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A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Habitação, promoveu a 
regularização de 651 lotes, que fazem parte do Loteamento Boa Vista 3, localizado 
no bairro Boa Vista, e que ficam perto da cabeceira da futura Ponte Joinville, que será 
construída pelo Município (o início da obra depende de licenciamento ambiental).
Essa ocupação dos lotes no Boa Vista iniciou na década de 1970. Em 1990, o Município 
iniciou o processo de regularização, oficializado agora. A expectativa da Secretaria de 
Habitação é de que os proprietários recebam as escrituras até o final de 2018. Nesta 
mesma região, em uma área de quase 100 mil metros quadrados, a Prefeitura de 
Joinville estuda a possibilidade de criar um parque municipal.

Prefeitura regulariza 651 LOTES em área 
onde será construída PONTE JOINVILLE



Guarda Municipal realiza 
ações preventivas em escolas
Além de promover 

segurança no local e nas 
imediações, a Guarda 
Municipal de Joinville 
realiza palestras nas 
escolas. Nos meses de 
agosto e setembro de 
2018, foram realizadas 
diversas palestras para 
turmas do 6º ao 9º ano 
das escolas Castelo 
Branco, Virgínia Soares 
e Orestes Guimarães, 
somando cerca de 860 
alunos contemplados.

Integrantes da Guarda 
Municipal participaram 
ainda de um diálogo 
da direção da escola 
Sylvio Sniecikovski com, 
aproximadamente, 200 
alunos sobre indisciplina 
e consequências de atos 
ilícitos.

No trabalho diário dos 
39 guardas municipais 
está o acompanhamento 
da movimentação nos 
horários de entrada e 
saída dos estudantes. O 
trabalho também inclui 
o auxílio na mediação de 
conflitos, a participação 
em eventos temáticos 
(como o Dia da Família na 
Escola) e reuniões de APPs 
e conselhos escolares.

Parceria com indústria e universidade aproxima 
alunos da rede municipal das novas tecnologias

Uma parceria entre Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, Perini Business Park, 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Fundação Instituto Tecnológico de Joinville (Fitej), vai 
proporcionar a alunos do 9º ano da rede municipal conhecer de perto as novas tecnologias da indústria, 
como impressões 3D, Realidade Virtual, Indústria 4.0 e Realidade Aumentada.

A vivência tecnológica será viabilizada por meio de visitas aos laboratórios da Fitej, e ao Espaço de 
Ciência e Tecnologia da UFSC. A programação inclui, ainda, palestra sobre preservação ecológica e visita 
às trilhas ambientais do Perini, localizadas em meio a mais de 600 mil m² de área de preservação.

Abertas inscrições para sorteio de pontos de 
comércio para o Dia de Finados em Joinville

A Prefeitura de Joinville abriu as inscrições, gratuitamente, para interessados em participar do 
sorteio dos pontos de comércio eventual de flores, velas, alimentos e bebidas, nos cemitérios 
municipais de Joinville, no Dia de Finados.

Para participar do sorteio, o interessado, pessoa física, deve comparecer na Central Funerária 
de Joinville, que fica na rua Ottokar Doerffel, 12, bairro Atiradores, até o dia 11 de outubro, para 
preencher a ficha. O atendimento é das 8h30 às 14 horas.

39 

GUARDAS 
MUNICIPAIS ESTÁ O 

ACOMPANHAMENTO 
DA MOVIMENTAÇÃO 
NOS HORÁRIOS DE 
ENTRADA E SAÍDA 
DOS ESTUDANTES. 

PHELIPPE JOSÉ



Obra interdita corredor de ônibus 
na avenida Beira-rio em Joinville

A Prefeitura de Joinville informa que devido às obras de revitalização e 
adequações do passeio público (calçada), localizado em frente ao Centreventos 
Cau Hansen, na avenida José Vieira (Beira-rio), o corredor de ônibus existente 
neste trecho estará interditado para a passagem dos coletivos e será utilizado 
provisoriamente como área para pedestres.

As obras iniciam na segunda-feira (8) e têm previsão de durar 60 dias. Serão 
feitas adequações para atender as normas de acessibilidade também na calçada 
do acesso ao estacionamento do Centreventos, na rua Orestes Guimarães.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Joinville empossa gestão 2018/2020

Os integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA para a gestão 2018 a 2020 foram empossados na manhã 
desta segunda-feira (1º/10), na Casa dos Conselhos. O CMDCA é constituído por 
18 membros titulares e 18 suplentes, indicados pelo governo municipal e pela 
sociedade organizada.
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Laboratório 
Municipal 
comemora  
25 anos

Na próxima segunda-feira, 8 de 
outubro, o Laboratório Municipal de 
Análises Clínica completará 25 anos. Para 
comemorar, das 8 às 12 horas, em parceria 
com a PUC Joinville (Universidade 
Católica de Santa Catarina), será oferecida 
aferição de pressão e teste de glicemia 
para os interessados.

O Laboratório Municipal de Análises 
Clínicas é uma instituição pública da 
Prefeitura de Joinville, em funcionamento 
desde 1993, prestando atendimento à 
população por meio do SUS.

Em média, o Laboratório realizados 
100 mil exames mensalmente. A equipe 
é formada por profissionais técnicos de 
nível médio e superior, somando, no 
momento, 59 funcionários. Participa 
do Programa Nacional de Controle de 
Qualidade (PNCQ) da Sociedade Brasileira 
de Análises Clínicas, com avaliação de 
excelente, desde 1995.



Produzido pela Secretaria de Comunicação  
da Prefeitura de Joinville
Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro  
Cep: 89.221-605. Tel: (47) 3431.3202  
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CULTURA - Escolinha de 
Artes da Casa da Cultura de 
Joinville estreia exposição que 
homenageia folclore brasileiro

Neste sábado (6/10), às 10 horas, a Escolinha de Artes Infantis da Casa da Cultura de 
Joinville estreia a exposição “A cultura tem poder e me ajuda a viver”, que homenageia 
a cultura popular com recorte específico sobre o folclore brasileiro.

A mostra vai reunir cerca de 400 trabalhos, entre pinturas, esculturas, estandartes, 
colagens, peças em cerâmica e em papel machê, produzidos pelos 130 alunos da 
Escolinha de Artes Infantis, com idade entre 6 e 12 anos.

Em sua 48a edição, a exposição anual da Escolinha de Artes destaca duas linguagens 
artísticas: as artes visuais e o teatro. Por isso, a estreia da exposição terá como atração 
especial, uma esquete teatral do Boi de Mamão, apresentada pelos próprios alunos, no 
hall da Casa da Cultura.

A exposição ficará aberta para visitação até o dia 26 de outubro, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 20 horas, na Galeria Municipal Victor Kursancew, anexa à Casa da Cultura 
(rua Dona Francisca, 800, Saguaçu). A entrada é gratuita.
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RUA DO LAZER 
não é realizada 
devido às eleições

A Rua do Lazer, evento 
organizado pela Prefeitura de 
Joinville, que acontece aos 
domingos na avenida Hermann 
August Lepper (entre as ruas 
Dona Francisca e Itaiópolis), não 
será realizada neste domingo 
(7), dia do primeiro turno do 
processo eleitoral de 2018, e 
também no dia 28 de outubro, 
caso for confirmado o segundo 
turno eleitoral. A decisão atende 
solicitação feita pelo juiz da 
19ª Zona Eleitoral de Joinville. 
O objetivo é manter a via livre 
para o trânsito, considerando-
se que haverá grande fluxo de 
carros e de pessoas nessa região 
em torno do Fórum.


