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O Carnaval de Joinville é promovido 
pela Prefeitura de Joinville, que 
contribuirá com a estrutura do 

evento, e pelas agremiações, que 
estão responsáveis pelos elementos 

artísticos do desfile. A escolha da 
Corte do Carnaval será nesta sexta-

feira (9/2), no Mercado Público 
Municipal de Joinville, a partir das 
19 horas. Será a noite de coroação 

das princesas, da rainha e do rei 
Momo. Animação ficará por conta 
do grupo Bera Samba, com show 
nacional de Alex Ribeiro (Império 

Serrano, Rio de Janeiro). No sábado 
(10/2), a partir das 18h, ocorre o 
Desfile de Carnaval, na Av. José 
Vieira (Beira-rio). O desfile não  

será competitivo.
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Melhorias e manutenção em  
Parques e Praças PúbliCas

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) está executando ações de melhorias 
e manutenção em parques e praças públicas de diferentes regiões da cidade. O trabalho é 
realizado por equipes da Unidade de Parques, Praças e Rearborização Pública. Neste início de 
ano, a prioridade foi para os equipamentos públicos que recebem mais visitantes, especialmente 
os localizados no centro da cidade. Nessa semana, os trabalhos foram realizados no Parque São 
Francisco (bairro Adhemar Garcia), no Parque Caieira (Adhemar Garcia), Parque da Cidade (bairros 
Bucarein e Guanabara) e Parque São Francisco (Adhemar Garcia).

O Governo Federal reconheceu a situação de emergência no Município de Joinville, 
referendando o Decreto Municipal de 29 de janeiro de 2018. O reconhecimento federal é 
decorrente das chuvas intensas dos dias 16 e 17 de janeiro de 2018, que afetaram 53 mil 
pessoas, atingiram 21.404 unidades habitacionais e provocaram prejuízos públicos e para a 
iniciativa privada. Foram estimados prejuízos públicos em R$ 2.337.164,06. Para ter acesso a 
recursos emergenciais, a Prefeitura apresentará o Plano Detalhado de Resposta. Após a análise 
técnica, o Ministério da Integração Nacional define os recursos a serem disponibilizados. Os 
investimentos seriam para obras nos sistemas de micro e macrodrenagem, recuperação de 
pontes, pavimentação, muros de arrimos e a limpeza e desobstrução de rios e canais.
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Programa saúde no bairro promove 
dicas de alimentação e exercícios físicos
Moradores atendidos pela Unidade Básica de Saúde do Floresta estão 
convidados a conhecer mais sobre alimentação e atividades físicas, por 
meio do Programa Saúde no Bairro, desenvolvido pela nutricionista 
Marcelle Dominoni e pela fisioterapeuta Simone Suzuki Woellner. A ação, 
iniciada em outubro do ano passado, teve o primeiro encontro de 2018 
realizado na manhã de 5 de fevereiro. Outros sete encontros já estão 
agendados, a cada quinze dias. Todos são gratuitos e ocorrem das 10 às 11 
horas, no auditório da Paróquia Cristo Ressuscitado, rua Guararapes, 100. 
Para participar, basta ter acima de 18 anos e residir no bairro Floresta.

Professores participam de capacitação 
sobre ações educativas em museus
O Parque Natural Municipal da Caieira, que abriga patrimônio natural 
e histórico de Joinville, sediou capacitação sobre ações educativas em 
museus, no dia 2 de fevereiro. A ação reuniu 55 professores de história 
do 9º ano, da rede municipal de ensino. O grupo participou de atividades 
sobre patrimônio ambiental, histórico e arqueológico pré-colonial, 
orientadas por técnicos do Museu Nacional da Imigração e Colonização, do 
Museu Arqueológico de Sambaqui e da Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente. O objetivo principal foi apresentar os recursos e as atividades 
oferecidas pelos museus às escolas e seus alunos, durante todo o ano. 
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inauguração 
de nova escola 
municipal 
marca início 
do ano letivo 
O início do ano letivo de 2018 na rede 
municipal de ensino de Joinville, no 
dia 5 de fevereiro, foi marcado pela 
inauguração da escola Municipal 
Monsenhor Sebastião Scarzello, no 
bairro Itaum. A escola pertenceu ao 
Governo do estado até 2015, quando 
foi doada ao Município, e passou 
por reforma no ano passado, com 
investimento inicial de R$ 500 mil. 
Na rede municipal de Joinville, estão 
matriculados 75 mil alunos em 70 
Centros de educação Infantil e 85 
escolas do ensino fundamental.
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sesPorte usa capacitação 
de servidores para definir 
metodologia de trabalho
A Secretaria de esportes está colocando no papel sua metodologia 
de trabalho. A parte conceitual e teórica, que fundamenta o 
projeto, foi definida no final do ano passado. A parte com objetivos, 
metas e conceitos foi trabalhada ao longo dessa semana, durante 
a capacitação com professores, coordenadores e bolsistas que 
atuam nos programas da Secretaria. Nos dias 5 e 6, os profissionais 
da Sesporte conheceram o programa socioesportivo do Instituto 
Compartilhar, de Curitiba. O Instituto é uma instituição sem fins 
lucrativos que, com uma metodologia diferenciada, proporciona a 
prática de esporte (vôlei) de forma divertida, ao mesmo tempo em 
que estimula os valores essenciais para formação das crianças. Ainda 
neste mês, a Sesporte iniciará um levantamento de dados dos alunos 
da rede municipal, numa ação denominada de Avaliação Morfológica 
e Funcional para a Identificação de Talentos na escola. 
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Museu de arte abre 
agenda para visitas 
escolares em 2018
A partir 14 de fevereiro de 2018, o 
Museu de Arte de Joinville – MAJ vai 
iniciar o agendamento das visitas para 
escolas públicas e particulares. Para 
marcar a visita, a escola deve entrar 
em contato com o MAJ pelo e-mail 
educativomaj@gmail.com, informando 
a data e horário de interesse. As 
visitas monitoradas duram cerca de 
uma hora e podem ser marcadas a 
partir das 8 horas (horário exclusivo 
para atendimentos escolares). Após 
conhecerem o museu, a história da casa 
e suas exposições, os alunos podem 
aproveitar os belos jardins do MAJ para 
o lanche ou piquenique ao ar livre.


