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A Prefeitura de Joinville inicia, a partir da semana que vem, a 

segunda etapa para Revisão participativa do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável de Joinville (PDDS). De 16 a 26 
de julho, serão realizadas cinco Oficinas de Propostas em todas 
as regiões da cidade, sempre das 19 às 21 horas. As oficinas são 
abertas ao público e qualquer pessoa pode participar, no objetivo 
de cocriar, sistematizar e priorizar colaborativamente diretrizes para 
atingir objetivos. As oficinas são organizadas pela Secretaria de 
Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável. 
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Oficinas de propostas do 
Plano Diretor de Joinville 
em segunda revisão 

AGENDA 

16 DE JULHO: Região da 
Subprefeitura de Pirabeiraba - Escola 
Agrícola Municipal Carlos Heins Funke 
(anexa à antiga Fundação Municipal 
25 de Julho)
Rodovia SC 418, km 0,5 – Pirabeiraba

17 DE JULHO: Região da 
Subprefeitura Sul – Escola Municipal 
Professor Orestes Guimarães
Rua Boehmerwald, 1830 – 
Boehmerwald

18 DE JULHO: Região da 
Subprefeitura Leste - Escola Municipal 
Doutor José Antônio Navarro Lins - 
Rua Imbuia, 55 – Comasa

19 DE JULHO: Região da 
Subprefeitura Nordeste - Escola 
Municipal Vereador Curt Alvino 
Monich - Rua Harold Maul, 250 – 
Aventureiro

23 DE JULHO: Região da 
Subprefeitura Oeste - Escola 
Municipal João Costa
Rua Monsenhor Gercino, 3900 –  
João Costa 

24 DE JULHO: Região da 
Subprefeitura Sudeste - Escola 
Municipal João Costa
Rua Monsenhor Gercino, 3900 –  
João Costa

25 DE JULHO: Região da 
Subprefeitura Sudoeste - Escola 
Municipal Elizabeth Von Dreifuss
Rua Minas Gerais, 5876 –  
Morro do Meio 

26 DE JULHO: Região da 
Subprefeitura Centro-Norte - 
Sociedade Harmonia Lyra
Rua XV de Novembro, 485 – Centro



Acolhimento no Centro de 
Bem-Estar Animal suspenso  
A Prefeitura de Joinville, através da Secretaria da Agricultura e do Meio 
Ambiente (Sama), suspendeu temporariamente os serviços de doação 
e acolhimento de novos animais no Centro de Bem-estar Animal 
(CBEA). O motivo é o tratamento em quatro filhotes de cães infectados 
pela doença cinomose. A medida é preventiva para evitar que outros 
animais sejam contaminados. A suspensão do acolhimento vai durar 
até o final da recuperação.

Consulta pública ambiental  
vai até o final do mês
Até o dia 31 de julho, a Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), convida a população a participar da 
Consulta Pública sobre a Percepção Ambiental no Município.  Na pesquisa, o 
cidadão responde a perguntas sobre o solo, ar, qualidade da água, educação 
ambiental, geração e descarte de resíduos, além de questões sobre bem-
estar animal, em Joinville. A pesquisa está disponível no site da Prefeitura.
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Estão abertas as inscrições 
para a 6a Expoinovação, 
que será realizada nos dias 
14, 15 e 16 de agosto, no 
Teatro Juarez Machado, 
das 18h30 às 22 horas. No 
primeiro lote promocional, 
o passaporte para as três 
noites custa R$ 60,00. 
As inscrições devem 
ser feitas online, no site 
https://www.sympla.com.
br/expoinovacao-2018. 
O evento tem apoio da 
Prefeitura de Joinville. 
Serão três dias de palestras, 
painéis de discussão, 
workshops, apresentação 
de cases de sucesso, sessão 
de negócios com startups, 
fundos de investimentos 
e aceleradoras, e outras 
atividades, além de 
muito networking, 
troca de conhecimento 
e experiências sobre 
temas que estão em alta 
no mundo da inovação 
e tecnologia. Entre os 
palestrantes, estão 
confirmada a presença 
de Ralph Peticov, Ricardo 
Penzin e Francisco Milagres. 

Abertas inscrições para a 
6ª EXPOINOVAÇÃO 



Crianças são orientadas sobre 
VIOLÊNCIA E DIREITOS

Violência doméstica, brigas conjugais, 
ameaças e igualdade de direitos 
entre homens e mulheres foram os 
temas abordados na roda de conversa 
entre psicólogos e crianças do bairro 
Paranaguamirim promovida na última 
terça-feira (3) pela Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de Joinville dentro do 
projeto “Direito das Mulheres, Igualdade 
e Enfrentamento à Violência Contra a 
Mulher”. O público estava formado por 
crianças com defasagem escolar e em 
situação de vulnerabilidade encaminhadas 
pelo Centro de Referência em Assistência 
Social (Cras). O objetivo da ação é prevenir 
a violência contra a criança, mulher e 
promover a igualdade de direitos.
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Saúde ressalta importância  
da vacinação contra o HPV 

O preconceito e as informações equivocadas disseminadas na internet ainda são os 
principais motivos para a baixa adesão à vacina contra o HPV, indicada para meninas 
com idade de 9 a 14 anos, e meninos, de 11 a 14 anos.  O baixo índice de imunização 
é resultado da falta de conhecimento que os pais têm sobre a importância da vacina e 
por sua suposta relação com o início precoce da vida sexual dos filhos.  “Ainda há muito 
preconceito em torno da vacina contra o HPV. A vacina não causa efeitos colaterais. Na 
internet circulam informações incorretas, mas sem fundamentação científica. Além disso, 
o objetivo da vacina não é incentivar a atividade sexual, mas prevenir que o jovem esteja 
exposto a doenças graves”, orienta.  A vacina quadrivalente protege o indivíduo do HPV, 
causador do câncer de colo de útero e, também, dos dois tipos do vírus que causam 
verrugas anogenitais, que podem atingir a região genital, ânus, garganta e pulmões.  
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Natação em busca do tri nos Joguinhos Abertos
Equipe de natação de Joinville participa, neste final de semana, em Palhoça, na Grande Florianópolis, da 31ª edição dos 
Joguinhos Abertos de Santa Catarina. A modalidade é a primeira a ser disputada nesta edição, no sábado e domingo (7 
e 8). A equipe tem apoio da Prefeitura de Joinville, através da Secretaria de Esportes (Sesporte).  A delegação de Joinville 
é formada por cinco garotas e dez garotos de 15 a 17 anos. Os técnicos são Ricardo Carvalho e Felipe Corrêa.  A equipe 
masculina vai em busca do tricampeonato. A equipe conta com bons nadadores em todos os estilos. Apesar da sede dos 
Joguinhos ser a cidade de Curitibanos, a natação será realizada na piscina olímpica da Unisul, em função do município-sede 
não dispor da estrutura técnica necessária para a realização da competição. As demais modalidades ocorrem dentro da 
programação dos Joguinhos, em Curitibanos, de 16 a 28 de julho. 

A alegria das festas caipiras será o tema da Feira do Príncipe 
deste mês, e estará presente na decoração, nas atrações e na 
gastronomia do evento, que acontece no domingo, 8 de julho, 
das 10 às 16 horas, na Rua do Príncipe, Centro de Joinville. O 

evento é realizado pela Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).  Para quem aprecia 
artesanato, as opções de produtos comercializados são diversificadas: haverá roupinhas pet e para bonecas, artigos em 
couro, acessórios, peças em madeira e EVA, tricô, crochê, pinturas, aromatizadores de ambiente, tiaras e laços. 

FEIRA DO PRÍNCIPE EM CLIMA  
DE ARRAIAL NESTE DOMINGO
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