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As homenagens pelos 168 anos de Joinville 
iniciam na quarta-feira (6/3), às 8 horas, com 
o hasteamento das bandeiras, em frente à 
Prefeitura de Joinville. Na quinta-feira (7/3), 
às 20 horas, na Sociedade Harmonia Lyra, o 
“Concerto de Aniversário – Joinville 168 anos”, 
da Escola de Música Villa-Lobos, vai encantar 
o público com a apresentação de um recorte 

do espetáculo “Africanto” feita por 80 crianças 
e adolescentes. A cerimônia de outorga da 
Medalha Dona Francisca acontece no Teatro 
Juarez Machado, na sexta-feira (8/3), às 19 horas, 
e vai homenagear o advogado Carlos Adauto 
Vieira, personalidade do cenário cultural de 
Joinville, escritor, ex-presidente e membro da 
Academia Joinvilense de Letras.
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Pesquisa em destaque 
no Arquivo Histórico 

Até o dia 15 de março, o Arquivo Histórico de 
Joinville vai realizar inscrições gratuitas para o 
projeto “Pesquisa em Evidência”, que apresentará 
produções intelectuais que utilizaram o acervo 
do arquivo como fonte de consulta. A iniciativa 
tem o objetivo de promover discussões a 
respeito dos temas apresentados, propiciar a 
interação entre a comunidade e o pesquisador 
e dar visibilidade ao acervo e ao trabalho 
institucional do Arquivo Histórico.

Os interessados em inscrever trabalhos 
podem encaminhar as propostas pelo e-mail 
arquivohistorico@joinville.sc.gov.br, contendo 
título e resumo do trabalho, nome e currículo 
resumido do autor (a). Os encontros serão 
abertos ao público e realizados a partir do mês 
de maio, em data a ser confirmada.

O Serviço de Vigilância Epidemiológica confirmou o 
primeiro caso de dengue autóctone (quando a doença é 
contraída dentro do município) em Joinville neste ano. O 
mosquito Aedes aegypti, que além da dengue também 
transmite febre amarela, febre chikungunya e zika vírus, se 
reproduz em locais com água parada e vive próximo, ou 
dentro, de ambientes domésticos e de trabalho. Joinville 
contabiliza 550 focos do mosquito em 2019.

O Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Joinville (Ipreville) foi 
certificado pelo Programa de Certificação Institucional 
e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de 
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios (Pró-Gestão RPPS), sendo 
incluído no nível II do programa e passando a ser um 
dos cinco institutos de previdência social melhores 
estruturados administrativa e financeiramente no Brasil.

Ipreville é um dos melhores 
institutos de previdência do Brasil

Saúde intensifica 
ação contra a  
DENGUE
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Inscrições para a Gincana de 

PESCA INFANTIL  

Assistência Social dá continuidade ao 
PROJETO ASSIM

A Secretaria de Esportes de Joinville (Sesporte) abre 
as inscrições para a 33ª Gincana de Pesca Infantil do 
Município de Joinville nesta sexta-feira (1º). O evento, 
de participação gratuita, acontece dia 30 de março 
(sábado) e vai incentivar a confraternização entre 
pescadores infantis e a prática da pesca organizada, 
além de proporcionar momentos de lazer em família.

As inscrições estão disponíveis até o dia 18 de 
março, ou enquanto tiverem vagas disponíveis, e 
podem ser feitas apenas pelo site da Prefeitura. 
Crianças e adolescentes de 4 a 16 anos vão competir 
em quatro categorias, que contam com 250 vagas. 
O evento é livre e será realizado na Unidade de 
Desenvolvimento Rural (UDR) da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente (Sama), na rodovia SC 
418, nº 271, em Pirabeiraba.

A Secretaria de Assistência Social (SAS) da Prefeitura de 
Joinville retomou as atividades do projeto de Assistência 
Social Itinerante Municipal (Assim). O projeto visitou a 
Fundação Padre Luiz Facchini, no bairro Paranaguamirim, 
para atender à população que participa das atividades da 
fundação. O objetivo do Assim é levar o conhecimento dos 
serviços e programas desenvolvidos pela SAS e facilitar o 
acesso de quem necessita deles através de palestras e bate-
papos com os moradores.
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“STAMM FOLIA” 
vai agitar Carnaval neste sábado

Neste sábado (2/3), o Carnaval de Joinville terá início às 9 horas com o “Stamm Folia”, que 
segue até as 17 horas, na avenida Beira Rio. A festa vai reunir 50 barracas no trecho desde 
a Ponte Charlot (em frente ao Centreventos Cau Hansen) até a altura da rua Max Colin, na 
pista sentido Sul/Norte. Entre as barracas, estarão os grupos das escolas da Liga das Escolas 
de Samba de Joinville (LIESJ), realizadora da festa neste ano. O evento também conta com 

o apoio da Prefeitura de Joinville. A corte do Carnaval 2019 fará três desfiles durante o evento, 
acompanhada pelas baterias das escolas de samba. Durante a programação, haverá comercialização 
de bebidas na extensão da avenida Beira Rio e praça de alimentação no Expocentro Edmundo 
Dobrawa. Devido ao evento, no sábado (2/3), a pista sentido Sul/Norte da avenida Beira Rio estará 
totalmente interditada a partir das 6 horas. A “Stamm Folia” é aberta ao público.


