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Cantata ilumina o 
NATAL de Joinville
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O espírito natalino tomou conta 
da noite de quarta-feira (28/11) 
em Joinville. A sonoridade das 
músicas natalinas, cantadas por 
um coral de quase mil vozes, de   
alunos da Rede Adventista do 
município, deu brilho ao evento 
Cantata de Natal, realizado em 
frente ao prédio da Prefeitura de 
Joinville. A apresentação marcou o 
acendimento da decoração natalina 
na cidade. O público, de 10 mil 
pessoas, se entusiasmou com a 
cerimônia que descreveu a história 
do nascimento de Jesus Cristo 
através das canções. Depois foi feita 

a contagem regressiva 
para o acendimento 
das luzes da decoração 
da fachada da 
Prefeitura de Joinville. 
Esse cenário foi muito 
fotografado pelos 
participantes e vira 
ponto de visitação 
durante essa época do 
ano, devido a beleza 
decorativa. O evento 
foi organizado pela 
Prefeitura de Joinville 
e Rede Adventista.  



Ensino Fundamental com matrículas abertas 

Alunos 
conquistam 
medalhas de 
Matemática e 
Astronomia
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A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, inicia na segunda-feira, dia 3/12, o período de 
matrícula para novos alunos na rede municipal de ensino do 1º ao 9º ano  do Ensino Fundamental para 2019. A 
partir deste ano, o processo de matrícula irá ocorrer pelo site www.joinville.sc.gov.br, na área Educação - Ensino 
Fundamental, como já é feito na Educação Infantil. Após concluir o cadastro no site, o próximo passo é a entrega de 
documentos na escola indicada, conforme zoneamento, para a conclusão do processo. Para quem não tem acesso 
a internet, o usuário deve comparecer a uma Escola Municipal próxima de sua residência para obter ajuda.

Alunos medalhistas das escolas municipais 
de Joinville foram homenageados pela 
conquista na Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas (Obmep) 
e Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica. A cerimônia de entrega das 
medalhas ocorreu na quinta-feira (29/11), 
no Ginásio Abel Schulz, com a presença das 
famílias. O número de medalhas mais que 
dobrou de 2017 para 2018. Na Obmep, foram 
seis medalhas de ouro, 16 de prata e 30 de 
bronze, além de seis escolas e 13 professores 
premiados. O aumento mais significativo 
foi na Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica. Enquanto em 2017, o total de 
medalhas era 81, neste ano número chegou 
a 211, sendo 56 de ouro, 55 de prata e 100 
medalhas de bronze.

Tecnologia reduz o tempo de 
consertos de vazamento

A Companhia Águas de Joinville conta com a tecnologia para identificar os locais com falta 
de água na cidade e, assim, realizar consertos de vazamento com mais agilidade.  Para isso, é 
feito um monitoramento das reclamações relacionadas a abastecimento – recebidas pelo site 
e pela central telefônica 115 – de forma visual e automática.  Em uma tela que exibe o mapa de 
Joinville, a região que recebeu mais reclamações fica com uma cor diferente. Outra tela mostra 
os pontos de reclamação de falta de água na região indicada pelo outro mapa.



Rua Visconde de Taunay com 
trânsito nos dois sentidos

A partir das 7 horas da 
próxima terça-feira, dia 4 
de dezembro, o trânsito 
na rua Visconde de Taunay 
(Via Gastronômica) vai ter 
parte da via com o fluxo de 
veículos liberado nos dois 
sentidos, no trecho entre a 
rua Henrique Meyer até o 
cruzamento com a Duque de 
Caxias, no bairro Atiradores.  
Com essa alteração do fluxo, 
os motoristas que seguem 
pela rua Duque de Caxias 
poderão virar à direita e 
acessar a Visconde de Taunay 
em direção à rua Pedro Lobo 
– via que passa em frente ao 
Shopping Mueller. A alteração 
vai permanecer durante o 
tempo de realização da obra 
de macrodrenagem nesta 
região da cidade.

Saúde realizou ação Dia Mundial de Combate à Aids
O Dia Mundial de 

Combate à Aids em 
Joinville foi marcado 
com uma ação de 
teste rápido do vírus 
HIV, transmissor da 
doença. A mobilização 
aconteceu na quinta-
feira (29/11) no 
Centro de Testagem e 
Aconselhamento da 
Vigilância em Saúde. O 
teste é sigiloso e inclui 
o diagnóstico para Aids 
e Sífilis. É feito com a 
retirada de uma gota 
de sangue. O tempo médio do procedimento é de 40 minutos a uma hora entre as fases 
de pré-aconselhamento, retirada de uma gota de sangue e o encerramento com o pós-
aconselhamento. Esse teste rápido está disponível gratuitamente na Vigilância em Saúde, 
na rua Abdon Batista, e em todas as Unidades Básicas de Saúde.
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Escola Municipal de Ballet faz 
espetáculos de fim de ano

Neste sábado e domingo, às 19 horas, a Escola Municipal de Ballet (EMB), integrante da Casa da Cultura de Joinville, 
apresentará seus espetáculos de encerramento de ano, no Centreventos Cau Hansen (Av. José Vieira, 315 – América).  Nos dois 
eventos, os 350 alunos da escola compartilharão com o público o resultado dos trabalhos produzidos durante o ano letivo de 
2018, com apresentações especiais. A entrada é gratuita e não é preciso retirar ingressos com antecedência. 

Feira do Príncipe de Natal é domingo 
O tema de Natal estará presente em diversos artigos comercializados na 

área de expositores da  Feira do Príncipe, que acontece neste domingo, 2 
de dezembro. . Entre as opções de produtos que o público vai encontrar, 
estão roupinhas pet e para bonecas, artigos em couro, acessórios, peças em 
madeira e EVA, tricô, crochê, pinturas, aromatizadores de ambiente, tiaras 
e laços. Haverá, ainda, brechó, livros, videogames e jogos antigos, além de 
flores, temperos, cactus, mudas de plantas e verduras.  A Feira do Príncipe 
acontece das 10 às 16 horas, na Rua do Príncipe, região Central de Joinville. 
O evento é realizado pela Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo (SECULT).
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