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Era uma vez um centro de educação infantil de Joinville que tinha o sonho de ser o melhor do mundo. 
Esse sonho começou a se tornar realidade ao vencer o Prêmio Embraco de Ecologia 2018.

A inspiração surgiu de um trecho do clássico livro O Pequeno Príncipe e partir daí pensaram no nome 
do projeto do CEI Espaço da Criança, no bairro Adhemar Garcia - “Era uma vez um CEI igual aos outros, mas 
agora é único no mundo!”.

O projeto consiste em transformar uma área atualmente sem uso específico em um espaço educador 
sustentável com três cantos interligados formando um caminho. Um deles será de observação de animais 
e plantas, outro com terra pura e o terceiro de vivência de experiências com um pequeno rio artificial, 
bancos feitos de toras de madeira e outros elementos. Para realizar o projeto, o CEI irá receber R$ 10 mil.
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CEI de Joinville ganha prêmio  
ao querer ser único no mundo
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PAGAMENTO À VISTA  
GARANTE DESCONTO NO IPTU

Feira Natal Feito à Mão aberta no Centreventos

Centro Cirúrgico 
Ambulatorial 
passa por reforma

O público que está à procura de sugestões para presentear ou decorar 
a casa para as festas de fim de ano vai encontrar diversas opções na Feira 
Natal Feito à Mão. O evento acontece até o dia 9 de dezembro, das 13 às 22 
horas, no Centro de Convenções Alfredo Salfer (Centreventos Cau Hansen, 
av. José Vieira, 315 – América). A entrada e o estacionamento são gratuitos. 

Em sua sexta edição, a feira vai reunir oitenta expositores. As opções 
incluem: artigos de decoração em geral e com temática natalina, tapeçaria, 
caixas, vasos, almofadas, quadros, mosaicos, roupas, acessórios adultos e 
infantis, brinquedos em madeira, bonecas, aromatizadores de ambiente, 
sabonetes, linha pet, entre outros. 

Os carnês de IPTU 2019 (Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 
Urbana) de Joinville começam a chegar aos contribuintes. 

Este ano, a Prefeitura de Joinville lançou 242 mil carnês, que 
correspondem ao valor lançado de  R$ 205 milhões. O IPTU de 2019 foi 
reajustado em 4,09%, com base na inflação acumulada nos últimos 12 meses 
pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Como nos anos anteriores, os contribuintes têm duas opções de 
pagamento: à vista ou em dez parcelas. Quem optar por pagar à vista terá 
um desconto de 10% se efetivar a quitação até o dia 7 de janeiro de 2019, ou 
de 8% até o dia 6 de fevereiro de 2019.

O pagamento pode ser feito nas agências do Banco do Brasil e Caixa 
Federal ou casas lotéricas. 

 O Centro Cirúrgico Ambulatorial (CCA) do 
Hospital Municipal São José (HMSJ) está fechado 
para reformas de melhoria. O local, atualmente 
composto por cinco salas onde são realizados 
procedimentos cirúrgicos e exames de baixa 
e média complexidade, será reformulado e 
passará abrigar sala para cirurgias e a Unidade de 
Hemodinâmica.

As adequações seguem a Resolução da Diretoria 
Colegiada – RDC número 50, de 21 de fevereiro de 
2002, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA, que dispõe sobre o regulamento técnico 
para planejamento, programação, elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde.
A previsão é de que a reforma do Centro Cirúrgico 
Ambulatorial seja concluída no segundo semestre 
de 2019. O investimento será de R$ 600 mil, com 
recursos do Município. 
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Alunos realizam caminhada pelos manguezais

A Companhia Águas de 
Joinville implantou em 
um dos reservatórios um 
projeto piloto para redução 
de gastos com energia 
elétrica. São dez placas 
que transformam luz solar 
em eletricidade, usada 
para abater o consumo do 
sistema de bombeamento 
de água da rua Martin 
Richter, no bairro Atiradores. 

As placas foram instaladas 
no reservatório R10, que 
fica na rua Tupi, no Nova 
Brasília, em dezembro do 
ano passado. Com um 
investimento de R$ 14 mil, 
o equipamento já produziu 
o suficiente para atender a 
demanda de energia elétrica 
de uma residência por um 
ano. 

“É um projeto piloto que 
nos deu bons resultados. 
Temos um alto gasto com 
energia elétrica e ações 
inovadoras como essa são 
alternativas para reduzir 
esse investimento. Com 
deu certo, a ideia é ampliar 
o projeto”, fala o gerente 
de manutenção e serviço 
da Companhia, Michel 
Bitencourt.

As turmas dos quartos anos da Escola Municipal Edgar Monteiro Castanheira, saíram às ruas no bairro Fátima em uma 
caminhada de conscientização para a preserva

O tema foi trabalhado ao longo do ano letivo e como última etapa do projeto as crianças confeccionaram placas com 
mensagens de alerta sobre o descarte de lixo e cuidados que a comunidade deve ter com os mangues.

A iniciativa da escola teve o apoio da Defesa Civil de Joinville que, entre suas atribuições, dá suporte em campanhas 
de educação de ambiental.”. 

Projeto da Águas de Joinville 
reduz gastos com energia elétrica
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O espírito natalino será destaque 
na última edição das Feiras nos 
Bairros de 2018, que acorrem 
neste sábado, 8 de dezembro. 
Em todos os eventos, além 
da programação cultural e 
de entretenimento, haverá 
comercialização produtos de 
artesanato, brechó, antiguidades 
e gastronomia diversificada. 

FEIRA DO AVENTUREIRO - 
trará apresentação de dança com o 
grupo do Ministério Rada, às 14:30 
horas. Logo em seguida, às 15 
horas, chegada do Papai Noel com 
distribuição de doces para as crianças. 
Local: Centro de Artes e Esportes 
Unificados – CEU do Aventureiro, rua 
Theonesto Westrupp, s/no.

FEIRA DO PARQUE GUARANI - 
Como atrações para as crianças haverá 
distribuição de guloseimas, brincadeiras 
na cama elástica e sorteio de brindes. 
Local: av. Evangelista Justino Espíndola 
– Parque Guarani.

FEIRA DO FLORESTA  - a partir 
das 11:30 horas, apresentações com o 
Grupo de Dança Kulture Kaos, Grupo 
de Dança Dunamis e Cia. da Arte 
que Encanta. Às 16 horas, animação 
garantida com a chegada do Papai Noel. 
No encerramento da programação 
cultural, Grupo de Terno de Reis, às 
16:30 horas. Local: Praça Tiradentes.

FEIRA DO PARQUE SÃO 
FRANCISCO - , terá apresentação 
de coral infantil com Cantata de Natal, 
capoeira com Mestre Fumaça e aula 
de zumba. Local: rua Benício Felipe da 
Silva, 45, no bairro Adhemar Garcia.

FEIRAS NOS BAIRROS NO CLIMA NATALINO
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