
Nº 271
3 A 8 DE JUNHO DE 2019

www.joinville.sc.gov.br facebook.com/prefeituradejoinville @prefeitura_jlle /prefeituradjoinvilleYou
Tube

TECNOLOGIA AVANÇA NA REDE ESCOLAR
Joinville é o primeiro município de Santa 

Catarina a implantar, em larga escala, 
um programa de uso de tecnologia no 
desenvolvimento de experiências inovadoras 
em ambiente escolar em sua rede municipal 
de ensino. É o Join.Maker, que 
oportuniza aos alunos desenvolver seus 
próprios projetos utilizando as tecnologias 
disponíveis nas unidades escolares.

A cerimônia de oficialização foi na Escola Municipal 
Governador Heriberto Hülse, bairro Boa Vista, quando 
os alunos demonstraram os trabalhos de holograma no 
sistema solar com uso de celular, corpo humano virtual, 
corrida de robôs. Atualmente, dez escolas contam com 
o espaço Join.Maker. Até o fim do ano, serão mais 12, e 
outras 45 em 2020.
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Joinville é exemplo nacional em evento do 

Joinville foi um dos destaques no evento Google For Brasil, maior evento da empresa para 
anunciar suas novidades para o País, realizado na quinta-feira (6), em São Paulo. Joinville 
é um case do Waze for Cities na América Latina. A Secretaria de Planejamento Urbano e 
Desenvolvimento Sustentável (Sepud) utilizou o programa para estudos de melhorias e 
mudanças viárias que possibilitaram a mudança no trânsito do cruzamento da rua Ottokar 
Doerffel com a avenida Marquês de Olinda e na intersecção com a rua Marajó. Um vídeo gravado 
em Joinville dará suporte à campanha promocional da ferramenta que foi lançada no evento.

Para celebrar a Semana 
do Meio Ambiente, a 
Prefeitura de Joinville 
realizou diversas ações 
educativas. Entre elas a 
difusão do projeto Adote 
Uma Árvore, realizado pela 
Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente (Sama), 
por meio da Unidade 
de Desenvolvimento de 
Gestão Ambiental (UGA). 
A ação distribuiu mudas 
de árvores nativas da Mata 
Atlântica para a população. 

A Prefeitura de Joinville, por meio da Subprefeitura Nordeste, realiza obras 
de prevenção de alagamentos nos bairros Aventureiro e Jardim Paraíso. Na rua 
Martinho Van Biene (foto), no Aventureiro, é feita a drenagem da via com 900 tubos, 
numa extensão de 450 metros. As obras fazem parte do projeto de pavimentação 
comunitária e beneficiam 60 famílias. A limpeza da vala da rua Crux, no Jardim 
Paraíso, se estende por 150 metros. Uma escavadeira hidráulica (conhecida como 
PC) é usada para fazer a retirada da vegetação. Meio ambiente 

é celebrado  
em Joinville 

Prevenção no Aventureiro e Jardim Paraíso
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Odontologia hospitalar  
para pacientes do São José

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, 
reduzir o tempo de internação, diminuir o uso de antibióticos 
e também os custos com os tratamentos, a Secretaria da Saúde  
inicia os trabalhos de tratamento de odontologia hospitalar nos 
pacientes do Hospital São José (HSJ). Diferente dos serviços de 
bucomaxilo facial prestados há anos, que atende pacientes com 
fraturas na face ocasionadas por traumas, o novo atendimento 
trata os problemas odontológicos dos pacientes com doenças 
sistêmicas graves e crônicas, que estão passando por tratamento, 
internados ou não.

UBSF do Jardim Sofia realiza 
o evento Família na Praça

A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Jardim Sofia 
e o Conselho Local de Saúde realizam o evento Família na Praça, 
no próximo sábado, dia 8 de junho. Com o objetivo de incentivar 
o uso do espaço público para atividades físicas e divulgar as 
atividades da unidade junto à comunidade, a programação vai 
reunir moradores locais em um dia de atividades culturais, físicas 
e educativas. O evento tem parceria com a Secretaria de Esportes, 
Secretaria de Meio Ambiente, Águas de Joinville e comércio local. 
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São José 
celebra 
113 anos

Os 113 anos do Hospital São José (HSJ) foram 
celebrados na terça-feira, 4 de junho, em solenidade 
especial realizada pela Prefeitura de Joinville, por meio 
da Secretaria da Saúde (SES), no Memorial do HSJ. 

O evento teve a participação da Orquestra de Cordas 
da Escola de Música Villa-Lobos, entrega das obras de 
revitalização do Memorial do HSJ, doação de 21 macas 
adquiridas pelo Conselho das Entidades Empresariais, 
entrega do novo laboratório de análises clínicas, entrega 
de 11 painéis do grupo de ceramistas da Escola de 
Artes Fritz Alt, criação do programa cultural CurArte, em 
parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), 
e o lançamento do projeto Sino da Esperança, que será 
tocado sempre que um paciente oncológico superar 
mais uma etapa do seu tratamento. 

Emoção no 
lançamento do 
projeto Sino da 
Esperança
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Feira do Príncipe celebra Dia dos Namorados neste domingo

O romance estará presente nesta edição da Feira do Príncipe que acontece no 
domingo (9/6), das 10 às 16 horas, na rua do Príncipe. O evento é realizado pela 
Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), com o tema 
Dia dos Namorados. Além da comercialização de produtos, a feira também oferecerá o 
Correio Elegante,  opções de gastronomia, programação de entretenimento.

Feiras nos Bairros de Joinville em clima de festa junina

Bandeirinhas, danças típicas, quentão e quitutes da roça estarão em destaque 
nas Feiras nos Bairros do mês de junho, realizadas pela Prefeitura de Joinville, por 
meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), que acontecem neste sábado 
(8/6), das 10 às 16 horas, em diferentes regiões da cidade.

Feira do Parque São Francisco – na Escola de Educação Básica (EEB) Doutor Paulo 
Medeiros (rua Antônio José da Costa – Adhemar Garcia) e simultaneamente à Festa 
Junina do Centro de Educação Infantil (CEI) Meu Pequeno Mundo. 
Feira do Floresta – na Praça Tiradentes 
Feira do Vila Nova – anexa ao Terminal do Vila Nova
Feira do Aventureiro – na rua Theonesto Westrup, s/nº
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VILLA-LOBOS 
realiza eventos 
em Joinville

 
Estudantes de cursos de níveis 

técnico e superior do Instituto Federal 
de Educação (IFSC) do campus do 
bairro Costa e Silva, em Joinville, 
tiveram uma tarde musical na quarta-
feira (5), quando acompanharam a 
apresentação da Big Band Villa-Lobos, 
da Casa da Cultura de Joinville. A 
apresentação faz parte de uma turnê 
de encerramento do semestre, com 
apresentações gratuitas que serão 
realizadas em diversos locais da cidade, 
nos meses de junho e julho, às quartas-
feiras. A última apresentação será no 
espetáculo das Mostras Acadêmicas 
da EMVL, no dia 10 de julho, às 20 
horas, no Teatro Juarez Machado, com 
entrada gratuita e aberto ao público.


