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Prefeitura de Joinville abre 
MEMORIAL DA BICICLETA
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A Prefeitura de Joinville abriu, no dia 7 de novembro, o Memorial da Bicicleta. O 
novo espaço expositivo conta a história desse meio de transporte e como ele se 
tornou um dos símbolos da cidade. Com modelos produzidos no Brasil, na Suécia, 
Alemanha e Índia, a partir do início do século 20, a exposição do Memorial da Bicicleta 
apresenta 49 peças, sendo 23 pertencentes a acervos particulares dos colecionadores 
Dionísio Trapp e Antônio Olinto, ambos de Joinville. As demais bicicletas fazem parte 
do acervo do município.

A implantação das melhorias e dos novos equipamentos do Memorial da Bicicleta 
foi viabilizada pela Prefeitura de Joinville por meio da Secretaria de Cultura e Turismo 
(Secult) em parceria com o Movimento Pedala Joinville, que doou ao município R$ 
60 mil provenientes de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pela 3a 
Vara do Trabalho de Joinville. O Memorial da Bicicleta integra o conjunto da antiga 
Estação Ferroviária de Joinville, onde também está localizada a Estação da Memória, 
na rua Leite Ribeiro, bairro Anta Garibaldi. O horário de funcionamento é de terça-
feira a domingo, das 10 às 16 horas, e a entrada é gratuita.

AÇÕES EDUCATIVAS 
VOLTADAS AO 
PÚBLICO ESCOLAR 

Além da exposição com 
peças inéditas, o Memorial da 
Bicicleta traz como novidade a 
realização de ações educativas 
voltadas ao público escolar. As 
visitas de grupos deverão ser 
agendadas com antecedência 
pelo telefone (47) 3422-5222.



Mostra do Programa Música na 
Escola homenageia músicos 

Defesa Civil capacita sobre redução de riscos de desastres
Em palestra apresentada na quinta-feira (1o/11), 

alunos dos sextos anos da Escola Municipal Professor 
Oswaldo Cabral, no bairro Petrópolis, em Joinville, 
compartilharam com colegas informações sobre 
redução de riscos de desastres (RRD). A ação faz parte 
do programa Defesa Civil na Escola, realizado pela 
Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de 
Educação e Secretaria de Proteção Civil e Segurança 
Pública (SEPROT).

Em julho, professores da rede municipal de 
ensino foram capacitados sobre o tema e receberam 
orientações sobre fatores de riscos naturais 
(tempestades, vendavais, transbordamento de rios), 
sociais e antropológicos (falta de saneamento básico, 
construções em áreas de risco, descarte inadequado 
de lixo, transporte de produtos perigosos) e discutiram 
como reduzir riscos de desastres, com base na 
identificação de ameças e vulnerabilidades.

Vigilância em Saúde muda 
horário para atender viajantes
O Centro de Orientação ao Viajante (COV) de Joinville, 
responsável por emitir em parceria com a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) o Certificado Internacional 
de Vacinação ou Profilaxia (CIVP), terá um novo horário de 
atendimento, a partir da segunda-feira, dia 12 de novembro: das 
10h15 às 12h45, na sede da Unidade de Vigilância em Saúde, 
na rua Abdon Batista, 172. Diariamente, são atendidas por 
este serviço 18 pessoas. Esse posto, mantido pela Prefeitura de 
Joinville, no Centro da cidade, é resultado de uma parceria com 
a Anvisa, que também presta este serviço no Aeroporto Lauro 
Carneiro de Loyola, no horário das 13h30 às 16h30.
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Alunos das escolas municipais de 
Joinville participaram da Mostra 
do Programa Música na Escola na 
quarta-feira (7/11), no teatro da 
Sociedade Harmonia Lyra. O tema das 
apresentações deste ano foi “Músicos 
Joinvilenses”, com a participação de 
cerca de 200 crianças e adolescentes 
de 11 escolas, que cantaram e 
tocaram instrumentos musicais, como 
violão, violino, piano, entre outros.
Ao todo, 1320 alunos participam 
do programa Música na Escola em 
atividades de contraturno, numa 
parceria com a Escola de Música Villa 
Lobos da Casa da Cultura.



A Biblioteca Pública 
Municipal Prefeito Rolf 
Colin, em Joinville, 
realizou o Sarau de 
Primavera, na noite de 
dia 6 de novembro, na 
própria biblioteca - rua 
Comandante Eugênio 
Lepper, 60, Centro. O Sarau 
de Primavera é gratuito 
e já faz parte da agenda 
cultural da cidade, com 
atrações de recitação de 
poesia, música e dança. 
Na edição deste ano, teve 
como destaque a poetisa 
joinvilense Else Sant’Anna 
Brum com declamação do 
poema “Onde está a Paz”, 
de autoria própria.

As contadoras de história 
da biblioteca fizeram 
leitura interpretativa do 
texto “Eu Sei, Mas não 
Devia” da autora Marina 
Colasanti. Também teve 
apresentação de dança 
com alunos da Escola 
Municipal Plácido Xavier 
Vieira e de música com 
atrações ao som de flauta, 
ukulele e violão.

Guardas municipais 
de Joinville são 
homenageados por  
ato de bravura

Na noite de 6 de novembro, três 
integrantes da Guarda Municipal de 
Joinville foram homenageados pela Câmara 
de Vereadores de Joinville, por ato de 
bravura ao impedir assalto no bairro Iririú. 
Mesmo sendo alvo de tiros, os guardas 
municipais conseguiram prender os 
bandidos, sem disparar o armamento e nem 
colocar em risco as pessoas que passavam 
pelo local. A ação ocorreu em frente ao 
terminal de integração do transporte 
urbano, em 2017, em horário de grande 
movimentação.

Os guardas municipais Ebson Ferreira de 
Souza, Mateus de Carvalho Major e Davis 
Roberto Ferreira receberam a Medalha de 
Mérito Jackson dos Santos como integrantes 
de corporação de segurança que se 
destacaram na prestação de serviços. A 
proposição da homenagem foi apresentada 
pelo vereador Richard Harisson.

Prefeitura de Joinville 
lança edital do Simdec

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura 
e Turismo (Secult), publicou o edital de chamamento 
público destinado à seleção de projetos culturais para o 
Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura – 
Simdec, referente ao exercício de 2017. Serão destinados 
R$ 1.494.132,63 a projetos das áreas de artes gráficas e 
plásticas, artesanato e cultura popular, cinema e vídeo, circo, 
dança, edições de livros de arte, literatura e humanidades, 
música e ópera, radiodifusão cultural e teatro. Informações 
e esclarecimentos sobre o edital do Simdec poderão ser 
solicitados pelo e-mail sap.upl@joinville.sc.gov.br ou no site 
oficial do município, www.joinville.sc.gov.br.

Melhora no abastecimento  
do bairro Costa e Silva

Dois mil moradores do bairro Costa e Silva foram 
beneficiados com a instalação de três motobombas que vão 
melhorar o abastecimento na região. A Companhia Águas de 
Joinville colocou os equipamentos nas ruas Albino Kolbach, 
Inambu e Engelberto Hagelmann. Com um investimento de 
R$ 70 mil, eles têm como finalidade dar pressão à água da 
rede para atingir regiões mais elevadas.
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Sarau de Primavera
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Casa da Cultura apresenta exposição com 
personagens e cenários de animação

A partir deste sábado 
(10), o público poderá 
vivenciar a experiência 
de imergir no fantástico 
universo das animações, 
visitando a exposição 
“Almofada de Penas: 
Arte em Stop Motion”, 
que estreia na Galeria de 
Arte Victor Kursancew, 
anexa à Casa da Cultura 
de Joinville (rua Dona 
Francisca, 800 - Saguaçu).

A mostra reúne 
cenários, peças e 
elementos que compõem 
o homônimo curta-
metragem de animação 
produzido com a 
técnica stop motion 
que aplica recursos de 
câmara fotográfica ou de 
computador, utilizando 
modelos reais de diversos 
materiais.

Dirigido por Joseph 
Specker, “Almofada de 
Penas” é uma adaptação 
do conto homônimo 
do escritor Horacio 
Quiroga (1878-1937), 
considerado um dos 
principais contistas latino-
americanos de todos os 
tempos.

A abertura será às 10 
horas, seguida da exibição 
do curta-metragem - que 
tem doze minutos de 
duração – no auditório da 
Casa da Cultura. A equipe 
da produção também 
estará presente para um 
bate-papo. A visitação 
à mostra é gratuita, de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 20 horas.

Feira do Príncipe  
destaca consciência negra

Neste domingo (11/11), das 10 às 16 
horas, acontece a edição de novembro da 
Feira do Príncipe (rua do Príncipe – Centro). 
O tema deste mês será “Consciência Negra”, 
em alusão ao Dia Nacional da Consciência 
Negra, celebrado em 20 de novembro. Para 
homenagear a data, programação cultural com 
diversas atrações, elaborada em parceria com 
a Coordenadoria de Promoção de Igualdade 
Racial (COMPIR) da Prefeitura de Joinville.

Das 11 às 12 horas, cortejo com Afoxé Omilodê. 
Das 12 às 12:30 horas, apresentação de capoeira. 
Na sequência, das 12:30 às 13 horas, apresentação 
de dança da Escola de Educação Básica Doutor 
Tufi Dippe, com as coreografias “Império Zulu”, 
“Afro Beat” e “Negritude”. Na programação 
vespertina, recital de poesia às 13 horas, e 
apresentação de samba com o Grupo Amigos do 
Kenia, das 14 às 15:30 horas. 

Festival celebra 
pluralidade cultural  

Neste domingo, dia 11 de novembro, das 
11 às 18 horas, a Prefeitura de Joinville, por 
meio da Secretaria de Cultura e Turismo 
(Secult), vai realizar o Festival do Museu 
Nacional da Imigração e Colonização – MNIC. 
O evento visa promover a integração dos 
diferentes grupos coletivos e associações da 
cidade com a comunidade em geral.

Durante todo o dia, o público poderá 
conhecer mais sobre as culturas dos 
imigrantes italianos, haitianos, japoneses, 
árabes, senegaleses, franceses e alemães, 
participando de atividades que envolverão 
música, dança, teatro, cinema, artesanato 
e gastronomia. As atrações do festival 
acontecem nos jardins e no auditório do 
museu (rua Rio Branco, 229, Centro), bem 
como na extensão da rua Rio Branco, em 
frente ao MNIC. As atividades apresentadas 
foram propostas pelos próprios grupos.
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