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CASA DA CULTURA LEVA  
ARTE ÀS ESCOLAS

FOTO ROGERIO DA SILVA

A atividade existe há quatro anos e tem a participação da Escola de Música Villa-Lobos 
(EMVL), Escola de Artes Fritz Alt (EAFA) e Escola Municipal de Ballet, que estendem suas 
aulas de música, dança e tecelagem a escolas municipais e unidades de atendimento 
social. As aulas são ministradas uma vez por semana, no período do contraturno escolar.

LOCAIS DOS CURSOS DE EXTENSÃO -  Atualmente, os Cursos de Extensão da Escola 
de Música Villa-Lobos, da Casa da Cultura, acontecem na EM João Bernardino da Silveira 
Júnior (canto, violão, flauta e piano), EM Professor Saul Santana Oliveira Dias (violão), no 
Jarivatuba, EM Doutor José Antônio Navarro Lins (flauta doce e canto), no Comasa, e na 
EM Professora Rosa Maria Berezoski Demarchi (violão), no Jardim Paraíso. As matrículas 
acontecem no início do ano letivo, nas próprias instituições.

INFORMAÇÕES Casa da Cultura: (47) 3433-2266, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas.

Com o objetivo de 
disseminar o potencial 
transformador da 
arte, a Casa da Cultura 
de Joinville leva para 
as comunidades de 
diferentes regiões da 
cidade, os seus Cursos 
de Extensão.
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Duas escolas da rede municipal de Joinville foram campeãs no Torneio de 
Robótica First Lego League, em Rio do Sul, organizado pelo Sesi. A premiação 
ocorreu no dia 20 de outubro. A Curt Lego, equipe da Escola Municipal Ver. 
Curt Alvino Monich, venceu na categoria Trabalho em Equipe.

O grupo também ficou como suplente da competição nacional, que 
acontece em novembro em Brasília (DF). Os alunos da equipe Lego Evolution, 
da Escola Municipal Profa. Zulma do Rosário Miranda, venceram na categoria 
Projeto de Pesquisa – Processo de Pesquisa.

Participaram 60 alunos, 11 professores, pais de alunos e membros da 
Secretaria de Educação. Além dos dois vencedores, a rede municipal de 
Joinville participou com as equipes Tech Ninja (EM Profa. Laura Andrade), 
R2D2 e BB8 (EM Pastor Hans Muller) e Fritz e Mecânicos do Hawaii (Cesita), 
totalizando sete equipes. A inclusão do ensino da robótica nas escolas do 
município iniciou em 2017.

Alunos da rede municipal 
de Joinville são campeões 
em torneio de robótica

Festa das 
Flores 
apresenta 
programação 
e atrações
A Prefeitura de Joinville e a 
Agremiação Joinvilense dos 
Amadores de Orquídeas – AJAO 
lançaram, na terça-feira (23/10), a 
80a Festa das Flores de Joinville. A 
cerimônia contou com a presença 
de profissionais da imprensa, 
representantes do trade turístico, 
orquidófilos e convidados. O 
evento foi realizado na sede 
da AJAO. Um dos destaques 
foi a apresentação do projeto 
paisagístico do evento, assinado 
pelo arquiteto Silvio Parucker. 
Para dar vida ao tema deste ano, 
“O Maravilhoso Mundos das Flores 
– 80 Anos de História”, Parucker 
criou uma exposição que promete 
surpreender e encantar o público. 
A mais antiga e maior exposição de 
flores do Brasil promete exibir ao 
público mais de cinco mil orquídeas 
e outras 25 mil flores e plantas 
ornamentais de diversas espécies.

HORÁRIOS E INGRESSOS

A 80a Festa das Flores começa no 
dia 13 de novembro. Nesse dia, os 
portões abrirão ao público às 14 
horas e a entrada será gratuita. Nos 
dias 14, 15, 16 e 17 de novembro 
(de quarta-feira a sábado), o 
horário de funcionamento da festa 
será das 9 às 22 horas. E no dia 18 
de novembro (domingo), a festa 
acontecerá das 9 às 20 horas.
O valor dos ingressos será o 
mesmo do ano passado: R$ 10 
entrada inteira e R$ 5 meia-entrada 
(crianças até dez anos de idade, 
estudantes e pessoas com mais 
de 60 anos. Crianças menores de 
cinco anos não pagam). Os valores 
do estacionamento serão de R$ 15 
(carros e motos), R$ 25 (vans) e  
R$ 60 (ônibus).

 ESCOLA MUNICIPAL VER. CURT ALVINO MONICH

 ESCOLA MUNICIPAL PROFA. ZULMA DO ROSÁRIO MIRANDA



Abertas as inscrições para o 
Encontro de Afroempreendedores 

A Prefeitura de Joinville abriu no dia 22 de outubro 
o período de inscrições para o 1º Encontro de 
Afroempreendedores de Joinville. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas no site da Prefeitura de 
Joinville. As vagas são limitadas.

O 1º Encontro de Afroempreendedores de Joinville 
ocorrerá no dia 27 de novembro, às 19 horas, 
na Associação Empresarial de Joinville (ACIJ). O 
evento visa reunir empresários, empreendedores e 
microempreendedores negros e negras e também 
interessados.

O ENCONTRO ABRIRÁ COM A PALESTRA 
“Afroempreendedorismo no Brasil: o oceano azul 
na economia”, com Giselle Marques, coordenadora 
estadual da Rede Brasil Afroempreendedor (REAFRO). 
Na sequência, haverá apresentações de cases de três 
afroempreendedores de Joinville: Diego Marcos (I9 
Plast), Andrelise Stein (ACS Serviços Personalizados) e 
Carla Cabral (Feliz Vida Livre).

O evento é promovido pela Prefeitura de 
Joinville, através da Coordenadoria de Políticas 
para Juventude, Direitos Humanos e Promoção da 
Igualdade e do Conselho Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial (COMPIR), e conta com o apoio da 
Associação Empresarial de Joinville (ACIJ) e Rede Brasil 
Afroempreendedor (REAFRO).

Hospital São José 
realiza mais três 
transplantes de rim 

Na manhã de 24 de outubro, o Hospital São José de Joinville 
realizou mais três transplantes de rim, somando 65 transplantes renais 
realizados este ano. Foram beneficiados dois homens, um de 63 e 
outro de 31 anos, e uma mulher, de 47 anos. Os três pacientes são de 
Joinville. O Hospital São José é referência em captação e transplante 
de órgãos no Estado de Santa Catarina. Atualmente, o Brasil tem quase 
33 mil pacientes em lista de espera para transplante. Santa Catarina 
tem em torno de 480 pacientes aguardando algum órgão.

PROJETO OFERECE PERUCAS PARA MULHERES  
EM TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER

Uma parceria estabelecida entre o Ambulatório de Oncologia do 
Hospital São José de Joinville e a Rede Feminina de Combate ao Câncer 
(RFCC) de Joinville pretende tornar mais humanizado o tratamento 
para mulheres que enfrentam o câncer. Para marcar a iniciativa, 
celebrando a Semana do Outubro Rosa, no dia 23 de outubro, foi 
lançada uma exposição de perucas que são confeccionadas a partir de 
cabelos naturais doados.

As perucas têm como destino o empréstimo para pacientes que 
perdem os cabelos durante o tratamento, por meio do Banco de 
Perucas da RFCC. O projeto Fios de Alegria é promovido pela RFCC 
há 3 anos, com 43 caixas coletoras distribuídas por Santa Catarina, 
em parceria com outras entidades. No hospital, também estará à 
disposição uma caixa coletora para doação de cabelo.

PROJETO OFERECE 
PERUCAS PARA 
MULHERES
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Índios Guarani 
visitam Museu 
Arqueológico 
de Sambaqui

FOTO PHELIPPE JOSE

O Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville, 
que reúne um acervo com mais de 12 mil peças 
descobertas em casqueiros da região, recebeu na 
quinta-feira (25/10) um público especialmente ligado 
à história da ocupação humana na região.

Eram crianças, adolescentes e adultos de dez 
aldeias indígenas de origem Guarani, da região de 
Florianópolis que foram conhecer um pouco da 
história de seus antepassados. A ida a Joinville foi 
motivada pelo projeto de implantação do contorno 
rodoviário da BR-101 em Florianópolis, que vai passar 
perto das aldeias da região.

A ação integra o Programa Básico Ambiental (PBA) 
desenvolvido pela MPB Engenharia, especializada em 
engenharia consultiva, em recursos hídricos, meio 
ambiente, componentes indígenas e responsável 
pelos estudos de impacto do contorno rodoviário. O 
estudo envolve o modo de vida dos índios em dez 
aldeias que existem na região onde passará a rodovia.

Os índios Carijós da nação Tupi-guarani foram os 
primeiros habitantes de Santa Catarina. Os traços 
de sua presença são constatados através de sítios 
arqueológicos e sambaquis com registros de mais 
de 4.800 anos.

Na região de Florianópolis os primeiros 
habitantes foram os índios tupis-guaranis. 
Praticavam a agricultura, mas tinham na pesca 
e coleta de moluscos as atividades básicas para 
sua subsistência. Originários do atual Paraguai, 
migraram rumo ao litoral catarinense, séculos antes 
da chegada dos europeus. 

4.800  
ANOS

Os traços de sua presença são 
constatados através de sítios 

arqueológicos e sambaquis com 
registros de mais de 4.800 anos.


