
encanta 
visitantes

Fotos PheliPPe Jose

Quem ainda não visitou tem até domingo 
para prestigiar a mais tradicional festa 
de Joinville. A 79ª Festa das Flores está 

encantando visitantes tanto da cidade como 
de várias regiões do Estado e do Brasil.  

O evento, realizado no Complexo Expoville, 
tem como tema “Jardins do Futuro”. Além 

da exposição das plantas, os visitantes 
podem comprar mudas, flores e conhecer 

técnicas de cultivo. Há ainda opções de 
gastronomia, apresentações culturais,  

lazer para crianças e exposição de carros 
antigos. Mais informações no  

site www.festadasflores.com.br

n
º 1

96
13

 a
 1

9 
d

e 
n

o
v

em
b

ro
 d

e 
20

17



alunos apresentam 
trabalhos inspirados 
em artistas joinvilenses

Escolas municipais e Centros de Educação 
Infantil de Joinville apresentam à comunidade os 
trabalhos do projeto Um olhar para Joinville, 
realizado desde maio. A referência das produções 
foi com os artistas Hamilton Machado, Mário 
Avancini, Luís Henrique Schwanke e a historiadora 
Silvia Heinzelmann. Este ano é recordada a ausência 
de 25 anos destes artistas. Uma equipe organizadora 
selecionou os trabalhos para a exposição, que será 
realizada no Centro de Convenções Alfredo Salfer, 
nos dias 22 e 23 de novembro. 

PHELIPPE JOSE

A Secretaria de Meio Ambiente (Sema), por meio do 
Núcleo de Gestão Ambiental, realiza o Programa Guarda 
Responsável de Animais Domésticos, que promove 
capacitações periódicas de agentes multiplicadores. Uma 
delas foi no dia 14 de novembro, na sede da secretaria. 
Podem participar tanto as pessoas que inscrevem 
voluntariamente, quanto quem é encaminhado pelo 
Conselho Municipal de Meio Ambiente (Condema). 
O trabalho de conscientização também é promovido 
com alunos nas escolas, de forma itinerante. Submeter 
animais a maus tratos, sejam domésticos, domesticados, 
silvestres, nativos ou exóticos, está sujeito a punições 
previstas em lei. Casos de maus tratos ou criação 
irregular podem ser denunciados por meio da Ouvidoria, 
no telefone 156, ou por meio de formulário online.

O olhar de adolescentes de 14 e 15 anos, integrantes 
Programa Eco Cidadão de 2017, sobre a situação 
ambiental do planeta, está expresso na exposição  
o Planeta e a vida Pedem socorro, instalada no 
saguão da Secretaria de Assistência Social (SAS), 
até o dia 30 de novembro. As 15 pinturas em tela 
são recriações enfatizando o impacto negativo e a 
degradação do meio ambiente que são gerados pela 
intervenção urbana. Os integrantes do Eco Cidadão 
também concluíram 3 maquetes demonstrando a 
cidade dos sonhos, quais equipamentos gostariam 
de ter nos espaços públicos e no bairro, além de 
escreverem sobre as expectativas individuais para o 
futuro. A formatura dos participantes do Eco Cidadão 
de 2017 será no dia 7 de dezembro de 2017, na SAS.

capacitação para 
guarda responsável de 
animais domésticos

adolescentes do 
Programa eco cidadão 
expõem trabalhos



Unidade de saúde do anaburgo entra em reforma

Joinville ganha prêmio  
de mobilidade na europa

A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Anaburgo, no bairro Vila Nova, está em obras de 
revitalização, desde o dia 16 de novembro de 2017. No período da reforma, o atendimento será 
direcionado para a Unidade Vila Nova Sede, na rua XV de Novembro, no 8436. A previsão é de que o 
serviço seja executado em 90 dias. No período de obras, todas as consultas já marcadas serão atendidas 
na mesma data e horário do agendamento, somente com a mudança de local. Novas consultas, a partir 
do dia 16 de novembro, devem ser agendadas diretamente na Unidade Vila Nova Sede.

O Plano de Mobilidade 
Urbana de Joinville, 
elaborado em 2015, foi 
um dos vencedores do 
Prêmio Civitas Awards 
2017, realizado em 
Portugal, no dia 28 de 
setembro. Nesta semana, 
o certificado chegou à 
Secretaria de Planejamento 
Urbano e Desenvolvimento 
Sustentável (Sepud). 
Joinville ficou em segundo 

lugar com a proposta de novo esquema de estacionamento 
público. Essa proposta prevê que 70% das receitas devem 
ser alocadas no Fundo de Mobilidade Sustentável (FMS), a 
ser promulgado, e 30% no departamento de trânsito para 
utilização na sinalização e supervisão rodoviária.

ROGERIO DA SILVA

Peça teatral 
auxilia na 
educação para 
o trânsito 
Numa promoção da Escola Pública 
de Trânsito (Eptran), a peça teatral 
“De quem é a rua?” foi apresentada 
para turmas do 3o ano do Ensino 
Fundamental da Escola Municipal 
Hilda Anna Krisch, no dia 13 de 
novembro. O espetáculo foi no Galpão 
de Teatro da Associação Joinvilense 
de Teatro (Ajote), na Cidadela 
Cultural Antarctica. A peça teatral 
é da Essaé Companhia de Teatro e 
foi desenvolvida especialmente a 
pedido da Escola Pública de Trânsito 
como ferramenta educativa. No dia 
20 de novembro, no Cesita, será a 
vez dos alunos do 3o ano do Ensino 
Fundamental da Escola Municipal Ada 
Sant´Anna da Silveira assistirem à peça.
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Jeanis colzani será técnica da  
equipe feminina de karatê de Joinville
Ao final da luta na qual derrotou Bianca Mafra, de Blumenau, nos Jogos 
Abertos de Lages, a atleta do karatê de Joinville, Jeanis Colzani, abraçou 
o técnico Hortulano Belli e chorou. Foram lágrimas de emoção pela 
conquista de mais um título nos Jogos Abertos, após dois anos, e pelo 
encerramento de uma vitoriosa carreira de atleta. São nove títulos em 12 
edições de Jogos Abertos, oito em 10 Brasileiros, um campeonato pan-
americano e participações em mundiais. A partir de agora, aos 32 anos, 
Jeanis será a técnica da equipe feminina de karatê de Joinville, função 
que dividirá com seu trabalho de personal trainer.

Ginasta mariany 
miyamoto é 
recordista de 
medalhas nos 
Jogos abertos
a joinvilense mariany miyamoto, 
16 anos, foi o principal destaque 
da ginástica rítmica nos Jogos 
abertos de santa catarina (Jasc), 
em lages. ela ganhou nove 
medalhas (cinco de ouro, três 
de prata e uma de bronze), foi 
campeã geral individual e ajudou 
a equipe de Joinville a conquistar 
o vice-campeonato da modalidade 
(a equipe de blumenau foi a 
campeã). integrante da seleção 
brasileira adulta, mariany ficou 
pela segunda vez com o título 
de campeã individual dos Jasc. 
no dia 15 de novembro, mariany 
e a técnica vanessa hagemann 
viajam para brasília para integrar 
a seleção de santa catarina, nos 
Jogos escolares brasileiros.

ALESSANDRO KOzUMI


