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A Prefeitura de Joinville iniciou as obras de requalificação asfáltica na região do 
Distrito de Pirabeiraba. Foram executados 343 metros de extensão, na rua Joinville, 

f entre a rua Onze de Novembro e a ponte sobre o Rio do Braço, ao lado da rua 
Alexandre Meier. As obras também abrangem 1,3 mil metros da rua Conselheiro 

Pedreira. A requalificação faz parte de um pacote de melhorias em 16 ruas do 
Distrito, totalizando 7.000 metros de ruas requalificadas com asfalto. A empresa 

que venceu a licitação é a Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos Ltda. O lote 
foi orçado em R$ 3.837.496,41 e será pago por meio do contrato de financiamento 

com o Banco do Brasil.. O prazo de execução é de oito meses.

REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA  
NO DISTRITO DE PIRABEIRABA



Restaurante Popular do 
Bucarein vai oferecer jantar

O Restaurante 
Popular I - Herbert José 
de Souza, no Bucarein, 
passa a oferecer o 
jantar a partir da 
próxima segunda-feira, 
dia 2 de dezembro. 
Com a terceira refeição 
ofertada na unidade, 
o restaurante garante 
o acesso ao café da 
manhã, almoço e jantar, 
com preço máximo de 
R$ 5,00 por refeição.

A inclusão do jantar 
na programação do 
restaurante, que será 
oferecido de segunda 
a sexta-feira, das 17h30 
às 19 horas, permite 
uma alimentação diária 
completa ao público 
em geral e ampliando 
as ações envolvendo 
a segurança alimentar 
e nutricional no 
município.

PREÇOS
O custo das 

refeições varia de 
gratuito ao valor 
máximo de R$ 5,00 
(para almoço e jantar) 
e R$ 2,50 (para café 
da manhã), de acordo 
com a renda. Para 
quem não quiser 
consumir no local, 
o custo para levar o 
alimento para casa 
será o valor da refeição 
acrescido de R$ 1,00, 
que se deve ao custo 
da embalagem térmica 
usada na marmita. 

O Restaurante 
Popular I - Herbert José 
de Souza fica na rua 
Urussanga, número 
442, bairro Bucarein.

Feira do Príncipe de Natal acontece neste domingo
A última edição da Feira do Príncipe de 2019, acontece neste domingo (1o/12), das 10 às 16 horas, 

com atrações e produtos alusivos ao Natal. A programação cultural terá início às 10 horas com show 
musical, dança e canções natalinas. Nos setores expositores e gastronomia, haverá diversas sugestões 
de produtos de Natal, para saborear, presentear e decorar a casa. Muitas opções também na área da 
alimentação. A Feira do Príncipe acontece na rua Rio Branco, região central de Joinville. O evento é 
realizado pela Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).

Casa da Cultura faz espetáculo de fim de ano
No dia 1o de dezembro (domingo), às 19h30, no Centreventos Cau Hansen, a Casa da Cultura de 

Joinville celebra o encerramento das atividades do ano letivo, com o show gratuito “Mostra de Cultura 
– Dança, música, teatro e arte plástica em espetáculo”. Tendo o cinema como tema central, o espetáculo 
vai apresentar 14 coreografias. Toda a produção tem a assinatura dos alunos e professores da Casa da 
Cultura: Escola Municipal de Ballet, Escola de Música Villa-Lobos e Escola de Artes Fritz Alt.

Os ingressos podem ser retirados, gratuitamente, de segunda a sexta-feira, até o dia 29/12, das 8h às 
14h, na secretaria da Casa da Cultura ou no Centreventos Cau Hansen. Se ainda houver disponibilidade 
de lugares, também serão distribuídos ingressos na bilheteria, uma hora antes do início do espetáculo.

Cantata em Mil Vozes leva emoção em Joinville
Emoção, reflexão, arte e encantamento. O evento “Cantata em Mil Vozes”, que celebrou o acendimento 

da decoração de Natal do prédio da Prefeitura de Joinville, emocionou as cerca de 15 mil pessoas que 
prestigiaram o ato, celebrado por mil vozes formadas pelos alunos de quatro unidades da rede Educação 
Adventista de Joinville e uma de Araquari, além da orquestra da entidade. O evento durou cerca de uma 
hora. O evento foi organizado pela Prefeitura de Joinville e a Educação Adventista.

PHELIPPE JOSÉ



Alunas e 
escola de 
Joinville 
vencem 
concurso 
de redação

Duas alunas da Escola Municipal 
Professora Virgínia Soares venceram 
o 5º Concurso de Redação da DPU 
- Defensoria Pública da União. Na 
edição deste ano, o tema foi Defender 
direto, Evitar desastres: como o 
acesso à Justiça contribui para o 
desenvolvimento sustentável. A 
estudante Beatriz Cercal Cachoeira, 
11 anos, ficou em primeiro lugar na 
categoria de 6º ao 9º ano e irá ganhar 
um tablet. A aluna Ana Luiza Flavia, 13 
anos, também foi destaque e ficou em 
segundo lugar no concurso que premia 
os vencedores por estado. Ambas 
foram orientadas pela professora de 
língua portuguesa Jaqueline Roberta 
Venera que receberá uma medalha.

Unidades de Saúde abertas no DIA D CONTRA SARAMPO

Joinville vai contar com praticamente todas as unidades de saúde abertas para a ação 
de vacinação do Dia D contra o sarampo, que acontece neste sábado (30/11), das 8 às 
16 horas. Cerca de 300 servidores da Secretaria da Saúde receberão a população em 53 
unidades. Também haverá atendimento especial no segundo piso do Shopping Cidade 
das Flores no sábado, das 10 às 21 horas, e no domingo (1º/12), das 14 às 21 horas.

Além do atendimento no sábado para o Dia D, a Unidade Básica da Família do 
Bucarein (Rua Inácio Bastos, 555), também vai abrir no domingo das 9 às 18 horas. A 
principal orientação para garantir a prevenção é procurar as Unidades Básicas de Saúde 
de Joinville e tirar as dúvidas se precisa ou não da vacina. A prioridade da imunização são 
pessoas com idade entre 6 meses até 49 anos. Acima de 49 anos, pessoas que tiverem 
contato com casos de sarampo ou com suspeita da doença também devem verificar a 
situação vacinal junto às unidades.

SAÚDE AMPLIA HORÁRIOS EM UNIDADES BÁSICAS - A Secretaria da Saúde de 
Joinville vai ampliar os horários de atendimentos de Unidades Básicas de Saúde. No 
Distrito Sul, além da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Estevão de Matos, que 
está atendendo até as 19 horas, desde o dia 19 de novembro, a UBSF Jardim Edilene 
estendeu o horário de atendimento até as 19 horas. Também amplia o atendimento a 
UBSF Fátima, até as 22 horas, a partir do dia 2 de dezembro, e a UBSF Jarivatuba tem a 
previsão para o dia 9 de dezembro oferecer o serviço de saúde até as 22 horas. O Distrito 
Sul também conta com o atendimento estendido na UBSF Floresta, até as 22 horas, e a 
UBSF Boehmerwald, até as 21 horas. No Distrito Centro, a UBSF Itaum tem previsão de 
iniciar o horário estendido, das 7 às 22 horas, a partir da primeira quinzena de dezembro.
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Copinha Sesporte de Futebol 7 
premia equipes vencedoras

A Secretaria de Esportes de Joinville (Sesporte) premiou, no último domingo (24/11), 
as equipes vencedoras da 5ª Copinha Sesporte de Futebol 7. A equipe Feras do Esporte 
venceu o Veterana por 3 a 2 e garantiu o título de campeão da categoria Sub-9. O time foi 
campeão na categoria Sub-11. A final da categoria Sub-17 foi disputada pelos times Sercos 
e Veterana, fechando o placar em 3 a 2 e dando o título ao Sercos. Cerca de 600 crianças, 
nascidas entre 2008 e 2014, participaram da competição. A competição é uma realização 
da Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Esportes, para difundir a prática 
esportiva entre crianças e adolescentes.

FINAL DO 42º COPÃO ACONTECE SÁBADO - A Secretaria de 
Esportes de Joinville (Sesporte) realiza no sábado, dia 30 de novembro, as disputas finais 
e a cerimônia de encerramento e de premiação dos times vencedores do 42º Copão Kurt 
Meinert - Taça Sérgio Dirceu da Costa, “Professor Billy”. A maior competição de futebol 
amador do sul do país vai reunir as equipes finalistas para o início das disputas, a partir 
das 14 horas, na Arena Joinville. Os times Mastervilla F.C. e o Sensação/Stop Car Veículos se 
enfrentam, a partir das 14 horas, na disputa pelo terceiro lugar da competição. E a grande 
final será entre Dom Gregório e Unidos do Morro do Meio F.C./Marmoraria Dville, a partir 
das 15h30. O 42º Copão Kurt Meinert reuniu 78 times na competição, que teve início no 
mês de maio. Cerca de 1.900 atletas disputaram os mais de 290 jogos que definem os 
campeões da edição deste ano.

PHELIPPE JOSÉ

Atiradora conquista 
vice-campeonato 
brasileiro no Rio

Com apenas 15 anos, mas com um 
talento notável, a atiradora joinvilense 
Dienifer da Cruz foi vice-campeã do 
Campeonato Brasileiro de CAR/PST/RF 
(carabina, pistola e rifle) 2019, realizado 
na capital do Rio de Janeiro, de 21 
a 24 de novembro. Há dois anos, o 
Programa de Iniciação Desportiva (PID) 
oferece o tiro esportivo gratuitamente 
para crianças e adolescentes, das 19h30 
às 21h30, às quartas-feiras. Cerca de 15 
crianças e adolescentes participam das 
atividades na Sociedade Desportiva 
e Cultural Cruzeiro Joinvilense, rua Dr 
Sehrwald, 329, no Atiradores.

O instrutor de tiro esportivo do 
PID é Gustavo Polzin, de 21 anos, 
que também foi destaque na 
modalidade de Carabina Mira Aberta 
no Campeonato Brasileiro do último 
fim de semana, conquistando a terceira 
colocação. Atualmente, o PID conta 
com 106 núcleos e 353 turmas de 20 
modalidades diferentes. Informações 
das modalidades, locais e programação 
podem ser acessadas diretamente no 
site da Prefeitura de Joinville.


