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Começa o 
atendimento 
para liberação 
do  

Os cidadãos de Joinville que tiveram seus imóveis afetados 
pelos alagamentos ocorridos nos dias 14 e 15 de março, já podem 
solicitar liberação do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço). Para atender à população, a Prefeitura de Joinville e 
a Caixa Econômica Federal (CEF), com apoio do 62o Batalhão 
de Infantaria de Joinville (62o BI), montaram uma central de 
atendimento no Centro Comercial da Expoville (rua XV de 
Novembro, 4315 – Glória). O serviço estará disponível até o dia 19 
de julho, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, e as datas de 
atendimento seguirão o cronograma por mês de aniversário.

O cidadão deverá verificar se o seu endereço consta na lista oficial 
emitida pela Defesa Civil de Joinville e apresentar os documentos 
necessários. Terão direito ao saque as pessoas residentes em imóveis 
das regiões atingidas, que tenham saldo no FGTS e que não tenham 
realizado saque decorrente de situação de emergência nos últimos 12 
meses, a contar da última autorização de retirada. O valor máximo que 
poderá ser sacado é de R$ 6.220,00 por contrato de trabalho. A consulta 
sobre os valores disponíveis em contas ativas e inativas do FGTS pode 
ser feita pelo telefone 0800-7260207 ou pelo site da Caixa.  
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Inscrições para pedido de isenção do IPTU 2020

Joinville é 
vencedor  
Prêmio Inova 
Cidade 2019
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De 1o a 31 de julho, os proprietários de imóveis de Joinville podem requerer isenção do Imposto sobre 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2020. Está disponível no site da prefeitura de Joinville as 
categorias que têm direito à isenção. O requerimento de isenção é gratuito e pode ser feito pelo site, onde 
também estão disponíveis as informações completas sobre o serviço.

O contribuinte que preferir fazer a solicitação pessoalmente poderá se dirigir ao prédio central da Prefeitura, 
no Setor de Atendimento Fazendário da Sefaz (av. Hermann August Lepper, 10 – térreo – Saguaçu), de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17h30, ou nas Unidades das Subprefeituras.

Com o case “Smart 
Mobility”, o município 
de Joinville é vencedor 
do Prêmio Inova Cidade 
2019, concedido pelo 
Instituto Smart City. O 
prêmio será entregue 
no dia 22 de julho, no 
Transamérica Expo Center, 
em São Paulo, durante 
o 7º Smart City Business 
Brazil Congress e Expo, 
que ocorrerá de 22 a 24 
de julho.

No evento, considerado 
o mais importante sobre 
cidades inteligentes da 
América Latina, serão 
apresentadas e discutidas 
iniciativas concretas 
que colaboram para a 
melhoria da qualidade 
de vida dos municípios, 
sendo o case de Joinville 
uma delas.

“Para as cidades, só 
faz sentido apostar em 
tecnologia se for um meio 
para as pessoas viverem 
melhor. O nosso projeto 
é um exemplo na prática 
de como a inovação pode 
gerar qualidade de vida”, 
declara o secretário Danilo 
Conti, da Secretaria de 
Planejamento Urbano 
e Desenvolvimento 
Sustentável (SEPUD). Ele 
será um dos painelistas 
do evento no dia 24, pela 
manhã.

Secretaria de Assistência Social 
abre inscrições para o curso de 
ARTESANIA em julho 

A partir da próxima segunda-feira (1º/7), a Unidade de Fomento à Geração de 
Emprego e Renda (UGR) da Secretaria de Assistência Social de Joinville (SAS) abre 
as inscrições para os cursos de artesania. Com nove modalidades diferentes de 
cursos, são ofertadas 120 vagas, disponíveis para inscrição sem custo, de 1º a 31 de 
julho, diretamente na UGR, que fica no prédio do Centro Público de Atendimento ao 
Trabalhador (Cepat), na rua Abdon Batista, 342, no Centro.

As modalidades oferecidas, com duração de agosto a dezembro deste ano, são as 
de bolsa, boneca, bordado, peças para casa e pintura em tecido, no período da manhã 
(das 8h30 às 11h30), e bordado Hardanger, feltro, macramê e tapeçaria, no período da 
tarde (das 13h30 às 16h30).



Prefeitura de Joinville realiza melhorias 
de estrutura e CURSOS NO CESITA

Robótica na Feira da Matemática
Cerca de 260 professores e alunos da Rede Municipal de Ensino apresentaram 

trabalhos e projetos na 21ª FEMMA - Feira Municipal de Matemática, realizada pela 
Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação. O evento aconteceu 
na quinta-feira (27), na Escola Municipal Professora Zulma do Rosário Miranda, 
bairro Costa e Silva. A novidade deste ano foi a exposição de trabalhos envolvendo 
a robótica e matemática. Também aumentou o número de projetos na área de 
educação financeira. São 180 trabalhos de 48 escolas e CEIs nas áreas de Educação 
Infantil, Educação Fundamental e Educação Especial.

Na edição de 2018, um dos projetos foi selecionado para o XIII Encontro Nacional 
de Educação Matemática, que ocorre em julho na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. A 
Feira Municipal de Matemática tem o objetivo de despertar o interesse pelo ensino 
e aprendizagem da disciplina. É uma oportunidade de socializar os resultados 
desenvolvidos dentro e fora da sala de aula.

A Prefeitura de Joinville, 
por meio da Secretaria de 
Educação, realiza melhorias 
para aumentar o atendimento 
e cursos oferecidos no Centro 
Educacional e Social do Itaum 
(Cesita).

A unidade passa por 
adaptações estruturais. O local 
ganhará biblioteca e laboratório 
de ciências. Após a finalização 
das melhorias no prédio, deverá 
passar de seis para 11 salas de 
aula. Atualmente, são 81 alunos 
que frequentam 10 turmas, além 
de 50 estudantes na Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) no 
matutino. Com as adequações, 
a capacidade total deverá saltar 
para 600 vagas, entre os cursos 
de educação profissional e EJA.

Para o segundo semestre, 
os alunos da EJA terão 
possibilidade de frequentar 
os cursos de almoxarife, 
recepcionista, inspetor de 
qualidade e assistente de 
qualidade na busca do aumento 
de empregabilidade. A unidade 
também continua a atender 
alunos de escolas municipais 
para oficinas de robótica no 
contraturno no programa 
Educação Plena.

ATIVIDADES  TRANSFERIDAS  

Para atendimento da 
comunidade em geral, a 
partir do mês de julho abrem 
as inscrições dos cursos de 
modelagem 3D, eletricista 
instalador, comandos e 
acionamentos elétricos, desenho 
mecânico, manutenção de 
computadores e informática 
básica, além de aulas de futsal 
infantil em parceria com a 
Secretaria de Esportes.

Devido às melhorias no 
prédio, algumas atividades 
foram transferidas de local, 
como o curso de informática 
que ocorre na Casa Brasil Sul, 
bairro João Costa. A sala passa 
por melhorias e receberá novos 
equipamentos para a reabertura 
do novo projeto do curso de 
informática básica.
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Agricultoras prestigiam o Encontro 
Municipal das Mulheres Rurais

Mulheres das regiões rurais de Joinville se confraternizaram e se integraram durante o 23º Encontro Municipal das 
Mulheres Rurais, na quarta-feira (26), em um dos salões de eventos do Restaurante Rudnick, em Pirabeiraba. Mais de cem 
mulheres dos 17 Grupos de Desenvolvimento Rural de Joinville participaram do evento. O encontro foi realizado pela 
Unidade de Desenvolvimento Rural (UDR) da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (Sama).

Alguns grupos têm mais de 30 anos de existência e suas atividades ajudaram a mudar o relacionamento destas 
mulheres nas comunidades rurais e no apoio que prestam para os maridos para permanecerem na agricultura. Dos 

17 grupos, três já registraram CNPJs e estão 
administrando suas empresas de artesanato, 
além de serem as responsáveis pelas festas do 
Arroz, Polenta, Banana, que estão no calendário 
turístico de Joinville.

Para Melandia Phelippe, de 70 anos, participar 
do grupo vai além de aprender técnicas de 
artesanato. A moradora do Jardim Paraíso, 
participa há 10 anos de um dos grupos e contou 
com o apoio das companheiras do grupo 
quando sofreu uma perda familiar.

Os Grupos de Desenvolvimento Rural se 
reúnem em diversos bairros da cidade, nas 
regiões rurais, ocupando, geralmente, galpões 
de igrejas locais.

Atuando nos espaços públicos desde 2015, a Guarda Municipal conta 
atualmente com 36 agentes que atuam de forma escalonada em todas as 
regiões da cidade, principalmente em escolas, praças e parques. A atuação 
soma ao trabalho da Polícia Militar e Polícia Civil.

As principais ações da Guarda são na identificação, expedição de 
mandados de busca e apreensão pela Vara da Infância e Juventude e 
expedição de mandados de apreensão de menores infratores. No relatório 
de ações de 2018, a Guarda registrou 493 abordagens de suspeitos e 
realizou 35 prisões em flagrante, a maioria relacionada ao tráfico e consumo 
de drogas. Neste ano, foram realizadas 4.357 ações de presença na área 
central com foco na prevenção.

A comunidade também pode participar desse trabalho se relacionando 
por telefone com as corporações. Nos casos de perturbação da ordem 
pública o telefone de serviço é o 190 da Polícia Militar. Se a ocorrência 
estiver ocorrendo em praças e outros espaços públicos o telefone é o 153 
da Guarda Municipal.

Ação da Guarda 
Municipal melhora 
segurança em Joinville
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