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A Festa das Flores de Joinville celebra sua 81ª 
edição, a partir da próxima terça-feira (12/11) 
até o dia 17 de novembro. É uma das maiores 
e mais tradicionais festas de Santa Catarina. 
Com o tema “Natureza e Qualidade de Vida” 
a festa, realizada no Centro de Convenções 
e Exposições da Expoville, trará em sua 
exposição um grande e harmonioso jardim, 
com percursos e surpresas que levarão o 
visitante a perceber que o equilíbrio e a 
felicidade estão nas coisas mais singelas e no 

seu envolvimento com a natureza.
A exposição vai reunir cerca de seis 

mil orquídeas, além de outros vinte mil 
exemplares de flores, cactos, suculentas e 
plantas ornamentais, em projeto paisagístico 
assinado pelo arquiteto Sílvio Parucker. Os 
orquidófilos da Agremiação Joinvilense 
dos Amadores de Orquídeas (AJAO) estão 
trabalhando desde o ano passado para 
garantir uma exposição repleta de cores, 
formas e aromas. A cada edição, a Festa das 

Flores de Joinville recebe cerca de 80 mil 
pessoas, vindas de todas as regiões do Brasil 
e, também, do exterior.

No dia 12, a entrada será gratuita. Nos 
outros dias: R$ 12, inteira; R$ 6, meia-entrada 
para estudantes, menores de 10 anos e 
maiores de 60 anos. Crianças menores de 
cinco anos não pagam. No dia 12 o horário 
será das 14 às 22 horas. De 13 a 16 (quarta-
feira a sábado), das 9 às 22 horas. No dia 17 
(domingo), das 9 às 20 horas.
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CELEBRA A NATUREZA E A QUALIDADE DE VIDA 



24 CASOS CONFIRMADOS
Joinville teve confirmado até quinta-feira (7/11) 24 casos confirmados 

de sarampo. A situação é definida como surto da doença na cidade. Por 
isso a necessidade da prevenção.

O sarampo é uma doença infecciosa grave, que pode levar à morte. 
É altamente contagioso e, um único doente, pode transmitir a doença 
para até 18 pessoas. A transmissão ocorre pelo ar, quando o doente 
tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. Os sintomas 
iniciais assemelham-se ao resfriado, com febre, coriza e tosse. Em 
seguida, surge irritabilidade nos olhos e manchas vermelhas no corpo.

 

Pavimentação em ruas da região Leste
A Prefeitura de Joinville, por meio da Subprefeitura Leste, em parceria 

com a Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), avança nas obras 
de pavimentação na região dos bairros Boa Vista e Iririú. Desde 2017, 
aproximadamente 32 quilômetros de novas pavimentações contemplaram 
a região Leste da cidade, somando quase 80 vias beneficiadas. A rua 
Roberto Simonsen, no Boa Vista, está na fase final da pavimentação. 
Outra via que está na fase de finalização é a Prudentópolis, no Iririú. A 
rua Deputado Jota Gonçalves, no Iririú, passa pela preparação para a 
pavimentação. As três vias somam 910 metros de nova pavimentação.
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A Secretaria da Saúde 
de Joinville (SS) orienta 
a população a se vacinar 
contra o sarampo em 
qualquer Unidade Básica 
de Saúde da cidade. Neste 
sábado e domingo ( 9 e 
10/11) haverá atendimento 
especial na UBSF Bucarein, 
das 9h às 18h, e no segundo 
piso do Shopping Cidade 
das Flores, das 14h às 21h.

Toda a população 
acima de seis meses de 
idade e com menos de 49 
anos, deve procurar uma 
unidade para verificar 
sua situação vacinal e, se 
necessário, ser imunizado 
contra o sarampo. Se a 
pessoa não tiver certeza, 
deve tomar a vacina para 
garantir a imunização. 
O tempo de ativação 
imunológica da vacina é de 
15 (quinze) dias.

SAÚDE DE JOINVILLE ORIENTA 
PREVENÇÃO CONTRA O SARAMPO



NOVO PROTOCOLO de 
Atendimento às Pessoas em 
Situação de Violência Sexual 

A Prefeitura de 
Joinville elaborou 
o novo Protocolo 
de Atendimento às 
Pessoas em Situação de 
Violência Sexual, que 
visa atender as vítimas 
de violência sexual de 
forma humanizada e 
qualificada, por meio da 
implantação da rede de 
atenção às vítimas no 
município.

O objetivo é evitar 
a revitimização e 
fomentar políticas 
públicas para o 
atendimento. O 
primeiro protocolo foi 
publicado em 2009. O 
novo protocolo organiza 
os atendimentos, tanto 
nos casos agudos, que 
aconteceram em até 72 
horas, como nos casos 
crônicos, após as 72 
horas da ocorrência.

MATRÍCULA PARA 
NOVOS ALUNOS  
NA PRÉ-ESCOLA

A Prefeitura de Joinville, por meio da 
Secretaria de Educação, divulgou o período 
de matrícula para novos alunos na pré-
escola - 4 e 5 anos, na Educação Infantil. 
O prazo começou na terça-feira (5), válido 
para o ano letivo de 2020. O processo de 
matrícula ocorre pelo site da prefeitura, 
na área Educação Infantil 4 e 5 anos, sem 
necessidade de seleção.

Os pais ou responsáveis devem acessar 
o sistema eletrônico de matrícula e 
preencher os dados solicitados. Após 
concluir o cadastro no site, o próximo 
passo é a entrega de documentos em até 
três dias úteis na unidade escolar indicada 
pelo sistema. Para quem não tem acesso 
à internet, o usuário pode comparecer em 
uma Escola Municipal ou um CEI próximo 
de sua residência para obter ajuda.
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Reservatório na  
região é ampliado 

A Companhia Águas de 
Joinville iniciou a ampliação do 
reservatório R0, localizado nos 
fundos da Cidadela Cultural 
Antarctica, no bairro América.

Com um investimento de R$ 9 
milhões, a obra vai aumentar a 
reservação de água, passando 
de 3,2 mil metros cúbicos 
para 8,2 mil metros cúbicos. 
A ampliação vai garantir mais 
segurança no abastecimento. A 
previsão é que a obra termine 
em abril de 2020.

O R0 é responsável pelo 
fornecimento de água para 
os bairros Centro, América, 
Atiradores, Anita Garibaldi e 
Bucarein, atendendo atualmente 
cerca de 35 mil habitantes.
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FEIRAS NOS BAIRROS tem  
estreia no MORRO DO MEIO

Neste sábado (9/11), acontece a edição de novembro das Feiras 
nos Bairros, com estreia de novo evento, agora no Morro do Meio. A 
nova feira do roteiro joinvilense acorrerá na Praça Lagoinha, com a 
participação de 15 expositores. A programação de entretenimento 
terá dança com o grupo flashback de “passinhos” (às 14h) e aula de 
zumba (às 15h), além de oficina de desenho e pintura facial gratuita 
para as crianças.
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DEMAIS FEIRAS 
As Feiras nos Bairros acontecem 

das 10 às 16 horas e são realizadas 
pela Prefeitura de Joinville, por 
meio da Secretaria de Cultura e 
Turismo (SECULT).

FEIRA DO FÁTIMA 
(Praça Padre Érico – Rua Fátima) - 
haverá apresentação de karatê com 
alunos da Escola Municipal Professor 
Edgar Monteiro Castanheira (horário a 
confirmar) e teste de acuidade visual e 
ajustes de óculos (das 10h às 12h).

FEIRA DO VILA NOVA 
(rua XV de Novembro, 7000, esquina 
com a rua São Brás) - terá como 
atrações especiais apresentação de 
capoeira com o Grupo Quilombo (às 
10h30) e show de passinhos com o 
grupo Flash Back (às 15h).

FEIRA DO FLORESTA
(Praça Tiradentes) - a tarde será 
animada com música e dança. Das 
13h às 14h, show com o canto Vinícius 
Leonardo; na sequência, das 14h às 
15h, apresentação dos alunos do T Class 
Studio de Dança; e, das 15h às 16h, 
animação com Meguie Band Show.

FEIRA DO PARQUE SÃO 
FRANCISCO (rua Benício Felipe da 
Silva, 45, Adhemar Garcia) - terá em 
sua programação musical samba, com 
Jucélio do Cavaco (às 14h), passinhos 
com o Grupo Flashback (15h) e, para 
presentear o público do evento, 
sorteio de uma guirlanda de Natal 
(às 16h). Em caso de chuva, a Feira do 
Parque São Francisco será realizada 
na Escola de Educação Básica (EEB) Dr. 
Paulo de Medeiros (rua Antônio José 
da Costa).

FEIRA DO PARQUE GUARANI 
(av. Evangelista Justino Espíndola).

FEIRA DO AVENTUREIRO 
(rua Theonesto Westrup, s/no).


