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Algumas das belezas e ícones de Joinville estampam o ônibus 
que foi doado à Prefeitura de Joinville, via Secretaria de Cultura 
e Turismo (Secult), pela Polícia Federal. O ônibus de turismo 
foi apreendido pela PF em maio de 2017, por transportar mais 
de 200 quilos de cocaína e crack. O inquérito foi encaminhado 
ao município de Barra Velha. A Prefeitura de Joinville 
demonstrou à Justiça de Barra Velha o interesse pelo ônibus. As 
aplicações propostas pelo município contribuíram para que a 
transferência fosse deferida. A apreensão de veículos por tráfico 
é procedimento padrão da Polícia Federal e, conforme previsto 
na Lei no 11.343/2006, do Sistema Nacional de Políticas 
Públicas Sobre Drogas, a justiça pode autorizar o uso desses 
bens para órgãos ou entidades que atuam na prevenção de 
uso indevido, atenção e reinserção de usuários e dependentes 
de drogas. A destinação do ônibus atenderá às áreas social, 
cultural e educacional do município e, ao mesmo tempo, 
servirá para resguardar o estado de conservação do veículo até 
a conclusão do processo judicial.

Joinville recebe 
doação de ônibus 
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Conferência da Criança e 
Adolescente debaterá proteção, 
diversidade e violência

A proteção integral, diversidade e enfrentamento 
da violência contra crianças e adolescentes são o tema 
da 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Joinville de 2018. Serão dois dias de 
conferência com palestras, debates e oficinas nos dias 4 
e 5 de setembro. As inscrições são abertas e podem ser 
feitas pela internet por meio de formulário eletrônico, no 
site da prefeitura, até as 12 horas do dia 3 de setembro, ou 
presencialmente na Câmara de Vereadores, no dia da abertura 
da conferência, a partir das 8 horas.
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O Município de Joinville já conta com uma nova 
legislação o novo regramento que dará respaldo 
legal para os processos de regularização fundiárias 
de áreas urbanas e rurais. Foi sancionado e 
promulgado o Decreto nº 32.528 de 14 de agosto 
de 2018 que estabelece critérios e procedimentos 
administrativos para aplicação da regularização 
fundiária prevista na Lei Federal nº 13.465 de 11 de 
julho de 2017.

A coordenação de Regularização Fundiária é da 
Secretaria de Habitação. O Decreto visa disciplinar 
a Reurb em Joinville, para áreas públicas e privadas, 
de interesse social ou não. Os projetos devem ser 
analisados observando o regramento Federal em 
conjunto com as regras do Decreto Municipal.

Decreto garante 
respaldo legal 
à regularização 
fundiária urbana 
e rural  

Neste sábado, 18 de agosto, das 8 às 17 
horas, será o Dia D para mobilização de 
vacinação contra sarampo e poliomielite 
em Joinville. A Secretaria da Saúde solicita 
que os pais levem crianças maiores de 1 
ano e menores de 5 anos às unidades de 
saúde mais próximo de suas casas. Também 
estará em funcionamento, das 9 às 13 
horas, um posto adicional no Ambulatório 
da Univille, na rua Ministro Calógeras, 439, 
Centro. A meta da campanha deste ano é 
atingir 28.325 crianças. “Mesmo as crianças 
que já tomaram a dose de rotina precisam 
participar da campanha para garantia de 
proteção”, explica a enfermeira do Centro 
de Vigilância em Saúde, Sandrine Teuber. A 
preocupação em criar um bloqueio vacinal é 
por conta do aumento do número de casos 
de sarampo no país, vindos, principalmente, 
da Venezuela. De acordo com o Ministério 
da Saúde, até o dia 14 de agosto, tinham 
sido confirmados 910 casos de sarampo no 
Estado do Amazonas, além de 5.630 casos 
em investigação.
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Procon divulga pesquisas  
da cesta básica e churrasco

O Procon de Joinville realizou nos dias 6 e 7 de agosto nova 
pesquisa de preços da cesta básica e churrasco. Nos dois 
levantamentos foi constatada redução de preços com relação 
aos valores do mês passado. A cesta básica em Joinville 
está mais barata 0,13% com relação ao mês de julho e os 
produtos para churrasco com valores menores em 3,67%. 
Na pesquisa do churrasco, foram considerados 18 itens nas 
carnes, carvão e sal grosso em sete estabelecimentos.



Alunos da rede municipal  
participam da seletiva 

OLIMPÍADAS INTERNACIONAIS DE ASTRONOMIA

38 alunos dos oitavos e nonos anos de escolas da rede 
municipal de Joinville estão entre os convocados para disputar 
vaga na equipe que vai representar o Brasil na Olimpíada 
Internacional de Astronomia e Astrofísica - IOAA (sigla em 
inglês) e na Olimpíada Latino Americana de Astronomia 
e Astronáutica - OLAA. Os destaque estudam nas escolas 
municipais Governador Pedro Ivo Campo, Pastor Hans Müller, 
Professor Oswaldo Cabral, Prefeito Baltasar Buschle, Avelino 
Marcante, Valentim João da Rocha, Vereador Curt Alvino Monich 
e Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke.

A estudante Fernanda Girardi de Melo, aluna do 9º ano 
da Escola Municipal Valentim João da Rocha, está entre os 
estudantes de Joinville que vão disputar uma vaga na equipe 
que representará o Brasil nos dois eventos internacionais. 
Aficionada por astronomia desde os nove anos de idade, ela foi 
classificada por seu bom desempenho na Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáutica (OBA) deste ano, onde obteve 
nota nove.  A primeira etapa das provas para a seletiva das 
olimpíadas internacionais acontece no dia 9 de setembro.  
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VAGAS TEMPORÁRIAS 
PARA PROFESSORES 

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, 
está promovendo processo seletivo para contrato temporário de 
profissionais para atuarem no ensino fundamental da rede municipal. 
Há vagas para professor de ensino religioso, inglês e auxiliar de 
educador com curso em Libras. O candidato deve entregar seu 
currículo na Secretaria de Gestão de Pessoas, que fica no 2o andar,  
no prédio sede da Prefeitura de Joinville, das 7 às 19 horas.
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O Museu Nacional da Imigração e Colonização de Joinville (MNIC) oferece à 
comunidade e às escolas um acervo virtual com cerca de três mil itens cadastrados. O 
projeto da consulta ao acervo digital do MNIC foi desenvolvido pelo curso de Sistemas 
de Informação da Universidade da Região de Joinville – Univille, com patrocínio da 
Prefeitura de Joinville, por meio do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela 
Cultura (SIMDEC).  A ferramenta oferece funcionalidades para diferentes públicos. De 
qualquer lugar do mundo é possível conhecer parte do acervo do museu acessando o 
link http://museu.univille.br:8080/consultamuseu/web/. 

A Casa da Cultura de Joinville abriu a mostra didática “Flores”, com 
trabalhos produzidos pelas alunas do curso de Tecelagem. A proposta 
do projeto foi apresentada pela professora do curso, Luciane Sell 
da Silva, como um desafio às alunas que poderiam criar suas obras 
utilizando diferentes tipos de suporte; materiais alternativos e 
criativos, como cordas de varal, sacolas plásticas e outros itens que 
garantissem resultado atrativo e fora do convencional. A exposição 
“Flores” segue na Casa da Cultura até o dia 31 de agosto. A visitação é 
gratuita e aberta ao público de segundas a sextas-feiras, das 8 às 20 
horas. A Casa da Cultura fica na rua Dona Francisca, 800, Saguaçu.
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MUSEU DA IMIGRAÇÃO  
ABRE CONSULTAS AO 
ACERVO DIGITAL

Casa da Cultura 
estreia exposição 
de tecelagem com 
homenagem às flores


