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Joinville celebra 
chegada do NATAL

FOTO ROGERIO DA SILVA

O “Natal de Joinville 2019” já está no ar 
e, neste domingo e segunda-feira (24 e 
25/11), às 20h, dois eventos gratuitos irão 
encantar o público com muita música, 
luzes e a chegada do Papai Noel de 
helicóptero. Confira as programações: 

No domingo (24), acontece o  
“Natal Luz do Nosso Batalhão”, em frente 
ao 62o Batalhão de Infantaria de Joinville 
(62o BI), na rua Ministro Calógeras. No 
espetáculo, a Banda do 62o BI e o coral 
formado por alunos participantes do 
Programa Música na Escola, da rede 
municipal de ensino, e do Programa 
Forças no Esporte (PROFESP), apresentam 
o show musical com sucessos da música 
popular brasileira e canções natalinas.  

Nº 296
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CANTATA EM MIL VOZES
Na segunda-feira (25), a festa será na avenida 

Hermann August Lepper, em frente ao prédio central 
da Prefeitura de Joinville, com a “Cantata em Mil Vozes”. 
No evento, mais de mil crianças que compõem o coral 
da Educação Adventista em Joinville interpretarão 
músicas alusivas ao nascimento de Jesus. Ao final do 
espetáculo, acontecerá o acendimento das luzes de 
Natal da Prefeitura. 

ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO 
Para que o público possa aproveitar a 

programação do “Natal de Joinville 2019”, haverá 
alterações no trânsito nas regiões próximas aos 
espetáculos. No domingo (24/11), a partir das 7h, o 
trânsito da rua Ministro Calógeras e o acesso pela 
rua General Sampaio, estarão interditados. Já na 
segunda-feira (25/11), a faixa da direita da avenida 
Hermann August Lepper, em frente ao prédio da 
Prefeitura, também estará fechada. A partir das 
19h30, todas as pistas serão interditadas.



A Prefeitura de Joinville lança o Programa 
de Regularização Fiscal III, destinado à 
regularização dos créditos inadimplidos 
junto à Secretaria da Fazenda (Sefaz), de 
natureza tributária ou não, de pessoas físicas 
ou jurídicas, mesmo que em recuperação 
judicial, vencidos até 31 de outubro de 2019. 
Para aderir ao programa e regularizar sua 
situação, os interessados devem formalizar 
mediante requerimento expresso do 
responsável ou de representante legal com 
poderes especiais, de 25 de novembro a 1º 
de dezembro, exclusivamente por meio do 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 

De 2 a 6 de dezembro, além da adesão 
pelo SEI, será possível aderir presencialmente 
no atendimento ao cidadão da Sefaz, na 
Prefeitura de Joinville, ou nas Subprefeituras, 
ressalvados os débitos ajuizados, que 
deverão ser negociados unicamente na 
Prefeitura. A criação ou redefinição da 
assinatura eletrônica no SEI, procedimento 
necessário para a realização da adesão 
ao programa, deve ser feita até o dia 5 de 
dezembro. Para os débitos acumulados até o 
ano de 2009, o programa oferece descontos 
de 50 a 90% dos juros, e de 50 a 100% da 
multa de mora. Para débitos a partir de 
2010, os descontos variam de 50 a 100% da 
multa de mora. Os pagamentos podem ser 
realizados por parcelamentos que variam de 
seis (entrada e mais cinco parcelas) até 84 
parcelas (entrada e mais 83 parcelas).

Join.Cubo abre inscrições  
para Programa de Incubação

A incubadora pública Join.Cubo está com as inscrições abertas 
para o processo seletivo de novos empreendedores para o 
Programa de Incubação, que se inicia no primeiro semestre de 
2020. As inscrições vão até o dia 26 de janeiro de 2020 e oferecem 
50 vagas para a formação gratuita, que tem dois anos de duração, 
sendo três vagas são destinadas aos candidatos com deficiência.  
Empreendedores individuais ou coletivos, formalizados ou não, 
acima de 16 anos de idade e residentes em Joinville, podem se 
inscrever, com prioridade para pessoas em vulnerabilidade social, 
inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) e benefícios sociais do 
Governo Federal. Caso as vagas não sejam preenchidas, serão 
abertas as oportunidades para as demais pessoas.  

HOSPITAL SÃO JOSÉ com inscrições  
para Programas de Residência

O Hospital São José de Joinville e a Fundação Educacional 
da Região de Joinville, mantenedora da Universidade da 
Região de Joinville (Univille), estão com as inscrições abertas 
para o processo seletivo para os Programas de Residência 
Multiprofissional, com ingresso para o 1º semestre de 2020. Serão 
dois programas. Um de Residência Multiprofissional em Terapia 
Intensiva, com vagas de enfermagem, fisioterapia, psicologia 
e nutrição, com uma vaga para cada área, e um de Residência 
Multiprofissional em Neurologia, com vagas de enfermagem, 
fisioterapia e nutrição, também com uma vaga para cada área. 

Prefeitura lança 
novo Programa de 

Regularização Fiscal 



ALUNOS  
escrevem livro  
para homenagear os 
heróis da vida real

Alunos da Escola Municipal 
Professora Virgínia Soares, em 
Joinville, lançaram na quinta-
feira (21/11) dois livros com 
histórias sobre super-heróis para 
homenagem profissionais de 
segurança e salvamento. Foram 
convidados a Guarda Municipal, 
Bombeiros Voluntários, Samu e 
Polícia Militar que inspiraram as 
histórias criadas pelas crianças. 
Elas foram vestidas com os 
uniformes de cada corporação 
que mais se identifica. O projeto 
Super-heróis da vida real teve 
a finalidade de fazer os alunos 
conhecerem os trabalhos dos 
responsáveis pela segurança 
e socorro dos moradores de 
Joinville. Foram lançados dois 
livros, um com as turmas do 1º 
ano e outro com textos dos alunos 
do 2º aluno, totalizando mais de 
140 histórias.

Melhorias em ruas de Pirabeiraba
A Prefeitura de Joinville inicia na próxima quarta-feira 

(27/11) as obras de requalificação asfáltica de 16 ruas do 
Distrito de Pirabeiraba. A empresa que venceu a licitação é 
a Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos Ltda. O lote foi 
orçado em R$ 3.837.496,4 e vai beneficiar sete quilômetros 
de extensão. O prazo de execução é de oito meses. O 
investimento é pago através do contrato de financiamento 
com o Banco do Brasil. As ruas beneficiadas são: Alfredo 
Schulze, Carlos Heins Funke, Conselheiro Pedreira, Eugênio 
Ernesto Kunde, Francisco Eberhardt, João Eberhardt, Joinville, 
Olavo Bilac, Pastor Dommel, Pastor Georg Burger, Professor 
Ohde, Quatro de Fevereiro, SD 20026, Trinta e Um de Outubro, 
Vinte e Quatro de Abril e rua Vinte e Sete de Maio

Rainha da Festa das Flores de 2020 
A edição da 82ª Festa das Flores, tem a realeza 

escolhida. A rainha Thalia Aryane Lopes, 21, a primeira 
princesa Anna Carolina Waltrick Macaggi, 21, e a 
segunda princesa, Larissa de Faria Rodrigues, 23, terão 
a responsabilidade de divulgar e representar o maior 
evento turístico de Joinville, em 2020. A escolha aconteceu 
no encerramento da 81ª edição da tradicional festa, na 
noite de domingo (17/11), na Expoville. Como premiação, 
cada uma das ganhadoras – rainha, primeira e segunda 
princesas – receberá o valor de R$ 12 mil, pagos em doze 
parcelas, a partir do mês de dezembro deste ano.

PHELIPPE JOSÉ
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Museu da Imigração vai passar 
por REFORMAS E AMPLIAÇÃO

Na segunda-feira 
(25/11), às 16h, no 
Museu Nacional da 
Imigração e Colonização 
de Joinville (MNIC), o 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), assina 
a ordem de serviço para 
o início das obras de 
restauro e ampliação 
do museu. A empresa 
responsável pelos 
trabalhos é a Strahl 
Engenharia, de Curitiba 
(PR), vencedora da 
licitação realizada pelo 
Iphan, órgão que fará 
toda a gestão das obras.

O investimento será 
de R$ 2.654.051,00, 
com recursos do Fundo 
de Defesa dos Direitos 
Difusos (FDD), do 
Governo Federal. As 
obras contemplam o 
restauro do palacete 
do Museu Nacional da 
Imigração e Colonização, 
com revisão estrutural, 
novos sistemas elétrico 
e hidrossanitário, 
realocação dos 
banheiros e sistema 
preventivo contra 
incêndio.
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