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Pré-convocação de atletas de 
Joinville para Jogos Parapan
Sete atletas foram pré-convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para defenderem o 
Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens. A competição será realizada entre os dias 20 e 25 
de março, em São Paulo, com a participação de cerca de mil atletas, de 13 a 21 anos, de mais de 
20 países. Os atletas pré-convocados são: Daniel Pereira (bocha), João Mateus Padilha e Samuel da 
Silva (basquete de cadeira de rodas), Mayara do Amaral Petzold, Jenifer da Rocha e Alysson Roberto 
de Souza (natação) e Gustavo Laskoski (tênis de mesa). A pré-convocação alegrou os atletas joinvi-
lenses, todos com grandes chances de chegar à competição internacional.

JAKSSON ZANCO



ADRIANA FREITAS

PID O Programa de Iniciação 
Desportiva (PID) começa no dia 
20 de fevereiro. As primeiras 
modalidades a começar os 
treinos são atletismo, futebol, 
futsal, handebol, judô e karatê. 
O PID oferece gratuitamente 
atividades esportivas e de 
iniciação para crianças e 
adolescentes.

CHAFARIZ A Subprefeitura 
da Região Centro-Norte está 
retirando o chafariz instalado 
na Praça Hercílio Luz, no largo 
do Mercado Público Municipal. 
Nos últimos anos começou 
a apresentar problemas de 
infiltrações. Após avaliação 
técnica, foi decidida pela 
desativação total do chafariz.

WORKSHOPS LOT A 
Secretaria de Planejamento 
Urbano e Desenvolvimento 
Sustentável  vai realizar 
workshops sobre a Lei de 
Ordenamento Territorial (LOT) 
durante todo o ano. O primeiro 
treinamento vai ser para os 
profissionais de arquitetura e 
engenharia, no dia 21/02.

Hospital São José
recebe R$ 18 mil
da rede Panvel

O Hospital Municipal São José de 
Joinville recebeu, no dia 13 de 
fevereiro, a doação de R$ 18.582,84, 
da rede de farmácias Panvel. O valor 
foi obtido com o projeto Troco Amigo. 
Esse é o sexto ano consecutivo que a 
empresa destina recursos doados por 
clientes para o hospital de Joinville. O 
Troco Amigo é uma iniciativa da rede 
de farmácias que estimula os clientes 
a doarem qualquer quantia do seu 
troco para os hospitais participantes. 
“Entendemos a importância do 
São José para a comunidade. Todo 
ano, como de costume, estamos 
destinando ao hospital. Amanhã, o 
dinheiro será depositado na conta”, 
disse o supervisor regional das lojas 
Panvel no Norte de Santa Catarina, 
Luiz Carlos de Quadros.  A rede 
de farmácias tem quatro lojas em 
Joinville e 280 no Brasil. O recurso vai 
para obras de revitalização do Pronto 
Socorro.

Documentação para Caixa liberar FGTS é elaborada
A Prefeitura de Joinville já iniciou o trabalho de comprovação das áreas atingidas pelas cheias do dia 30 de ja-
neiro. Essa documentação, que deverá estar concluída em 10 dias úteis, será entregue à Superintendência da 
Caixa Econômica Federal em Joinville para permitir a liberação do saque do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) aos trabalhadores que sofreram prejuízos com os alagamentos. Após a aprovação do relatório 
por parte da Caixa, serão montados postos de atendimento nos bairros atingidos para o cadastramento e a 
habilitação ao saque. A prefeitura decretou situação de emergência, no dia 2 de fevereiro. As intensas chuvas 
atingiram cerca de 94 mil pessoas, 33 mil unidades habitacionais e 3.400 estabelecimentos comerciais.



Combate a focos
de mosquitos da
dengue continua

A Secretaria da Saúde de Joinville 
continua a atuar no combate ao 
mosquito Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, zica e chikungunya. Até 
agora, este ano, foram registrados 
75 focos do mosquito, boa parte 
no bairro Boa Vista. Além disso, 25 
casos estão sendo investigados com 
suspeita de dengue, dois já foram 
descartados e 23 estão com os 
exames em andamento. Um mutirão 
foi realizado em janeiro no bairro 
Boa Vista, considerado um local de 
infestação. Quase 2 mil residências 
foram visitadas com cerca de 1,4 
mil recipientes acumuladores de 
água, como lixo, pneus e sucata. Se o 
munícipe não cumprir as orientações 
no prazo determinado está sujeito a 
multas.

ROGERIO DA SILVA

ROGÉRIO DA SILVA 

PAVIMENTAÇÃO 
E PONTE A Prefeitura 
de Joinville, por meio da 
Subprefeitura Sudeste, está 
pavimentando com lajotas as 
ruas Perpétua Borges da Cunha e 
Guarapari, no bairro Jarivatuba. 
Em conjunto com a Secretaria 
de Infraestrutura (Seinfra), a 
Subprefeitura de Pirabeiraba 
concluiu a nova ponte sobre o rio 
da Prata, na estrada Otto Pabst, 
comunidade do Rio da Prata no 
distrito de Pirabeiraba. A obra vai 
melhorar a segurança do tráfego.

APROVADOS 
EMFERMAGEM A 
Prefeitura de Joinville, por meio 
da Secretaria de Educação, 
divulgou a lista dos candidatos 
aprovados em primeira chamada 
para ingresso no Curso Técnico 
em Enfermagem, conforme o 
Edital nº 001 2016-Fundamas. 
O período de matrículas da 
primeira chamada foi até esta 
sexta-feira, 17. Para o dia 20, 
está prevista a publicação 
dos aprovados em segunda 
chamada.

Obras interditam a rua Arno Waldemar Dohler
A rua Arno Waldemar Dohler, entre as avenidas Santos Dumont e Marquês de Olinda, no bairro Santo Antônio, 
ficará parcialmente interditada por três meses. Durante esse período, a Companhia Águas de Joinville fará 
obras de ampliação da rede de abastecimento de água. O motorista que estiver na avenida Santos Dumont 
e quiser acessar a Dona Francisca ou a avenida Marquês de Olinda deve utilizar a rua Iguaçu. Para quem faz 
o sentido contrário – da Marquês de Olinda para a Santos Dumont – poderá usar a Arno Waldemar Dohler 
normalmente. Será instalada uma nova adutora de água que vai beneficiar os moradores das regiões Leste e 
Norte de Joinville. Serão investidos cerca de R$ 700 mil nesta obra. Mais informações pela central de atendi-
mento 115.
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REGINALDO ROZA

Realizada obra de manutenção no Parque da Caieira
A Prefeitura de Joinville, através da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), realizou ação de limpeza e manuten-
ção do Parque Municipal da Caieira, no bairro Adhemar Garcia. Foram feitos serviços de jardinagem, roçada, 
plantio de bromélias e podas de árvores. O Parque da Caieira, situado no final da rua Waldemiro Rosa, s/nº, 
possui sítios arqueológicos para a conservação do patrimônio cultural e a história de povos sambaquianos, 
além de um amplo sistema de manguezais e restinga, remanescentes da Baía da Babitonga. O parque é loca-
lizado às margens da Lagoa do Saguaçu, numa propriedade com área total de 1.279.450,50 m². As visitas são 
gratuitas e podem ser feitas de segunda a segunda, das 7 às 19 horas.

Uma fruta que está em evidência, principalmente por suas propriedades 
antioxidantes, passou a ser fonte de estudo da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural. Há um ano, a planta de nome científico Hylocereus 
costaricensis (pitaia), da família das cactáceas, vem sendo cultivada em uma 
Unidade Experimental. O termo pitaia significa “fruta escamosa”. A variedade 
cultivada na Unidade Experimental da Secretaria de Desenvolvimento Rural 
tem a camada externa rosa e a parte interna vermelha. Outra variedade 
apresenta a parte interna branca, com a parte externa rosa. Tem também 
a pitaia com a parte externa amarela, com a interna branca. O objetivo 
do estudo é a avaliação do cultivo, reunindo dados sobre o manejo e a 
sanidade da planta. Para o cultivo, a planta precisa de sustentação.

DIVULGAÇÃO

Cultivo da fruta pitaia vermelha
testado em Unidade Experimental


