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Escolas criativas  
e inovadoras

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, 
entregou novos espaços do projeto Join.Maker e laboratórios 

de ciências nas escolas municipais. O projeto Join.Maker é 
uma expansão do programa Escola Digital, iniciado em 2013, 
que aplica o conceito de educação maker (mão-na-massa) e 

robótica para desenvolver nos alunos múltiplas habilidades e 
competências. Nesta semana, foram entregues cinco espaços 

Join.Maker nas escolas municipais Julio Machado da Luz, 
Paul Harris, Padre Valente Simioni, Lacy Luiza da Cruz Flores e 
Nelson de Miranda Coutinho, que também recebeu um novo 
laboratório de ciências. Na escola municipal Julio Machado 

da Luz, a unidade também recebeu recursos do Rotary 
Internacional por meio do Rotary Club Joinville Manchester.



Vacina contra o sarampo em pontos extras
A Secretaria da Saúde instalou um ponto de vacinação na Expoville, durante 
a realização da Festa das Flores. Até domingo (17/11), a estrutura recebe os 
visitantes no espaço onde fica o palco de apresentações. O atendimento acontece 
das 14 às 21 horas. A ação tem apoio do Sesi. Além disso, nesta sexta-feira (15/11), 
sábado e domingo, as pessoas que ainda não se vacinaram podem procurar o 
atendimento no segundo piso do Shopping Cidade das Flores, das 14 às 21 horas. 
Durante a semana, a rede pública conta com a vacinação em 55 Unidades Básicas 
de Saúde de Joinville. Joinville está com 27 casos confirmados de sarampo. A 
orientação é que as pessoas do grupo prioritário – 6 meses a 49 anos – procurem 
uma unidade para ver a sua situação vacinal e, se necessário, tomar a medicação.

Até o próximo domingo (17/11), Joinville é referência para turistas de 
várias partes de Santa Catarina e do Brasil que têm Festa das Flores como 
principal atrativo de quem aprecia a beleza natural de cultivares de várias 
espécies e plantas ornamentais exóticas.

O mais tradicional evento turístico de Joinville foi aberto oficialmente 
na noite de terça-feira (12/11) em cerimonia na qual foram destacadas a 
qualidade, a evolução e a atratividade desta festividade, que está em sua 
81ª edição. O tema é “Natureza e qualidade de vida” e estará representado 
na megaexposição com mais de 6 mil orquídeas e 20 mil exemplares de 
flores, cactos, suculentas e plantas ornamentais.

O evento fecha com a escolha da Rainha da Festa das Flores de 2020. As 
16 candidatas sobem ao palco a partir das 19 horas do próximo domingo 
(17/11). A Festa das Flores de Joinville é realizada pela Agremiação 
Joinvilense dos Amadores de Orquídeas 

Joinville aguarda 100 mil pessoas 
na Festa das Flores
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Trecho da rua 
Visconde de Taunay 
interditado

A partir da próxima 
segunda-feira (18/11) até o 
dia 13 de dezembro, o trecho 
da rua Visconde de Taunay 
(Via Gastronômica), entre 
as ruas Jacob Einsenhut 
até a rua Henrique Meyer 
estará interditado para o 
fluxo de veículos, devido às 
obras de estaqueamento da 
macrodrenagem do rio Mathias.  
Os motoristas que seguem pela 
rua Henrique Meyer em direção à 
Visconde de Taunay deverão virar à 
esquerda no trevo que liga as duas 
vias. Depois desta fase, as obras de 
estaqueamento serão retomadas 
após o Natal, a partir do dia 26 
de dezembro, com interdição 
no restante do trecho da via, em 
direção ao Shopping Mueller.  

Alteração no sentido do tráfego nas  
vias de acesso e saída da Prefeitura  

A Prefeitura de Joinville, por meio da 
Secretaria de Planejamento Urbano e 
Desenvolvimento Sustentável (Sepud) 
e Departamento de Trânsito (Detrans), 
realiza a inversão do sentido das ruas 
Leopoldo Lepper e Otto Eduardo 
Lepper (vias de acesso e saída ao 
prédio da Prefeitura de Joinville).  

Com a mudança, a rua Otto Eduardo 
Lepper passa a ser a via de acesso 
(subida) e a Leopoldo Lepper a de 
saída (descida), invertendo a direção 
utilizada atualmente. Desta forma, o 
semáforo da Ponte Helena Dorothea 
Trinks Lepper (conhecida como Ponte 
Azul), no encontro da av Hermann 
August Lepper e rua Princesa Isabel, 
fechará apenas quando houver a 
travessia de pedestres. 

OBRAS DE SANEAMENTO NA GETÚLIO VARGAS  - A Companhia Águas de 
Joinville informa que, por causa de obras de implantação de rede de esgoto, um trecho 
da Avenida Getúlio Vargas estará parcialmente interditada até o dia 6 de dezembro. 
A interdição acontece no ponto onde passam os trilhos do transporte ferroviário. A 
travessia finaliza a primeira etapa da implantação da rede de esgoto no bairro Floresta. 
Com um investimento de R$ 4,2 milhões, a obra irá beneficiar aproximadamente 7 mil 
moradores da região. O material coletado na região será transportado até a estação do 
Jarivatuba, onde será tratado antes de ser devolvido ao meio ambiente.

PREVENÇÃO   -   A Subprefeitura da Região Sudeste e a Secretaria de 
Infraestrutura Urbana (Seinfra) realizam obras de contenção no rio Itaum 
Mirim. A ação visa prevenir a erosão das margens. O trecho em obras fica na 
ligação das ruas Monsenho Gercino com a  Rudi Siewert, no João Costa. 
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EVENTOS MARCAM O 
MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Neste mês de novembro, o Mês da 

Consciência Negra, estão previstas 
atividades em Joinville que incluem 
formações de professores, exposição, 
palestras, homenagens e apresentações 
culturais. Essas ações são realizadas pela 
Associação Casa da Vó Joaquina e contam 
com o apoio do Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) e da 
Coordenadoria da Juventude e Promoção da 
Igualdade Racial (Prefeitura de Joinville). 

O Coordenador da Juventude e Promoção 
da Igualdade Racial, Paulo Junior, destaca 
neste ano as formações do Projeto Educação 
e Diversidade Étnico-Racial que estão 
atingindo cerca de 200 professores das 
redes municipal e estadual de Joinville. 
“Com ações na área da educação, visamos 
a transformação social a fim de que seja 
combatido o racismo, com destaque para a 
importância da representatividade étnica e a 
inclusão da temática africana e afro-brasileira 
no currículo escolar”, completou. 

O Mês da Consciência Negra em Joinville, 
que faz alusão à morte do líder negro Zumbi 
dos Palmares (20 de novembro de 1695), é 
instituído pela lei 181/2017 e visa valorizar a 
história e cultura afro-brasileira e chamar a 
atenção para o combate ao racismo. 

 
PROGRAMAÇÃO  

ATÉ O DIA 25/11 – Formações para professores 
do Projeto Educação e Diversidade Étnico-Racial

PERÍODO NOTURNO - Local: Escola Municipal 
Anita Garibaldi e Escola Municipal Virgínia Soares

11 A 14/11 – Exposição A/R/tografando Corpos 
Negros, de Jessé Cruz e Rony Costa - Local: Hall da 
Escola do Teatro Bolshoi no Brasil 
15/11 – Aniversário da Umbanda  - Horário: 16 h - 
Local: Parque da Cidade

- Toque de Caboclo - Horário: 19 
h - Local: Yle Ashe de Omulu (Mãe 
Rose) – Estrada do Quiriri, S/N

20/11 – Homenagem aos 
descendentes afro sepultados 
no Cemitério do Imigrante de 
Joinville - Horário: 10 h - Local: 
Cemitério do Imigrante

- Mostra Cultural/Exposição e 
Contação de Histórias - Horário: 
8h30 às 11h30/ 13h30 às 16h - 
Local: Escola de Educação Básica 
Giovani Pasqualini Faraco

- Desfile de Moda com trajes 
típicos e tendências afro-brasileiras 
e indígenas - Horário: 19 h - Local: 
Quadra da Escola de Educação 
Básica Giovani Pasqualini Faraco

- Lavagem do Monumento dos 
Imigrantes e Apresentações Culturais - 
16 horas - local: Praça da Bandeira

26/11 – IPADE – com palestras 
e homenagens - Horário: 19 h - 
Local: Câmara de Vereadores 
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