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Começa a formação 
dos multipliCadores do 
projeto #jlle30anos

Foto RoGERIo DA SILVA

A capacitação dos multiplicadores do projeto #Jlle30anos começou no dia 13 de setembro, no 
Living Lab (Palacete Niemeyer), com acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo, lideranças jovens e 
empreendedores sociais. Nas próximas semanas serão organizadas formações com outros segmentos. 
os multiplicadores terão o papel de realizar oficinas participativas em toda a cidade para promover 
uma escuta ativa dos diferentes segmentos da população joinvilense sobre o que desejam para o 
futuro da cidade. o objetivo Projeto #Jlle30anos é criar uma visão de futuro clara, inspiradora, capaz de 
mobilizar esforços comuns rumo a uma Joinville mais humana e inteligente. 



joinville define programação  
da semana de trânsito

“Minha escolha faz a diferença no trânsito” é o tema da Semana Nacional de trânsito de 
2017. Em Joinville, será realizada de 18 a 27 de setembro, com exposições, oficinas e feira 
de trânsito, com a organização da Escola Pública de trânsito (Eptran). Uma exposição 
será no Shopping Mueller, de 18 a 25, e outra no Supermercado Giassi Bucarein, de 15 
a 27. De 19 a 21, serão realizadas oficinas de trânsito, no Cesita. E uma Feira do trânsito, 
também no Cesita, será nos dias 26 e 27 de setembro, finalizando as atividades.

RoGERIo DA SILVA

A apresentação do modelo de funcionamento do 
Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil 
(Nupdec) da região Sudoeste de Joinville foi o principal 
tema da reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Proteção e Defesa Civil (Compdec). o encontro foi 
realizado na sede da Agência de Desenvolvimento 
Regional (ADR) Joinville, no dia 14 de setembro. 
Formado em 2015, o Nupdec Sudoeste atua nas áreas 
dos bairros Bom Retiro, Nova Brasília e Morro do Meio. 

Ao assinar, no dia 11 de setembro, termo de cooperação 
com a Universidade de Stuttgart, a agência de 
cooperação Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammernarbeit (GIZ) e a Sociedade Fraunhofer, 
Joinville passou a ser a primeira cidade do Brasil e de toda 
América a ser objeto de intervenção do Mobility City 
Lab. o acordo é uma ação para promoção de pesquisa 
aplicada que ajudará Joinville a pensar sua mobilidade 
urbana. o Mobility City Lab já foi aplicado em Lisboa 
(Portugal), Berlin (Alemanha), Chemnitz (Alemanha), 
Praga (República Checa) e tbilisi (Geórgia). A prefeitura 
de Joinville terá acesso a conteúdos, ferramentas e 
metodologias usadas pela Sociedade Fraunhofer. 

defesa Civil apresenta 
modelo de núcleo comunitário

joinville faz parceria com 
entidades da alemanha 
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joinville tem 
ação no dia “d” 
da Campanha de 
multivacinação 

o Centro de Referência em Assistência Social 
(CRAS) Morro do Meio completou, no dia 11 de 
setembro, dez anos de atividades. Para abrir as 
comemorações, a companhia Dionisos teatro 
apresentou a peça “Lá na lua” para a equipe e 
convidados. o CRAS oferece atendimentos por 
meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos e do Programa de Atenção Integral 
à Família (PAIF). também recebe pessoas que 
procuram assistência em função de alguma 
situação de vulnerabilidade. Por mês, são cerca de 
300 atendimentos.

Neste sábado, 16 de setembro, das 8 às 17 horas, 23 
Unidades de Saúde estarão abertas para o Dia D da 
Campanha de Multivacinação. o público-alvo são menores 
de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias). As vacinas 
oferecidas são: BCG, Dupla Adulto, Febre Amarela, Hepatite 
A, Hepatite B, HPV, Meningocócica C, Pentavalente, 
Pneumocócica 10 Valente, Poliomielite oral e Inativada, 
Rotavírus, tetra Viral, tríplice Bacteriana e tríplice Viral.

Cadastro 
para vagas de 
emprego com 
atendimento na 
linguagem de 
sinais (libras)

Cras morro do meio comemora 
10 anos de atiVidades

o Setor de Inclusão do Centro 
Público de Atendimento 
ao trabalhador de Joinville 
(Cepat) está implantando 
uma importante melhora no 
atendimento para as pessoas 
com defi ciência auditiva e 
comunidade surda de Joinville. 
Por meio de uma parceria 
com o Instituto Joinvilense 
de Assistência aos Surdos 
(Ijas), todas as terças-feiras, 
das 9 às 12 horas, a equipe 
contará com uma intérprete 
de Língua Brasileira de Sinais 
(Libras). Quem fará o trabalho 
voluntariamente é a intérprete 
Rute Souza, fundadora do Ijas.
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feira de mudas frutíferas 
e ornamentais é atração 
neste sábado em joinville
Neste sábado, 16 de setembro, das 8 às 16 horas, acontece a 
Feira de Mudas Frutíferas e ornamentais, no Ceasa Joinville 
(Rua dos Bororós, 2415 – Distrito Industrial, em frente à fábrica 
da tigre). o evento é realizado pela Prefeitura de Joinville, 
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDRural). 
A feira vai reunir 25 produtores de Joinville e região, que irão 
comercializar mudas de inúmeras espécies, variedades e 
portes, atendendo tanto ao público que pretende cultivar em 
maior escala, como em pequenos ambientes.

RoGERIo DA SILVA

Está chegando a hora de Joinville 
ficar ainda mais bonita e florida. 
De 18 a 29 de setembro de 2017, 
estarão abertas as inscrições para 
o Concurso de Jardins da 79ª Festa 
das Flores. o tradicional concurso vai 
eleger os mais belos jardins da cidade  
nas categorias Residencial Urbano, 
Residencial Rual, Jardim Escolar – 
Rural e Urbano, Jardim Empresarial e 
Parceria Verde – Praças e Canteiros. 
As inscrições podem ser feitas pelo 
e-mail fran.martins@joinville.sc.gov.
br. o regulamento completo estará 
disponível no site www.festadasflores.
com.br, a partir de 18 de setembro.  

Concurso de jardins da 
festa das flores abre 
inscrições em setembro


