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Graças a uma parceria entre o Programa 
de Iniciação Desportiva (PID), da Secretaria 
de Esportes de Joinville (Sesporte), o projeto 
Winner, da Spin Tennis, e o 1º Registro de 
Imóveis de Joinville, três escolas municipais 
de Joinville recebem aulas de tênis durante 
o período das aulas de educação física.  
As escolas beneficiadas são as Escolas 
Municipais Professor Sylvio Sniecikovski 
(Jardim Paraíso), Doutor Sadalla Amin 
Ghanem (Parque Guarani) e Sete de 
Setembro, Rio Bonito). Mais de 500 crianças 
e adolescentes participam das aulas. 

O PID atende crianças e adolescentes dos 6 
aos 17 anos de idade com núcleos espalhados 
por 38 bairros de Joinville, praticando 
20 modalidades dife rentes de esportes. 
Atualmente, 324 turmas se reúnem em 100 
núcleos diferentes. Informações na Sesporte, 
pelo telefone 3433-1160 (ramal 29), ou pelo 
e-mail pid.sesporte@gmail.com. 

PREFEITURA 
OFERECE AULAS 
DE TÊNIS EM  
TRÊS ESCOLAS 
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Águas de Joinville segue com implantação 
de rede de ESGOTO NA ZONA SUL

Abertas as inscrições para  
2A JORNADA DE EMPREENDEDORISMO

A Companhia Águas de Joinville iniciou a etapa 4, uma nova fase da instalação 
da rede coletora na zona Sul. Nessa etapa, que deve ser concluída em 2021, foram 
contemplados os bairros Fátima e Guanabara. A obra iniciou com duas frentes 
de trabalho: uma na rua Euclides Francisco Pereira e outra na rua Porto Seguro, 
ambas no bairro Guanabara. O investimento, nessa etapa é de aproximadamente 
R$ 24,9 milhões, sendo R$ 24 milhões de recursos do Orçamento Geral da União e 
R$ 963 mil de recursos próprios da Águas de Joinville.

Interessados em participar da 2a Jornada de Empreendedorismo, 
Desenvolvimento e Inovação (JEDI) já podem efetuar suas inscrições para 
participar do processo seletivo, até o dia 21 de abril. As inscrições devem ser feitas 
online. O valor da inscrição é de R$ 95,00 por participante.

O tema da segunda JEDI será a educação e serão selecionadas 15 equipes. A 2a 
jornada será realizada em dois finais de semana de maio, nos dias 4 e 5, e 18 e 19, 
na Universidade da Região de Joinville (Univille), situada na rua Paulo Malschitzki, 
10, Zona Industrial Norte de Joinville.

FOTO PHELIPPE JOSÉ

Prefeitura realiza ações 
de prevenção às cheias

A Subprefeitura 
da região Sul 
realizou ações 
de prevenção de 
inundações. Na 
rua Chico Mendes, 
no Boehmerwald, 
com o auxílio 
de uma 
retroescavadeira 
de esteira, a equipe 
trabalhou no 
desassoreamento 
de uma galeria 
do rio Itaum, que 
prejudicava a 
vasão das águas 
da chuva. Na rua 
José Gomes, no 
Petrópolis, cerca 
de 500 tubos vão 
estruturar a rede 
de drenagem, 
composta por 200 
tubos de 0,60 m e 
outros 300 de 1,5 m.



 Vigilância realiza mutirão de 
combate à dengue no Floresta

 
A Vigilância Ambiental da Secretaria 

da Saúde (SES) realizou visitas a 
residências e comércios do bairro 
Floresta para combater o mosquito 
Aedes aegypti. Esta foi a última ação 
do mutirão iniciado no dia 19 de 
março, que teve o apoio de um grupo 
de 18 soldados do 62º Batalhão de 
Infantaria (BI). Somente este ano 
Joinville já registrou 927 focos do 
mosquito.

A situação do bairro preocupa 
porque teve o registro em março 
de um caso de dengue autóctone 
(contraída no território do 
município). Caso o foco do mosquito 
Aedes aegypti seja confirmado, o 
proprietário e/ou morador recebe 
orientações e, se não as seguir, fica 
sujeito a multa de 2 a 10 UPM’s 
(Unidade Padrão Municipal). Em abril, 
a UPM é de R$ 289,66.  
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Vacinação contra 
a febre amarela

Vigilância Ambiental 
de Joinville orienta 
sobre aparecimento 
de macacos mortos

Neste sábado e domingo, 
das 14 às 20 horas, as pessoas 
interessadas em se vacinar 
contra a febre amarela podem 
procurar o posto aberto no 
Shopping Mueller. A ação 
acontece no primeiro piso do 
estacionamento. A orientação 
é levar a Carteira de 
Vacinação. Durante a semana, 
55 unidades de saúde estão 
abertas para a imunização. 

O Serviço de Vigilância Ambiental de 
Joinville alerta para que a comunidade 
fique atenta ao aparecimento de 
macacos mortos ou aparentemente 
doentes. Como os macacos também 
são infectados pelo vírus da febre 
amarela, no meio silvestre, eles servem 
como sentinelas de que a doença está 
ocorrendo e se aproximando da área 
urbana. Os moradores devem comunicar 
imediatamente a Vigilância Ambiental 
caso observem algum macaco doente 
ou morto pelo telefone de plantão  
(47) 9.8911.0851. Também está disponível 
para contato o número 3432.2337.
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Biblioteca Pública de 
Joinville inicia projeto de 
literatura para vestibular

A Biblioteca Pública Municipal Rolf Colin, em Joinville, inicia 
no dia 9 de abril os encontros de literatura para auxiliar os 
estudantes que prestarão vestibular em 2019. 

O projeto Vestibulandos na Biblioteca Rolf Colin, na terceira 
edição, será oferecido toda terça-feira, das 14h às 16h, voltado 
principalmente para alunos das escolas públicas. A intenção 
é explorar os livros que serão cobrados nas provas dos 
vestibulares da Udesc, UFSC e Acafe.

A participação é gratuita. Basta informar a participação para 
organização do espaço pelo telefone 3422-7000 ou e-mail 
biblioteca.municipal@joinville.sc.gov.br. A biblioteca fica na rua 
Comandante Eugênio Lepper, nº 60, no centro de Joinville.

Nova Turma do  
MEXA-SE com 
basquete, futsal  
e vôlei

Para quem tem 50 anos ou mais e quer 
praticar esportes, o programa Mexa-se, 
da Secretaria de Esportes de Joinville 
(Sesporte), vai iniciar um novo grupo com 
as modalidades futsal, basquete e vôlei, 
na próxima segunda-feira (8). Os treinos 
serão no Centro de Treinamento Ivo Varella, 
na rua José Elias Giuliari, no Boa Vista, das 
8h30 às 10 horas, todas as segundas-feiras.  
Informações de outras modalidades, locais 
e programação são com a Sesporte, no 
telefone 3433-1160 (ramal 29) ou pelo e-mail 
pid.sesporte@gmail.com. O programa  
Mexa-se mantém 64 grupos espalhados  
por 29 bairros de Joinville.

 

Museu de Arte de Joinville 
recebe feira Jardim Criativo  

Neste domingo (7/4), das 14 às 20 horas, os 
jardins do Museu de Arte de Joinville – MAJ (rua 
XV de Novembro, 1400 - América), recebem 
mais uma edição da feira Jardim Criativo, aberta 
ao público.  Uma das atrações especiais do 
evento será a Caça aos Ovos que vai divertir 
a criançada no melhor clima de Páscoa. Para 
participar da brincadeira o visitante paga o 
valor de R$ 15 e procura pelo ovo decorativo 
escondido nos jardins do MAJ. Depois, é só 
retornar à barraca e trocar por um ovo de 
chocolate artesanal, de 150 gramas. 

Ainda em alusão à Páscoa, haverá 
comercialização de produtos temáticos como 
ovos de chocolate, casquinhas pintadas à 
mão, esculturas em balão e pintura de rosto 
para as crianças. 
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