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Prefeitura  realiza 

manutenção na 

rua do PrínciPe
A Rua do 
Príncipe 

está passando 
por manutenção 
geral, realizada 

pela Secretaria 
do Meio Ambiente (Sema), por meio da 

Unidade de Parques, Praças e Rearborização Pública. A ação inclui troca 
de lixeiras, renovação dos canteiros e plantio de flores e lavação das calçadas. 
A Unidade de Obras da Seinfra foi a responsável pela reforma e pintura dos 
bancos, além da manutenção. O trabalho conta ainda com a parceria da 
Subprefeitura Centro-Norte e do Departamento de Limpeza Pública. Também 
foram feitas intervenções na Praça da Biblioteca, na Praça Nereu Ramos, 
Travessa Bachmann e Rua das Palmeiras. fOTOS PheLiPPe JOSe



carnês do iPtu 2018 começam  
a ser entregues 

ruas Plácido olímpio de oliveira  
e Valgas neves vão ganhar
 

ciclofaixas
mão única 
na rua  
dr. Plácido 
Gomes

O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Joinville (Detrans) implanta neste fim de 
semana (9 e 10 de dezembro) ciclofaixas em toda extensão da rua Plácido Olímpio de 
Oliveira, e em trecho da General Valgas Neves. essa ação vai ampliar a malha cicloviária 
de Joinville em mais 1,7 km. A rua Plácido Olímpio de Oliveira terá a ciclofaixa em toda 
sua extensão (1,5 km) – da rua Valgas Neves, no bairro Atiradores, até a rua Porto Belo, 
no bairro Bucarein. A ciclofaixa da rua Valgas Neves (trecho de 260m) vai da Ministro 
Calógeras até a Plácido Olímpio. em função dessa ação, o estacionamento no lado direito 
das duas vias será suprimido.

Os carnês de iPTU 2018 (imposto sobre Propriedade Predial 
e Territorial Urbana) de Joinville começam a chegar aos 
contribuintes durante este mês de dezembro de 2017. A Prefeitura 
de Joinville lançou 232 mil carnês que correspondem a uma 
expectativa de arrecadação de R$ 190 milhões. O iPTU de 2018 foi 
reajustado em 2,7%. Como nos anos anteriores, os contribuintes 
têm duas opções de pagamento: à vista ou em dez parcelas. 
Quem optar por pagar à vista terá um desconto de 10% se efetivar 
a quitação até o dia 5 de janeiro, ou de 8% até o dia 6 de fevereiro.

A partir deste final de semana, 
a rua Dr. Plácido Gomes. A via, 
que opera em mão inglesa no 
trecho entre a avenida Getúlio 
Vargas e a rua São Paulo, 
passará a ter mão única no 
sentido da rua São Paulo para a 
avenida Getúlio Vargas.
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Identificação do Contribuinte: 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Inscrição Imobiliária: 

  13.21.44.1111.000

Endereço de Entrega: 

  NOME COMPLETO DA RUA, 0000

  NOME COMPLETO DO BAIRRO

  88.222-000 - JOINVILLE - SC

Endereço do Imóvel: 

  NOME COMPLETO DA RUA, 0000

  NOME COMPLETO DO BAIRRO

  88.222-000 - JOINVILLE - SC
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á
re

a
 d

o
 g

ra
m

p
o
 1

0
m

m

p
ro

te
to

r 
g
ra

m
p
o
 1

0
m

m



Programa envolve educação  
e estímulo à agricultura

O “Viva Ciranda”, programa de turismo rural de 
Joinville recebeu mais de oito mil crianças de 
escolas públicas e particulares, inclusive de outros 
municípios da região, em 2017. Se para o produtor 
rural o “Viva Ciranda” é uma nova fonte de renda, 
para o público, em especial para as crianças, as 
visitas pedagógicas representam uma experiência 
diferente. Criado em 2011 pela Prefeitura de 
Joinville, por meio da então fundação Turística 
e atual Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), 
o “Viva Ciranda” conta atualmente com a 
participação de treze propriedades. Mas esse 
número deve aumentar no próximo ano.

fOTOS ROGeRiO DA SiLVA

5ª edição da 
feira natal 
feito à mão

exposição e venda de produtos do curso de artesania

alunos e professores da escola municipal 
Governador Pedro ivo campos, em Joinville, 
passaram a ter uma nova opção para as 
atividades escolares. um espaço de quase 1 
mil m² se transformou numa enorme sala de 
aula ao ar livre. o espaço multiúso contém 
jardim sensorial, minhocário, praça, roda 
de conversa (arquibancada rebaixada em 
formato de círculo), espaço de redes, ábaco 
gigante (instrumento de cálculo) e sala de 
aula embaixo de uma árvore.

Até domingo (10/12), 
ocorre a feira Natal 
feito à Mão deste 
ano, no Centro de 
Convenções Alfredo 
Salfer (Centreventos 
Cau hansen). São 
70 expositores 
comercializando 
produtos artesanais 
como luminárias, 
minijardins, roupas, 
patchwork, arte em 
mosaico, todo tipo de 
decoração, incluindo 
a natalina, utensílios 
para a cozinha e 
até alimentação 
artesanal. Tudo feito 
por estilistas, artesãos 
e produtores coloniais 
de Joinville. O horário 
de funcionamento é 
das 13 às 22 horas. No 
domingo, abre partir das 
15 horas.

Os moradores de Joinville poderão conhecer e 
adquirir produtos confeccionados pelas alunas 
do curso de Artesania, oferecido pelo Serviço de 
Preparação e formação Profissional da Secretaria 
de Assistência Social (SAS). A exposição e 
comercialização ocorrerá até sábado (9/12), no 
Supermercado Angeloni (piso do estacionamento) 
da rua João Colin, 2.300, bairro América, no horário 
das 8 às 20 horas. Na exposição, as alunas vão 
colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao 
longo do curso, incluindo a aplicação das técnicas, 
definição dos preços e a comercialização.

Viva ciranda
espaços para  
aulas ao ar livre
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rematrículas para  
cursos da casa da cultura 

museu de arte realiza ação  
com música, artes e poesia

A partir de segunda-feira (11/12), os alunos dos cursos 
regulares da Casa da Cultura poderão fazer suas 
rematrículas para o ano letivo de 2018. Os editais já 
estão disponíveis no site da Prefeitura de Joinville. Todas 
as rematrículas deverão ser feitas pessoalmente na Casa 
da Cultura (rua Dona francisca, 800 – Saguaçu) e a taxa 
é de R$ 60. Vale destacar que para os alunos do curso de 
cerâmica da eAfA é cobrado o valor adicional de R$ 100, 
referente à taxa de queima das peças.

O jardim do Museu de Arte de Joinville (MAJ) será o ponto de 
encontro de artistas e personalidades do cenário cultural da cidade, 
neste sábado (9/12), das 9 às 18 horas. Durante o período, o público 
poderá assistir a apresentações de música, declamação de poesias, 
contação de histórias e produção de pinturas. A sugestão especial 
é aproveitar o belo cenário para fazer um piquenique em família 
ou com os amigos. O evento reforça a proposta de museu criativo 
adotada pelo MAJ, com a aproximação e participação da comunidade 
em diversas atividades artísticas e culturais realizadas no espaço.

Joinville conquistou, no dia 6 de dezembro, o tricampeonato dos 13º Jogos Paradesportivos de Santa Catarina, 
disputados em Criciúma. Além de tricampeã, a cidade chega ao quinto título de forma alternada (a cidade foi 
campeã também em 2011 e 2012). A competição teve a participação de 1.700 atletas de 52 municípios, em 12 
modalidades em quatro segmentos – Deficientes físicos (Df), Deficientes Auditivos (DA), Deficientes Visuais (DV) 
e Deficientes intelectuais (Di). Na classificação geral, Joinville ficou em primeiro com 49 pontos. A delegação de 
Joinville teve 302 integrantes, entre atletas (269), técnicos, coordenadores e pessoal de apoio.

JoinVille é tri dos JoGos ParadesPortiVos


