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A Companhia Águas de Joinville lançou, no dia 12 de setembro, o 
programa Águas para Sempre, que vai remunerar produtores rurais 

comprometidos com o meio ambiente e com a preservação de rios. O 
lançamento acontece na sede da ACIJ, durante o Fórum Joinvilense 

de Segurança Hídrica, a partir das 13h30. Para fazer parte do 
programa, os produtores rurais devem desenvolver ações como 

proteção de APPs (Áreas de Preservação Permanente), tratamento 
sanitário e uso de agrotóxicos, de acordo com normativas. O valor 

da remuneração vai depender da área natural disponibilizada 
para o programa, da área degradada que será recuperada e da 

implementação de boas práticas de uso do solo, que será pontuada 
por meio de avaliação de uma equipe de profissionais da área. 



Famílias Acolhedoras capacita guardiões
Afeto e limites foram os temas da capacitação realizada, no dia 11 de setembro, pela Secretaria 

de Assistência Social (SAS) para os participantes do Serviço de Acolhimento Familiar – Famílias 
Acolhedoras. Participam tanto as famílias que atualmente possuem a guarda judicial do menor 
como também aquelas que aguardam o encaminhamento da criança ou adolescente, de acordo 
com a determinação da Vara da Infância e Juventude de Joinville.

Para participar do programa é preciso ter idade mínima de 21 anos; ter residência fixa em 
Joinville há, pelo menos, dois anos; não ter interesse na adoção; não apresentar problemas 
psiquiátricos, de dependência química e não responder a processo criminal; ser aprovado e 
habilitado no curso de capacitação da SAS; e ter consentimento de todos os membros da família 
para receber uma criança.

Para quem busca colocar em dia sua vida 
financeira, o Procon Brasil e a Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban), com apoio do 
Procon Joinville, realizam um mutirão online de 
renegociação de dívidas.

Por meio do site https://www.consumidor.gov.br 
ou aplicativo consumidor.gov.br (disponível para iOS 
ou Android), de 9 a 20 de setembro, os interessados 
em renegociar seus saldos devedores podem se 
cadastrar na plataforma e registrar uma reclamação 
para a instituição com a qual possuem pendências. 
As instituições financeiras participantes são bancos, 
financeiras e administradoras de cartão de crédito.

A avenida Juscelino Kubitschek (JK), no cruzamento 
com a rua Engenheiro Niemeyer, ficará parcialmente 
interditada a partir das 6 horas deste sábado (14/09). 
O motivo se deve ao trabalho de retirada de cinco 
palmeiras e dois postes de iluminação do canteiro 
central da via.

A ação é necessária para a preparação da via às 
obras de implantação das galerias de macrodrenagem 
do rio Mathias, na região central de Joinville. Agentes 
do Departamento de Trânsito (Detrans) irão monitorar 
o tráfego no local.

Os técnicos envolvidos na operação estimam que os 
trabalhos devem ser concluídos por volta do meio-dia.

Procon promove mutirão  
de renegociação de dívidas

Avenida Juscelino Kubitschek 
parcialmente INTERDITADA 

Informações 
também podem 
ser obtidas pelos 
telefones (47) 
3434-5718, (47) 
3436-3534 ou 
(47) 3433-3166.
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Inscrições para curso de informática Ação orientativa contra febre amarela
A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de 

Educação, está com inscrições abertas para novas turmas do 
curso de introdução à informática, de 12 a 30 de setembro. 
Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF e 
comprovante de residência, 8h às 18h, na Escola Municipal de 
Saúde Maria Carola Keller, na rua Iririú, 2475, bairro Iririú, onde 
será oferecido o curso.

São 160 vagas em 8 turmas duas vezes por semana, 
matutino e vespertino, para estudantes de escolas municipais, 
caso haja vagas será aberto para comunidade em geral.

A partir de segunda-feira (16/9), agentes de saúde e de 
combate a endemias vão aplicar um questionário sobre a febre 
amarela de casa em casa, em um raio de 100 metros das áreas de 
mata de Joinville. O questionário vai tratar sobre a visualização 
de macacos nas regiões de mata pelos moradores, que, por meio 
dos agentes, serão conscientizados a respeito da importância de 
informar a Vigilância Ambiental caso sejam encontrados macacos 
mortos ou doentes. A vacinação contra a doença alcançou 
apenas 65,17% da meta de 473.262 pessoas, imunizando 308.446 
munícipes. Faltam ainda 164.816 pessoas serem vacinadas. 

Leitura no Hospital São José
Os pacientes, visitantes e funcionários do Hospital São José de Joinville estão convidados a fazer um passeio pelo mundo da leitura 

visitando a JoinvilLê, biblioteca móvel acoplada a uma bicicleta que circula por vários espaços públicos da cidade. No Hospital São José, 
permanecerá na recepção central até o mês de fevereiro de 2020. O sistema de empréstimo dos livros é simples: o cidadão escolhe o 
título do seu interesse, leva para casa e, após a leitura, devolve o livro à biblioteca itinerante, garantindo que outras pessoas tenham 
acesso à obra. O empréstimo é gratuito e não é necessário fazer cadastro. A JoinvilLê tem o objetivo de fomentar o hábito da leitura 
entre a comunidade e conta, atualmente, com cerca de 200 livros, de diversos gêneros literários, direcionados a adultos e crianças.
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FEIRAS NOS BAIRROS  
com educação ambiental e cultura

Neste sábado (14/9), as Feiras 
nos Bairros, edição de setembro, 
oferecerão opções de compras, lazer e 
entretenimento em várias regiões da 
cidade. Os eventos são organizados 
pela Prefeitura de Joinville, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turismo 
(SECULT). Confira as atrações:

FEIRA DO PARQUE SÃO FRANCISCO 
Rua Benício Felipe da Silva, 45 – 
Adhemar Garcia
Das 10 às 12 horas, a equipe de 
educação ambiental da Companhia 
Águas de Joinville, acompanhada 
pelo mascote Fritz – o jacaré-de-papo-
amarelo.

FEIRA DO FLORESTA
Praça Tiradentes
As atividades acontecem das 10 às 16 
horas, com programação cultural a 
partir das 13 horas, com o Studio de 
Dança Fernanda Araújo.

FEIRA DO VILA NOVA
Anexa ao Terminal do Vila Nova
Terá apresentação de capoeira com 
grupo Quilombo Arte, às 11 horas; e a 
sincronia dos passinhos, com o Grupo 
Flashback, às 15 horas.

FEIRA DO AVENTUREIRO 
Rua Theonesto Westrup
Show de passinhos do Grupo 
Flashmania, às 14:30 horas.

FEIRA DO PARQUE GUARANI
O evento acontece na avenida 
Evangelista Justino Espíndola, a partir 
das 14 horas, com apresentações 
musicais de Sarah Stamm, Mc Duda, 
Mc Piassave e Mc Paulo. Durante todo o 
evento, música com DJ Everton.

O público que busca produtos fresquinhos e saudáveis, vai 
encontrar diversas opções na Feira da Primavera, que acontece neste 
sábado (14/9), das 8 às 16 horas, na Ceasa Joinville (rua Bororós, 
2415 – Distrito Industrial Norte). O evento é aberto à comunidade e o 
estacionamento é gratuito.

Realizada pela Prefeitura de Joinville, por meio da Unidade de 
Desenvolvimento Rural (UDR), da Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente (SAMA), a feira tem o objetivo de fortalecer a agricultura 
familiar do município e terá a participação de aproximadamente 30 
produtores de Joinville e região.

Haverá comercialização de mudas frutíferas e plantas ornamentais, 
itens orgânicos, e produtos típicos da região. A Feira da Primavera 
também terá atrações culturais.

 FEIRA DA PRIMAVERA ACONTECE NESTE SÁBADO 
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