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Quem será a nova rainha da 
FESTA DAS FLORES?

FOTO PHELIPPE JOSÉ

Já estão definidas as dezesseis candidatas que disputarão o título de rainha da 82a Festa das 
Flores de Joinville. Na noite de quinta-feira (31/10), dezoito jovens inscritas participaram da seletiva 

e passaram por entrevistas individuais, onde foram analisados os quesitos harmonia, beleza, 
elegância, desembaraço, simpatia, comunicação e articulação. O concurso da rainha será realizado 

durante a 81º Festa das Flores, no dia 17 de novembro, às 19 horas, na Expoville. A realeza eleita 
neste ano vai representar a cidade e a Festa das Flores de 2020, durante o seu mandato. A 81a Festa 

das Flores de Joinville acontece de 12 a 17 de novembro, no Complexo Expoville.
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PAVIMENTAÇÃO  
no bairro Nova Brasília

A Prefeitura de Joinville, por meio da 
Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra) 
com o apoio da Subprefeitura Sudoeste, 
realiza a pavimentação asfáltica da rua 
Reinaldo Schneider, no bairro Nova Brasília. 
A obra é executada pela empresa Conpla, 
sob o custo de R$1.063.997,82. Com uma 
extensão de 500 metros, a via faz ligação 
entre duas ruas importantes, a Teodoro Oscar 
Bohn e Alfredo Ernesto Schneider.

O processo de pavimentação iniciou com 
a implantação da rede de drenagem, com 
869 tubos novos, além das bocas de lobo, 
caixas de ligação e demais componentes, e 
estruturação de base e sub-base. Na última 
quarta-feira (30/10), foi iniciada a aplicação 
da capa asfáltica. O revestimento asfáltico 
é de Concreto Asfáltico Usinado à Quente 
(CAUQ), com espessura de 4 cm, que será 
a camada de revestimento final da pista de 
rolamento. As obras têm a previsão de serem 
concluídas até o fim de novembro.

Companhia Águas de Joinville realiza 
levantamento de pavimentação

A Companhia Águas de Joinville iniciou um diagnóstico das 
condições do asfalto em ruas de Joinville que receberam obras de 
água e esgoto. O objetivo é traçar um panorama da situação atual, 
verificando as causas que originaram problemas no asfalto, que serão 
a base técnica para definir soluções para melhorar a pavimentação 
urbana do município.

Com investimento de aproximadamente R$ 100 mil, o trabalho 
deve seguir até dezembro de 2019. Com auxílio de um veículo 
equipado com sistema de vídeo, serão analisados 356 km de vias, que 
representam 33% das ruas pavimentadas da cidade, o que possibilita 
analisar os trechos mais danificados.

Alerta sobre mosquito nos cemitérios
A Secretaria da Saúde de Joinville, por meio do Serviço de Vigilância 

Ambiental, alerta a comunidade sobre os cuidados que devem 
ser tomados para que os cemitérios não se tornem criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, por ocasião do Dia de Finados, celebrado 
neste sábado (2/11). A recomendação é para não levar arranjos de 
flores em embalagens plásticas e de celofane, não utilizar pratinhos 
embaixo dos vasos, verificar se os vasos de plástico e as floreiras de 
concreto possuem perfurações e não utilizar suportes para a queima 
de velas que possam represar água da chuva. O material utilizado, que 
não estiver de acordo com as normas, será inutilizado e descartado. 
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MUSEU DE ARTE   
lança projeto de educação patrimonial Domingo tem evento 

JARDIM CRIATIVO

Bolsas de 
estudos de dança 
para alunos da 
rede pública

A partir do dia 4 de novembro, o Museu de Arte de Joinville 
(MAJ) vai levar aos visitantes a oportunidade de conhecerem outra 
importante atribuição do museu: a de preservação, conservação e 
higienização do seu acervo. A ação foi idealizada porque a reserva 
técnica que está atualmente no anexo 2 da Cidadela Cultural 
Antarctica será retirada do local e acondicionada em contêineres 
adaptados, instalados ao lado do MAJ, conforme orientações 
do Sistema Estadual de Museus de Santa Catarina (SEM/SC) e 
atendendo à regulamentação técnica.

Em outro ambiente do museu, será montado o ateliê de 
conservação e higienização, onde as cerca de 1,1 mil peças do 
acervo passarão pelo processo, sob orientação da equipe técnica 
do Centro de Preservação de Bens Culturais de Joinville (CPBC), 
da Secretaria de Cultura e Turismo (Sescult). Os grupos de até 
10 pessoas interessados em acompanhar a atividade precisam 
agendar a visita pelo e-mail educativomaj@gmail.com e aguardar a 
confirmação. As visitas gratuitas serão de segunda a sexta-feira, das 
8 às 15 horas. Devido às necessidades especiais desse trabalho, o 
MAJ temporariamente não abrirá aos sábados e domingos.

A animada celebração mexicana 
do Día de Los Muertos (Dia dos 
Mortos) será o tema da feira Jardim 
Criativo, que acontece neste 
domingo (03/11), nos jardins do 
Museu de Arte de Joinville (MAJ), 
na rua XV de Novembro, 1400, 
bairro América, das 13 às 20 horas. A 
maior edição da feira já realizada vai 
contar com a participação de mais 
de 70 expositores e novas opções 
de produtos. Dentre as atrações, 
produtos artesanais, aulas de xadrez 
e dança circular, gastronomia 
diversificada e programação 
musical. Para as crianças, espaço 
kids, contação de histórias, com 
Thaís Iolanda, e pintura temática 
de rosto. O evento é petfriendly e 
tem estacionamento gratuito na 
Cidadela Cultural Antarctica, em 
frente ao MAJ. 

Até o dia 14 de novembro (quinta-
feira), estão abertas as inscrições para 
o processo seletivo “Arte por toda 
parte”, que vai oferecer 60 bolsas de 
estudo para cursos de nível básico 
em dança clássica e contemporânea. 
Podem participar alunos matriculados 
nas escolas municipais e estaduais 
de Joinville, dos 9 aos 17 anos, com 
prioridade para crianças e adolescentes 
pertencentes a famílias inscritas no 
CadÚnico do Programa Bolsa Família.

Os cursos, com início em 2020, terão 
duração de dois anos e acompanharão 
o calendário letivo da rede municipal. 
As aulas acontecerão de segunda a 
sexta-feira, no período de contraturno 
escolar, com três horas de duração, 
em local ainda a ser definido. Além 
do subsídio dos cursos de dança, os 
alunos bolsistas também receberão 
uniforme, transporte e alimentação 
gratuitos. A inscrição deve ser feita por 
meio da apresentação dos documentos 
constantes no edital, disponível no site 
da Prefeitura de Joinville, onde também 
podem ser consultadas as próximas 
etapas da seleção.
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Limpeza e desassoreamento do rio Itaum

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Educação, publicou a 
primeira lista de cadastros classificados para vagas na Educação Infantil - 0 a 3 
anos para 2020. O documento está publicado no site da prefeitura. Os classificados 
devem realizar matrícula no prazo de 4 a 8 de novembro no Centro de Educação 
Infantil selecionado.

O preenchimento das vagas para as crianças de 0 a 3 anos seguem os critérios 
estabelecidos no Edital nº 02/2019/PMJ/SE, com prioridade para crianças 
vulneráveis socialmente, com deficiências e grau socioeconômico.

Educação divulga classificação da educação infantil

Em obras que vão garantir 
a boa vazão das águas pluviais 
e prevenir alagamentos, a 
Prefeitura de Joinville, por meio 
da Subprefeitura Sul, em parceria 
com a Secretaria de Infraestrutura 
Urbana (Seinfra), realiza a limpeza e 
o desassoreamento do rio Itaum. Os 
trabalhos são feitos em duas fases e 
devem ser finalizados até o fim do 
mês de novembro.

A primeira etapa foi realizada na 
última segunda-feira (28/10), com 
a utilização de uma escavadeira 
hidráulica de esteira de braço 
longo e quatro caminhões. Cerca 
de 30 caminhões de resíduos 
foram retirados do leito do rio e 
das laterais, entre bancos de areia 
e saibro que se formaram no meio 
do rio e vegetação das bordas. 
Uma extensão de cerca de 800 
metros foi limpa, nas proximidades 
da avenida Paulo Schroeder, no 
bairro Petrópolis. A segunda etapa, 
já iniciada, vai atingir pontos 
do rio inacessíveis com o uso 
do maquinário, sendo realizada 
manualmente pela equipe da 
subprefeitura.
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