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Melhorias no  
CENTRO DA CIDADE

PHELIPPE JOSE

Uma ação da Unidade de Obras da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), em 
parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), está concluindo a restauração de 120 
bancos instalados em áreas públicas do Centro. Esta semana, a equipe trabalhou na rua do 
Príncipe. Para o trabalho de manutenção, foi criado um setor de pinturas a fim de atuar em 
conjunto com o setor de marcenaria, na Unidade de Obras. Em novembro, a ação de restauro 
segue para a praça do bairro Profipo. Outros bairros serão contemplados na sequência.



ROGERIO DA SILVA

Ação social para Cadastro Único
Uma equipe com integrantes da gerência de Proteção Social Básica e da 
gerência de Planejamento e Gestão da Secretaria de Assistência Social 
(SAS) realizou um mutirão para o registro de famílias atendidas pela 
Fundação Padre Luiz Facchini, no Cadastro Único para Programas Sociais, 
CadÚnico. Essa documentação é imprescindível para acesso a programas 
sociais, como o Bolsa Família.

Colaboração alemã na mobilidade
Especialistas da Alemanha estiveram em Joinville para o início do Mobility City 
Lab. A ação torna o município um laboratório urbano de estudos temáticos 
inerentes à cidade. O foco é a mobilidade. Os encontros técnicos foram com 
especialistas nas áreas de transporte e mobilidade da cidade, acadêmicos, 
empresários e sociedade civil organizada. 

Ginástica 
destacada 
no Jogos 
Escolares 
Mais de 80 meninas com 
idades entre 7 e 15 anos 
se apresentaram nesta 
semana nos tablados 
do ginásio Perácio 
Bernardo, na disputa da 
modalidade de ginástica 
rítmica dos Jogos 
Escolares de Joinville. 
A competição envolveu 
alunas de escolas 
públicas e particulares 
de Joinville.



Capacitação 
em educação 
financeira

Alunos 
mostram 
talento  
na dança

Professores da rede 
municipal de educação 
de Joinville participam 
de capacitação sobre 
educação financeira. 
Desde 2015, a cidade 
recebe projeto piloto 
desenvolvido pela 
Associação Educação 
Financeira do Brasil 
(AEF) para aplicação 
do conteúdo nas 
escolas. A Escola 
Municipal Professora 
Eladir Skibinski ganhou 
destaque nacional 
devido a aplicação do 
assunto com os alunos 
do 5º ano do Ensino 
Fundamental. 

Cerca de cinco mil 
pessoas prestigiaram 
o 25º Festival Escolar 
de Dança de Joinville. 
Cerca de 900 alunos 
apresentaram sessenta 
coreografias de dança 
de salão, danças 
urbanas, danças 
populares, jazz e ballet 
clássico, divididos 
em cinco categorias. 
A Escola Municipal 
Dr. Ruben Roberto 
Schmidlin conquistou 
três primeiros lugares, 
com as coreografias 
“Sem Fronteiras” (Jazz, 
categoria C), “Oceânidas” 
(Jazz, categoria B), 
“Bríades” (Ballet Clássico, 
categoria B), e a 
segunda posição, com 
a coregrafia “Sílfedes” 
(Livre, Conjunto, 
categoria B).

PHELIPPE JOSÉ

DENGUE 
Conscientização para 
combater o mosquito
Agentes de Endemias da Vigilância Ambiental realizaram nesta semana 
uma ação educativa em escolas do Boa Vista e na Unidade Básica de Saúde 
Bakitas, no mesmo bairro voltada à conscientização contra a Dengue. O 
trabalho foi realizado com visitas nas casas para informar as pessoas sobre 
os cuidados preventivos e em posto fixo. Além das explicações para a 
prevenção, teve amostragem dos materiais onde o mosquito geralmente 
se reproduzem (pneus, calhas, vasos, caramujos, entre outros).



Produzido pela Secretaria de Comunicação  
da Prefeitura de Joinville
Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro  
Cep: 89.221-901. Tel: (47) 3431.3202  

4

www.joinville.sc.gov.br facebook.com/prefeituradejoinville @prefeitura_jlle /prefeituradjoinvilleYou
Tube

BELEZA PARA CONCORRER À 
FESTA DAS FLORES 2018

Já estão definidas 
as dezesseis 
candidatas que 
disputarão o título 
de rainha da 80a 
Festa das Flores de 
Joinville.

Na noite de terça-
feira (24), vinte 
jovens inscritas 
participaram 
da seletiva e 
passaram por 
entrevistas 
individuais, 
onde foram 
analisados os 
quesitos harmonia, 
beleza, elegância, 
desembaraço, 
simpatia, 
comunicação e 
articulação.

O concurso 
da rainha será 
realizado durante 
a 79ª Festa das 
Flores, no dia 19 
de novembro, 
às 19 horas, na 
Expoville. A realeza 
eleita neste ano 
vai representar a 
cidade e a Festa 
das Flores de 2018, 
durante o seu 
mandato.

AMANDA 
DOGNINI
23 anos, 
estudante 
de Engenharia 
de Transportes 
e Logística 
na UFSC  

ANA PAULA 
VENTURIN 
DA SILVA 
20 anos, 
estudante de 
Engenharia de 
Produção na 
Unisociesc
 

BÁRBARA 
AMANDA 
FLEITH 
20 anos, 
estudante de 
Técnico em 
Design de 
Interiores
 

ELISANGELA 
STROHHAECKER 
DA SILVA 
24 anos, 
modelo
 

EMANOELA 
FLORENTINO 
REINER  
19 anos, 
sócia do 
Salão Sili 
Cabeleireiros
 

EMANOELLE 
CRISTINE 
WORMSBECKER 
24 anos, 
funcionária 
da Manuá 
Boutique
 

GABRIELE 
VOIT , 
22 anos, 
estudante de 
Engenharia da 
Produção na 
Católica de SC
 

JANAÍNA 
HELLEN DE 
OLIVEIRA  
22 anos, 
estudante de 
Técnico em 
Administrativo 
na Assessoritec
 

JESSICA 
CHAVES 
NIELSON 
25 anos, 
graduada 
em Ciências 
Contábeis pela 
Univille

JULIA 
LOPES 
DA SILVA 
GASCHO 
27 anos, 
graduada em 
Engenharia 
Química pela 
Univille

 LARISSA 
BAECHTOLD 
21 anos, 
estudante 
de Direito na 
Católica de SC
 

LETÍCIA 
GOULART 
MÜELLER  
20 anos, 
funcionária 
da Imobiliária 
Anagê
 

MICAELA 
DA SILVA
26 anos, 
estudante de 
Administração 
na Univille
 

MOZIELE 
IOP
27 anos, 
estudante 
de Psicologia 
na ACE
 

SAMARA 
FLÁVIA 
TRINDADE  
29 anos, 
graduada 
em Comércio 
Exterior 
pela Univille

TALISSA 
PEIXER 
22 anos, 
graduada em 
Jornalismo 
pela Univali

CANDIDATAS


