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Técnica para proteger a história e o 
PATRIMÔNIO CULTURAL

Em meio a equipamentos, ferramentas, instrumentos da área médica e produtos 
químicos, os profissionais do Centro de Preservação de Bens Culturais de Joinville 
(CPBC), vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), têm a missão de 
proteger todo o acervo cultural pertencente ao município, em um trabalho 
minucioso que combina técnica e, também, uma dose de habilidade artística.

No laboratório instalado no Centreventos Cau Hansen, três técnicos 
conservadores e restauradores contam com equipamentos como mesa de 
luz, filtro de deionização de água, prensas, secadora de papel, microscópio, 
compressor, além de pinças e bisturis curetas, utilizados para preparar e 
restaurar peças que vão de fotografias a obras de arte. A equipe também atua 
de forma itinerante, com visitas semanais aos demais setores da Secult, como 
museus e Arquivo Histórico de Joinville, e realiza ações conjuntas com outras 
secretarias para monitorar monumentos e obras instaladas em locais públicos.
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Estação de Tratamento de Água  
Cubatão será paralisada domingo

A Companhia Águas de Joinville informa que, por causa das obras de ampliação, a Estação de Tratamento 
de Água (ETA) do Cubatão será paralisada no domingo (27), das 6 às 17 horas. O trabalho aconteceria no 
domingo passado (20), mas um acidente de trânsito provocou o rompimento de uma adutora na rua Dona 
Francisca, em Pirabeiraba, um dia antes, e cancelou a paralisação. A ETA do Cubatão atende 70% da cidade. 
Por isso, bairros das regiões Norte, Leste e Sul de Joinville terão o fornecimento de água comprometido.

Com o retorno da operação da estação, as regiões mais próximas de Pirabeiraba, onde fica a ETA, terão o 
abastecimento normalizado na madrugada de segunda-feira (28). Nas regiões mais afastadas, o fornecimento 
de água deve ser restabelecido na terça (29). Com investimentos de R$ 30 milhões, as obras de ampliação da 
estação vão melhorar a distribuição de água para 70% de Joinville.

A Prefeitura de 
Joinville informa que, 
a partir de terça-feira, 
dia 29 de outubro, 
o atendimento 
da Secretaria de 
Planejamento Urbano 
e Desenvolvimento 
Sustentável (Sepud) 
estará localizado no 
prédio da Sociedade 
Harmonia Lyra, na rua 
XV de Novembro, 485, 
Centro. A mudança 
é necessária para a 
realização das obras de 
revitalização do prédio 
da antiga Prefeitura de 
Joinville, na rua Max 
Colin, 550, onde estava 
a Sepud. O edital de 
licitação da reforma do 
prédio já foi lançado. 
A previsão é de que a 
estrutura da Sepud fique 
locada na Sociedade 
Harmonia Lyra por até 12 
meses. O atendimento 
ocorre de segunda a 
sexta-feira, das 8h às  
14h. O telefone é o 
3422-7333. 

Joinville conquistou neste sábado o título dos Jogos Abertos Paradesportivos de Santa 
Catarina (Parajasc) 2019. A delegação joinvilense, que participou da competição em Caçador, 
no Meio-Oeste, contou com a presença de 228 pessoas, entre atletas, técnicos, equipe 
de apoio e coordenadores. Com o resultado, Joinville se torna o maior vencedor desta 
competição, com sete títulos, sendo cinco consecutivos. A delegação de Joinville contou 
com o apoio da equipe de profissionais da Secretaria de Esportes de Joinville (Sesporte) e o 
auxílio de soldados do 62º Batalhão de Infantaria. A secretaria é responsável pelo transporte, 
alimentação e pelo fornecimento de colchões a todos os componentes da delegação.

SEPUD 
em 
novo 
endereço

Joinville conquista os 
PARAJASC 2019



Escola com energia 
AUTOSSUFICIENTE

Joinville realiza o  
1º Encontro Municipal  
de Segurança Pública 

Durante evento realizado na última terça-feira 
(22/10), foi inaugurado o Sistema de Geração de 
Energia Solar Fotovoltaica na Escola Municipal 
Adolpho Bartsch, em Pirabeiraba. A unidade 
de ensino é mais uma vez destaque nacional 
ao se tornar a primeira escola com energia 
autossuficiente do país, além de ser destaque 
nacional pela qualidade da educação oferecida, que 
classifica a escola como a melhor do Sul do Brasil, 
segundo o resultado do Ideb realizado em 2017.

A energia para o funcionamento da escola ser 
independente da rede de distribuição elétrica será 
produzida por meio de 103 placas de captação da 
radiação solar, que cobrem 281 metros quadrados 
do telhado da unidade. A instalação foi realizada 
por meio do programa Escola Sustentável, do 
Instituto General Motors, em parceria com a 
concessionária Chevrolet Metronorte e o Rotary 
Club Manchester de Joinville.

A Secretaria de Proteção Civil e Segurança 
Pública (Seprot), por meio da Câmara Intersetorial 
de Segurança Pública (Caisp), em parceria com a 
Câmara de Vereadores de Joinville e Instituições de 
Ensino Superior do município, promove, no dia 31 
de outubro, o 1º Encontro Municipal de Segurança 
Pública. O encontro, que vai promover o debate 
sobre segurança por meio da exposição dos 
trabalhos em desenvolvimento nas Universidades, 
será realizado em dois locais: no Centreventos Cau 
Hansen, às 15 horas, e na Câmara de Vereadores 
de Joinville, às 18 horas. 

O evento é aberto ao público e a comunidade 
está convidada a participar. A participação deve 
ser confirmada por meio de inscrição prévia com 
o preenchimento de formulário pela internet. 
O encontro é preparatório para a Conferência 
Municipal de Segurança Pública, que acontecerá 
em 2020, e servirá de base para a construção do 
Plano Municipal de Segurança Pública de Joinville.
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LIMPEZA DO 
RIO MOTUCAS

Com o objetivo de 
prevenir alagamentos 
e garantir o bom 
escoamento das águas 
pluviais, a Prefeitura de 
Joinville, por meio da 
Subprefeitura Oeste, 
realiza a limpeza do rio 
Motucas, na estrada 
Anaburgo. Com uma 
escavadeira hidráulica 
(PC), embarcada sobre 
uma balsa, a equipe 
da subprefeitura faz a 
retirada da vegetação 
e porções de terra 
acumuladas nas laterais 
e no fundo do rio com 
a ação do tempo. O 
trecho a ser limpo 
corresponde a 500 
metros de extensão e, 
além dos moradores 
locais, beneficia a 
comunidade da Escola 
Municipal Anaburgo. 
Também são realizadas 
obras de drenagem 
nas ruas dos Sérgio 
Geraldo Rieper, dos 
Portugueses e Senador 
Virgílio Távora, também 
no bairro Vila Nova. 
A extensão total das 
obras chega a quase 
um quilômetro e utiliza 
cerca de 1.100 tubos.
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Acontece neste sábado (26/10), o 27º Festival 
Escolar de Dança de Joinville. A partir das 10 
horas, no Teatro Juarez Machado (av. José Vieira, 
315, no América, Centreventos Cau Hansen), 
serão apresentadas 24 coreografias de Jazz, 
Danças Urbanas, Danças Populares, Ballet 
Clássico e Livre. A abertura do festival terá a 
participação especial da escola Grupo A.Z Arte, 
que apresentará a coreografia solo de balé “La 
fille mal gardeé”, interpretada pela bailarina 
Natália Rossetim e assinada pelo coreógrafo 
Frederick Ashton.

Cerca de 400 alunos de 6 a 18 anos de 
idade, de 16 escolas municipais, estaduais e 
particulares de Joinville, vão disputar o título 
do festival em três categorias. As pessoas que 
já receberam os ingressos antecipadamente 
deverão chegar ao Teatro Juarez Machado 
com no máximo 15 minutos de antecedência 
para validação dos bilhetes. A partir das 9h45, 
a entrada será liberada para todos. O festival é 
realizado pela Prefeitura de Joinville, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).

ROGERIO DA SILVA
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A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo 
(Secult), prorrogou a data de entrega das propostas de projetos culturais 
financiados pelo Mecenato Municipal de Incentivo à Cultura (MMIC), 
referente ao exercício de 2019, para o dia 14 de novembro, quinta-feira, 
às 9 horas. Nessa mesma data, às 9h05, na Sala de Licitações da Secretaria 
de Administração e Planejamento (SAP), localizada no prédio central da 
Prefeitura de Joinville, será realizada a sessão pública para abertura dos 
envelopes protocolados.

O edital de Chamamento Público nº 011/2019, destinado à seleção 
de projetos culturais financiados pelo Mecenato 2019, prevê o valor de 
R$ 3.574.748,80 que serão disponibilizados por meio de renúncia fiscal 
autorizada pelos contribuintes, junto ao Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISSQN e Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Urbana – IPTU. Os proponentes poderão inscrever até dois projetos em 
cada uma das nove áreas previstas no edital: artes gráficas e plásticas; 
artesanato e cultura popular; cinema e vídeo; circo; dança; edições de 
livros de arte, literatura e humanidades; música e ópera; radiodifusão 
cultural e teatro.  

 

Prorrogado prazo para entrega 
dos projetos do Mecenato 2019 

27º FESTIVAL ESCOLAR DE DANÇA  
ACONTECE NESTE SÁBADO


