
Nº 298
2 A 8 DE DEZEMBRO DE 2019

www.joinville.sc.gov.br facebook.com/prefeituradejoinville @prefeitura_jlle /prefeituradjoinvilleYou
Tube

Campanha combate o 
abandono de animais 

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA), 

lançou a campanha “Dezembro Verde – 
Não ao abando de animais”. A campanha 

foi instituída no município pela Lei 
Complementar no 518, de 10 de dezembro 

de 2018, e tem como objetivo sensibilizar 
a população sobre abandono de animais 
domésticos, que cresce principalmente 

nos meses de dezembro e janeiro. A 
estimativa é que nesse período o 

abandono de animais aumenta cerca de 
30%, em razão das férias de final de ano, viagens 
e eventualmente de animais que cresceram e 
não despertam mais o interesse nas famílias. 
A campanha foi apresentada ao público, em 
unidades de ensino, por meio de diferentes 

ações e materiais de educação ambiental, pelo 
Projeto Guarda Responsável em Cena. Jogos 

educativos e materiais lúdico-pedagógicos 
também serão distribuídos nas escolas. 



Caminhada pelo Dia da 
Pessoa com Deficiência 

A caminhada pelo Dia 
Internacional da Pessoa com 
Deficiência reuniu cerca de 200 
pessoas na manhã desta terça-
feira (3/12), em Joinville. A ação 
foi alusiva ao Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência. O 
evento foi realizado pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (Comde), com o 
apoio da Prefeitura de Joinville, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social (SAS), e teve 
o objetivo de conscientizar e 
mobilizar a sociedade sobre a 
inclusão. Conforme dados do 
IBGE, 23% da população do Brasil 
tem algum tipo de deficiência e 
necessita de inclusão.

A Secretaria 
de Esportes 
de Joinville 
(Sesporte) 
premiou 
as equipes 
vencedoras do 
42º Copão Kurt 
Meinert - Taça 
Sérgio Dirceu da 
Costa, “Professor 
Billy”, no dia 30 
de novembro. 
Uma cerimônia 
de encerramento 
e de premiação 
dos campeões, 
realizada na Arena Joinville, marcou o fim da maior competição de futebol amador do 
sul do país. O grande campeão da 42ª edição do Copão foi o Unidos do Morro do Meio/ 
Marmoraria Dville.
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Escola de Música 
Villa-Lobos com 
inscrições abertas 

A Escola de Música Villa-Lobos, 
integrante da Casa da Cultura 
de Joinville, está com inscrições 
abertas para novos alunos e também 
com experiência em música.

Para iniciantes, que não possuem 
conhecimento em música, as 
inscrições para as Oficinas de 
Música Infantil (idade entre 6 e 
11 anos) e Adulto (maiores de 12 
anos) serão realizadas no dia 9 de 
dezembro, a partir das 10 horas, e 
encerradas no dia 10, às 20 horas. 
As inscrições deverão ser feitas por 
formulário eletrônico disponível 
no site da Prefeitura de Joinville. 
As vagas são limitadas e serão 
preenchidas por ordem de inscrição.

Já os novos alunos que 
possuem experiência poderão se 
inscrever até o dia 8 de dezembro, 
domingo, também on-line, nos 
cursos de canto e instrumento 
em níveis Básico, Intermediário I, 
Intermediário II e Avançado.

Vencedores do Copão Kurt Meinert são premiados



Asfalto na Estrada Timbé inicia em janeiro
As obras de pavimentação na Estrada Timbé iniciam no dia 13 de janeiro de 2020. A 

ordem de serviço foi assinada esta semana pela Prefeitura de Joinville com a empreiteira 
Infrasul. Os trabalhos vão abranger 2,7 quilômetros, no trecho compreendido ao 
entroncamento com a rua Tuiuti até o entroncamento com a Estrada Saí. O valor do 
contrato é de R$ 3.337.403,89 e o prazo é de 12 meses.

Limpeza de rios no bairro Vila Nova
A Prefeitura de Joinville, por meio da Subprefeitura Oeste e Secretaria de Infraestrutura 

Urbana (Seinfra), realiza obras de prevenção de alagamentos no bairro Vila Nova. Os 
trabalhos de limpeza dos rios Motucas e Águas Vermelhas garantem a boa vazão das 
águas pluviais e dão segurança aos moradores.

A limpeza do rio Motucas acontece nas proximidades da rua Heinzi Zietz, ao fim da 
via, próximo à Escola Municipal Professora Karin Barkemeyer. A limpeza do rio Águas 
Vermelhas foi iniciada nas proximidades do bairro Morro do Meio e já alcança a parte 
do rio ao fim da rua Jacobus Felthaus, lateral da rua Bento Torquato da Rocha. As 
limpezas vão se estender por 1.000 metros cada uma, totalizando dois quilômetros 
de limpeza na região.
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Rua Inambú recebe 
pavimentação

A Prefeitura 
de Joinville 
realiza as obras 
de requalificação 
asfáltica da rua 
Inambú, no bairro 
Costa e Silva. O trecho 
de 706,5 metros 
de extensão, entre 
as ruas Codornas e 
a Walmor Harger, 
receberá uma nova 
camada asfáltica.

O prazo de 
execução total do 
contrato é de até 
oito meses. Ao todo, 
4.964,20 metros 
serão requalificados 
na região, sob o custo 
de R$ 2.447.052,50, 
pagos por meio 
do contrato de 
financiamento junto 
ao Banco do Brasil.
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Natal Feito à Mão 
oferece presentes 
e oficinas 

Até domingo (8/12), acontece a 7a edição da Feira 
Natal Feito à Mão, tradicional atração do calendário de 
eventos de Joinville, que tem o objetivo de valorizar 
os produtos da região ligados à economia solidária 
e criativa. A feira ocorre no Centro de Convenções 
Alfredo Salfer, das 13 às 22 horas. A entrada e o 
estacionamento são gratuitos.

Neste ano, a Feira Natal Feito à Mão terá a participação 
de 80 empreendedores, que comercializarão grande 
diversidade de produtos artesanais, ideais para decorar a 
casa para as festas de fim de ano e presentear familiares 
e amigos. Para diversão da criançada, haverá atrações 
como oficinas de slime e pintura de rosto. Nos dias 5, 6 
e 7 (quinta-feira a sábado), às 20 horas, serão realizados 
sorteios de brindes aos clientes da feira.
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Feiras nos bairros com tema de natal

Neste sábado (7/12), as Feiras nos Bairros de Joinville 
encerram sua programação de 2019, com atrações alusivas 
ao Natal. Nova no roteiro de feiras, a Feira do Morro do Meio 
(Praça Lagoinha) terá como atrações apresentações de zumba 
e dos tradicionais passinhos, com o Grupo do Flash Back, a 
partir das 14 horas.

Também decorada com tema de Natal, a Feira do Floresta 
(Praça Tiradentes) terá atrações variadas. Para encerrar o 
evento, visita do Papai Noel, às 16 horas. Na Feira do Parque 
Guarani (av. Evangelista Justino Espíndola), animação durante 
todo o evento com o DJ Everton. Também às 10h30, haverá 
apresentação do grupo de capoeira Quilombo, na Feira do 
Vila Nova (rua XV de Novembro, 7000 – Terminal Urbano).

Completando o roteiro das Feiras nos Bairros de dezembro, 
também serão realizadas a Feira do Parque São Francisco 
(rua Benício Felipe da Silva, 45 – Adhemar Garcia), a Feira do 
Aventureiro (rua Theonesto Westrup, s/no) e a Feira do Fátima 
(Praça Padre Érico – Rua Fátima).

Além das atrações culturais e de lazer, os eventos terão 
opções de brechó, artesanatos, presentes, antiguidades e 
gastronomia diversificada. 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), 
em parceria com expositores e líderes das comunidades 
participantes do evento.


