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UBSF Cubatão 
revitalizada e 
com e alvará 
sanitário 

ROGERIO DA SILVA

Os 3,6 mil moradores atendidos pela Unidade Básica 
de Saúde da Família do Cubatão, no bairro Vila 
Cubatão, contam agora com uma unidade totalmente 
reformada, climatizada e com alvará sanitário. A 
entrega oficial das melhorias ocorreu na quarta-
feira (8/11). Também foram entregues três novas 
ambulâncias para o município de Joinville, num 
investimento de R$ 485.970,00. Os recursos são do 
governo do Estado e recursos próprios do município. 
A revitalização da UBSF do Cubatão consistiu em 
investimento aproximado de R$ 125 mil. 



Práticas pedagógicas de CEIs de Joinville 
serão referência para publicação do MEC

Trechos das ruas João Colin e Prudente de 
Moraes ficam interditados para obras

A prática pedagógica aplicada na Educação Infantil em 
Joinville será referência de ensino para professores do 
Brasil em material oferecido pelo Ministério da Educação. 
A publicação do Programa Nacional do Livro Didático – 
PNDL vai retratar a educação nas cinco regiões do país, 
e Joinville representará o Sul. “Aqui em Joinville, temos 
experiência com educadores que acreditam que é possível 
ter uma visão integral da formação humana,” disse Marilia 
Dourado, representante no Brasil da RedSolare, que 
foi consultora para escolha das cidades com práticas 
pedagógicas de referência.

Trechos das ruas João Colin e Prudente de Moraes ficam 
interditados para realização de obras na rede de esgoto. 
Assim, a rua Doutor João Colin terá interdição total no 
domingo (12/11), na esquina com rua Presidente Prudente 
de Moraes, das 7h30 às 18h. Na terça-feira (14/11), no 
mesmo local, a rua fica parcialmente interditada das 
9h30 às 12h. A rua Presidente Prudente de Moraes terá 
interdição parcial durante a semana, exceto na quarta, 
feriado, das 7h30 às 18h, no trecho entre as ruas Doutor 
João Colin e Blumenau. Na quarta-feira (15), a via tem 
interdição total no mesmo trecho e horário.

Joinville se prepara para a 
FESTa daS FlorES

PHELIPPE JOSÉ

 o Complexo Expoville está ficando 
pronto para receber mais uma edição da 
Festa das Flores. a maior festa turística 
de Joinville começa na próxima terça-
feira, dia 14, e vai até domingo, dia 19. o 
tema do evento será “Jardins do Futuro”, 
planejado para levar o visitante a refletir 
sobre a importância e como integrar meio 
ambiente e tecnologia. Elementos da 
natureza como água, madeira, árvores, 
flores e plantas ornamentais, combinados 
a obras de arte, recursos cenográficos e 
de iluminação, darão destaque especial 
às protagonistas da festa: as orquídeas. 
Informações sobre ingressos e a 
programação acesse estão disponíveis no 
site www.festadasflores.com.br.



Contribuintes em atraso podem saldar débito  
A partir desta sexta-feira (10/11), as pessoas 
físicas e jurídicas que possuem débitos com a 
Prefeitura de Joinville podem negociar as pen-
dências com redução de juros e multa inciden-
tes sobre o valor do principal. A medida é válida 
para todos os débitos existentes até 31 de ou-
tubro deste ano, com exceção do Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). O Programa 

de Regularização Fiscal do Município possibilita 
o pagamento em até 84 vezes (sete anos) e a 
redução do valor da parcela mínima, que será 
de R$ 20,00 para pessoa física e R$ 70,00 para 
pessoa jurídica. A adesão ao programa deve ser 
feita até o dia 14 de dezembro nas sedes das 
oito subprefeituras regionais e na Secretaria da 
Fazenda, localizada na Prefeitura.

ROGERIO DA SILVA

Neste sábado (11/11), às 14 horas, o Museu Nacional de 
Imigração e Colonização de Joinville (MNIC) vai lançar um 
novo recurso de acessibilidade: o videoguia em libras, 
idealizado para atender a comunidade surda. Os vídeos 
estarão disponíveis em tablets que serão oferecidos pelo 
MNIC, durante a visitação. Com a ferramenta, o público 
surdo poderá assistir a doze vídeos introdutórios que 
contam a história do local e apresentam os núcleos 
expositivos do museu, na Língua Brasileira de Sinais 
(Libras). O lançamento do videoguia em libras faz parte 
da programação anual em comemoração aos 60 anos do 
Museu da Imigração e Colonização.

Museu Nacional de Imigração e Colonização lança vídeo em libras

aSSISTêNCIa 
SoCIal vai 
ampliar 
informações  
dos usuários

Informações sobre 
Associações de Moradores 
e instituições ligadas aos 
Conselhos Municipais serão 
incluídas no Sistema de 
Informações Municipais 
Georreferenciadas 
(SIMGeo), facilitando o 
trabalho realizado pela 
Secretaria de Assistência 
Social (SAS). O SIMGeo é 
um sistema de mapa online 
do Município de Joinville 
que possui camadas de 
informações sobre diversos 
aspectos da cidade. Nos 
dados disponíveis a partir 
de senha, a SAS poderá 
trabalhar melhor o usuário 
como um todo, lendo dados 
com mais credibilidade 
e conforme a seleção de 
segmentos desejados. 
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CaMPaNha “JoINvIllE 
CoNTra o raCISMo”

A campanha foi lançada nesta semana para ressaltar que racismo é 
crime e também orientar as pessoas que se sentirem discriminadas a 
denunciar. Em todos os seus materiais, como cartazes, vídeo e adesivos, 
destaca também os canais de denúncia de racismo: o Disque 100 e 
a delegacia mais próxima. A campanha é organizada pela Prefeitura 
de Joinville, através da Coordenadoria de Políticas para Juventude, 
Direitos Humanos e Promoção da Igualdade Racial, e do Conselho 
Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR).

Feira do Príncipe 
prestigia mês da 
CoNSCIêNCIa 
NEgra

FEIra dE 
adoção 
dE aNIMaIS 
acontece  
neste sábado

Mais uma edição da Feira do 
Príncipe acontece neste domingo 
(12/11), das 10 às 16 horas, e 
prestigia o mês da Consciência 
Negra, celebrado em novembro. 
Entre os expositores, haverá 
opções de artesanato, brechó, 
antiguidades e livros, além de 
flores, temperos, cactus, mudas 
de plantas e verduras. No setor 
de gastronomia, diversidade para 
agradar a todos os paladares. 
Durante todo o evento, várias 
ações e atrações especiais vão 
homenagear a cultura afro-
brasileira. A feira acontece na Rua 
do Príncipe.

Neste sábado (11/11), cães que 
ainda estão sem lar estarão 
numa feira de adoção, que será 
realizada no estacionamento do 
Supermercado BIG da avenida 
Beira Rio. O evento será das 9 às 17 
horas, numa promoção do Centro 
de Bem-estar Animal (CBEA), 
unidade da Secretaria do Meio 
Ambiente – SEMA, em parceria 
com a ONG Patudos da Rua.
 


