
Nº 279
29 DE JULHO A 4 DE AGOSTO DE 2019

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

Estão abertas as matrículas 
para as capacitações gratuitas 
realizadas pela Prefeitura de 
Joinville, por meio do Serviço 
de Preparação e Formação 
Profissional (SPFP), vinculado 
à Secretaria de Assistência 
Social (SAS). 

Os interessados devem 
se inscrever na Gerência de 
Geração de Renda da SAS, na 
rua Abdon Batista, 342 - 1º 
andar, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 13:30 horas. Os 
documentos solicitados são RG, 
CPF, comprovante de residência, 
comprovande do CadÚnico e 
atestado de frequência escolar 
(quando necessário). 

MINIEMPRESA -  Despertar nos jovens o espírito empreendedor, estimular o desenvolvimento 
pessoal, proporcionar visão clara do mundo dos negócios e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. 
Inscrições:  até o dia 7 de agosto.
Requisitos: Idade entre 15 e 21 anos. Escolaridade mínima: Cursando o 9ª ano do Ensino Fundamental. 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PREDIAL E INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL - 
Com treinamento teórico e prático, capacita profissionais para atuarem em empresas instaladoras. 
Inscrições: até o dia 9 de agosto
Requisitos: Idade a partir de 14 anos. Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto. 

GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - 
Apresenta aos alunos visão geral de uma empresa, com conceitos administrativos e regras de negócio; 
pacote Office (Word, Excel e Power Point); comunicação e expressão matemática; e temas transversais 
(empregabilidade, cidadania e comportamental). 
Inscrições: até 14 de agosto
Requisitos: idade entre 15 e 23 anos, cursando no mínimo o primeiro ano do Ensino Médio. 

INFORMÁTICA - Capacita o aluno a utilizar os programas básicos de informática com aplicação na 
organização de escritório.
Inscrições: A partir de 2 de setembro, mas interessados já podem informar nomes à Gerência de Renda 
da SAS, pelo telefone (47) 3422-5998. 
Requisitos: Idade a partir de 14 anos. Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto.
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Joinville oferece capacitações gratuitas
OS CURSOS



Ponte sobre o rio Piraí 
recebe novas vigas 

A partir da próxima segunda-feira (5/8), equipes da Subprefeitura Oeste e da 
Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra) vão trabalhar na restauração da 
ponte sobre o rio Piraí, localizada na Estrada Blumenau, área rural do Vila Nova.  
Serão substituídas quatro vigas de sustentação da estrutura. A passagem 
está interditada desde o dia 18 de julho, depois que um caminhão, que 
transportava concreto usinado, excedeu o limite de 10 toneladas de suporte 
da ponte e danificou as vigas. Os trabalhos devem ser finalizados até o fim da 
próxima semana (9/8), quando a ponte será liberada para o tráfego. 

Inscrições para Plano Municipal de Economia Solidária

A Secretaria de Assistência Social (SAS), por meio da Unidade de Fomento 
à Geração de Emprego e Renda (UGR), está com as inscrições abertas para o 
evento de Lançamento do Plano Municipal de Economia Solidária (2019-2025), 
que acontecerá no dia 13 de agosto. As inscrições antecipadas são realizadas 
diretamente no site da Prefeitura de Joinville, com o preenchimento do 
formulário eletrônico,até o dia 9 de agosto. O evento gratuito será no auditório 
da Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina (Amunesc), na 
rua Max Colin, 1.843, no bairro América, a partir das 13 horas. As inscrições 
também podem ser realizadas diretamente no dia e local do evento.

FOTO PHELIPPE JOSÉ

Neste  sábado 
(3/8), a partir das 9 
horas, nos jardins do 
Museu de Arte de 
Joinville  acontece o 
6º Mamaço, em alusão 
à Semana Mundial do 
Aleitamento Materno, 
celebrada de 1o a 7 de 
agosto.

O evento é gratuito, 
aberto ao público 
e realizado pela 
Prefeitura de Joinville, 
por meio da Secretaria 
da Saúde. Durante o 
evento, profissionais 
da Rede Amamenta 
e Alimenta  estarão 
presentes oferecendo 
orientações sobre 
aleitamento materno 
e introdução 
à alimentação 
complementar. 

Joinville destaca o 
ALEITAMENTO MATERNO 



Concurso de Jardins abre 
inscrições nesta semana

Até o dia  30 de agosto estarão abertas 
as inscrições para o Concurso de Jardins da 
81ªFesta das Flores de Joinville.  A tradicional 
disputa vai eleger os mais belos jardins, 
em seis categorias: Residencial Urbano, 
Residencial Rural, Jardim Escolar (Rural e 
Urbano), Jardim Empresarial, Jardim Especial 
(avaliações já em andamento) e Parceria 
Verde – Praças e Canteiros. As inscrições 
para o Concurso de Jardins da 81ª Festa 
das Flores são gratuitas. Os interessados 
deverão comparecer aos seguintes locais 
(QUADRO ACIMA), com a ficha de inscrição 
devidamente preenchida e assinada. O 
documento também poderá ser enviado para 
os e-mails fran.martins@joinville.sc.gov.br e 
andreia.lampugnani@joinville.sc.gov.br.
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FEIRA DO PRÍNCIPE 
homenageia Dia dos Pais

Quem quiser garantir o presente do Dia dos Pais ou antecipar a 
homenagem ao seu super herói favorito, poderá aproveitar a Feira 
do Príncipe, edição do mês de agosto, que acontece neste domingo 
(4/8). Além de encontrar diversas opções de produtos na área de 
expositores, os filhos poderão participar da oficina de desenho e 
colorir um lindo cartão. Os pimpolhos mais desinibidos poderão 
subir ao palco e declarar o seu amor ao papai.  A Feira do Príncipe 
acontece das 10 às 16 horas, na rua do Príncipe, região central da 
cidade. O evento é realizado pela Prefeitura de Joinville, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT).  

n  Secretaria de Cultura e 
Turismo – SECULT (av. José 
Vieira, 315 – fundos do 
Centreventos Cau Hansen, 
das 8 às 14 horas) 

n  Unidade de Praças, na 
Secretaria de Infraestrura 
Urbana (Seinfra) - rua 
Saguaçu, 265, das 8 às  
14 horas. 

n  Unidade de 
Desenvolvimento Rural 
(UDR) da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente 
(Sama): Rodovia SC 418 –  
Km 0, das 7 às 13 horas)  

n  Agremiação Joinvilense 
de Amadores de Orquídeas 
(Ajao): rua Saguaçu, 212,  
das 13 às 17 horas

LOCAIS DE INSCRIÇÃO
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PID abre inscrições para natação
A Secretaria de Esportes de Joinville (Sesporte) vai abrir inscrições para o processo seletivo de 80 

novos alunos para a modalidade de natação do Programa de Iniciação Desportiva (PID) na segunda-
feira, dia 5 de agosto, das 8 às 17 h, por meio do preenchimento de formulários eletrônicos.

Crianças e adolescentes nascidos entre 2007 e 2010 podem se inscrever. As 80 vagas serão 
distribuídas em 10 turmas, que se reunirão duas vezes por semana na Escola de Natação C3, 
localizada na rua José Elias Giuliari, 71, no Boa Vista. Para a inscrição, os responsáveis terão 
de optar por uma das turmas, observando o ano de nascimento do candidato e os dias e 
horários das aulas. Será eliminado do processo e perderá a vaga o candidato cujos dados 
preenchidos estejam em desacordo com a documentação ou esteja matriculado em uma 
turma que não atenda à sua faixa etária.

A lista com os pré-classificados será divulgada durante a terça-feira (6/8), quando os 
candidatos serão convocados via e-mail para a apresentação dos documentos, que deve ser 
feita nos dias 7 e 8 de agosto, das 9 às 15 horas, na Sesporte, que fica na rua Inácio Bastos, 
1084, no Bucarein, anexa à Arena Joinville.

Neste sábado (3/8), às 10 horas, a Galeria Municipal Victor Kursancew, integrante da Casa da Cultura de 
Joinville (rua Dona Francisca, 800 - Saguaçu) , estreia a exposição “Variáveis Estruturais”, assinada pela artista 
visual Roseli Ritzmann.  Os trabalhos são produzidos com peças de reaproveitamento, sobras de materiais como 
plástico, papel e tecido e elementos sacados da funcionalidade cotidiana como fotografias, bonecos e caixas. 

A exposição  segue até o dia 3 de setembro. A visitação é gratuita e o horário de atendimento é de segunda a sexta-
feira, das 8 às 20 horas. Visitas monitoradas e atendimento a grupos podem ser agendados com antecedência pelo 
telefone (47) 3433-2557 o pelo e-mail gmavk@joinville.sc.gov.br. 

EXPOSIÇÃO 
“Variáveis Estruturais” 
estreia na Casa da Cultura

Vagas serão 
distribuídas em 
10 turmas, que 

se reunirão duas 
vezes por semana 

na Escola de 
Natação C3
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