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70 TONELADAS DE ALIMENTOS 
entregues para entidades sociais
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A proposta de 2018 do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi concluída com sucesso. Este ano 
foram promovidas 15 operações semanais, com a entrega de cerca de 70 toneladas de alimentos para 40 
instituições formadas por serviços da Secretaria de Assistência Social (SAS) e entidades da rede assistencial 
de Joinville.  A distribuição ficou por conta do Mesa Brasil Sesc, a partir de um acordo de cooperação. O 
projeto foi executado integralmente, com a aplicação de R$ 300 mil à agricultura familiar, contemplando a 
agricultura familiar de público prioritário, agricultura familiar agroecológica e mulheres agricultoras.



Centro de Educação Infantil de Joinville 
cria projeto de empréstimo de bicicletas

A comunidade escolar do CEI Cachinhos de Ouro, em Pirabeiraba, será incentivada ao uso da 
bicicleta como meio de transporte. O projeto Vai de Bike que prevê empréstimo de bicicletas foi um 
dos vencedores do Prêmio Embraco de Ecologia de 2018. A iniciativa, pioneira entre as unidades da 
rede municipal de ensino de Joinville. A ideia do Vai de Bike surgiu da direção, professores e pais para 
motivar o uso da bicicleta entre os moradores da região do entorno do CEI. Com os recursos destinados 
pela premiação, R$ 10 mil, será construído o bicicletário da unidade e realizada a compra de cinco 
bicicletas - 2 modelos para adultos, 3 para crianças, sendo uma delas sem pedais.

A Companhia Águas de Joinville recebeu 
nesta semana, o Prêmio Ser Humano 2018 por 
dois programas: o Ecoaprendiz, na modalidade 
sustentabilidade e ELO (Educação para Liderança 
Orgânica) na modalidade desenvolvimento. O 
programa Ecoaprendiz é destinado a jovens 
aprendizes que trabalham na Companhia. Entre outras 
atividades, os adolescentes elaboram, durante sua 
permanência na empresa, um projeto socioambiental 
que, ao fim do programa, é executado dentro da 
empresa ou em alguma instituição de Joinville.

A partir de segunda-feira, dia 26 de novembro, os 
contribuintes de Joinville que tenham interesse em 
reduzir as dívidas com a Prefeitura de Joinville podem 
aderir ao Programa de Regularização Fiscal 2, que oferece 
pactuação de pagamentos, com descontos de juros e 
multas e de forma parcelada. O programa da Prefeitura de 
Joinville tem o objetivo de promover a regularização de 
dívidas de pessoas físicas ou jurídicas junto à Secretaria da 
Fazenda vencidas até 31 de outubro de 2018. As principais 
dívidas são relativas ao IPTU (Imposto sobre a Propriedade 
de Bens Imóveis), ISS (Imposto Sobre Serviço de qualquer 
natureza) e dívida ativa já ajuizada. Informações sobre o 
programa no site www.joinville.sc.gov.br

ÁGUAS DE JOINVILLE 
é uma das vencedoras do 
Prêmio Ser Humano 2018

Contribuintes podem 
aderir às vantagens na 
quitação de dívidas
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Resíduos de construção 
com destinos corretos Certificado Internacional de 

Vacinas exige agendamento Cada resíduo tem um tipo específico de descarte, e a Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), por meio da gerência de 
Gestão Ambiental, está alertando sobre a importância do descarte 
correto de Resíduos da Construção Civil(RCC). Nesta categoria, 
estão os materiais que sobram de obras de reforma, construção e 
demolição, como componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, 
placas de revestimento), argamassa, concreto, portas, janelas, etc.
Para destinar estes materiais corretamente é necessário contratar 
uma empresa especializada, que precisa estar cadastrada pelo 
governo municipal. Ela deve fornecer o Manifesto de Transporte 
de Resíduos (MTR) com o brasão da Prefeitura de Joinville. Após 
a destinação do resíduo pela empresa contratada, o MTR deve 
ser devolvido ao contratante com campo destinação carimbado 
e assinado. 

Desde o dia 12 de novembro, as pessoas que 
desejarem emitir o Certificado Internacional 
de Vacinas e Profilaxia (CIVP) para viagens ao 
exterior precisam realizar o agendamento 
eletrônico, por meio do site da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - Anvisa. O procedimento 
deve ser feito antes do comparecimento ao 
Centro de Vigilância em Saúde, localizado à 
rua Abdon Batista, 172 - Centro ou ao Posto 
Aeroportuário, localizado à Av. Santos Dumont, 
9000 anexo ao aeroporto de Joinville. O serviço 
é totalmente gratuito.

A nova ponte de concreto na Estrada Saí sobre o rio Cubatão, em Joinville, começou a ser montada nesta 
semana em substituição a uma antiga ponte baixa de madeira que foi comprometida pelas fortes chuvas 
de janeiro. Sob a supervisão da Defesa Civil Estadual e da Prefeitura de Joinville, através da Defesa Civil e 
Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), foi realizada a montagem das vigas pré-moldadas nas duas cabeceiras 
que já foram reestruturadas. Os próximos passos serão a fundição das lajes e o aterro das cabeceiras. A 
previsão é que a nova passagem seja liberada para o tráfego de veículos no final de janeiro de 2019

Começa a instalação de 
nova ponte na Estrada Saí
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Percursos da Memória ensina a 
história de Joinville ao ar livre

O projeto “Percursos 
da Memória: o Museu 
Nacional de Imigração 
e Colonização de 
Joinville (MNIC) em 
tessituras com a malha 
urbana que o cerca”, da 
Prefeitura de Joinville, 
oferece a estudantes, 
turistas e ao público em 
geral a oportunidade de 
descobrir importantes 
elementos do 
Patrimônio Cultural 
presentes no centro 
histórico da cidade.
O roteiro é 
acompanhado por dois 
monitores do museu 
e inclui locais como 
a rua das Palmeiras, 
rua do Príncipe, praça 
Nereu Ramos, praça da 
Bandeira e termina no 
Cemitério do Imigrante.
Em cada local, o grupo 
faz paradas e recebe 
explicações sobre a 
história de diversos 
imóveis tombados.
Os agendamentos 
devem ser feitos com 
antecedência pelo 
telefone (47) 3453-
3499 ou pelo e-mail 
educativo.mnic@
joinville.sc.gov.br. A 
atividade é realizada nos 
períodos matutino e 
vespertino, de segundas 
a sextas-feiras.

Celebrando dez anos de sucesso, o Rock’n Camerata - espetáculo da Camerata 
de Florianópolis que combina música clássica com o melhor do Rock and Roll - vai 
movimentar Joinville com um show gratuito, no dia 30 de novembro, às 20 horas, no 
Centreventos Cau Hansen.

Os ingressos para o Rock’n Camerata são gratuitos e poderão ser retirados na recepção 
da Secult (av. José Vieira, 315 – fundos do Centreventos Cau Hansen), a partir de quarta-
feira (28/11), das 8 às 14 horas. A distribuição acontecerá até o dia do espetáculo (30/11) 
ou enquanto houver disponibilidade. 

TÓIA OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO

Joinville recebe Rock’n Camerata em espetáculo gratuito


