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Arena Joinville recebe o 
primeiro lote de cadeiras
O primeiro lote de cadeiras para a Arena Joinville chegou no dia 13 de março são 2,3 mil unidades. 
O estádio inteiro vai receber o total de 17.545 cadeiras. As novas cadeiras são nas cores vermelha, 
preta e branca, seguem as normas da ABNT e certificação do Inmetro. Antes da reforma, a Arena 
contava com 4.176 cadeiras. Além das cadeiras, as obras na Arena contemplam pintura geral inter-
na e externa, remodelação da estrutura hidrossanitária, impermeabilização das arquibancadas e 
instalação de grama sintética na área de aquecimento. O contrato é de R$ 5.532,035,66, sendo R$ 
3.932.00 do Ministério do Esporte e o restante recursos próprios da Prefeitura.
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Produtores são capacitados sobre
nota fiscal eletrônica

A Secretaria de Desenvolvimento 
Rural de Joinville (SDRural) está 
capacitando produtores rurais 
para o uso da nota fiscal eletrônica 
do produtor rural (NFP-e). Nessa 
semana, dois grupos participaram de 
treinamento na sede da Secretaria, 
em Pirabeiraba, com instrutores do 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar). A nota fiscal eletrônica 
do produtor rural vai substituir o 
antigo bloco de notas. Como principais vantagens são apontadas redução de custos 
e o fim da necessidade de deslocamentos para buscar os novos blocos, facilidade 
de prestação de contas e controle tributário. Em Joinville, cerca de 127 produtores já 
aderiram ao sistema, de um universo de cerca de 1.600 produtores cadastrados na 
SDRural.

Ampliado binário da Santa Catarina com São Paulo
O binário da rua Santa Catarina 
com a rua São Paulo será am-
pliado para melhorar a fluidez 
e a segurança no trânsito. O 
trecho da rua São Paulo pas-
sará a ser mão única também 
da rua Augusto Schmidt até a 
rua Barra Velha (sentido Norte). 
A rua Santa Catarina passará a 
ser mão única da rua Barra Ve-
lha até a rua Augusto Schmidt 
(sentido Sul). A rua Barra Velha 
fará a ligação da rua São Paulo 
para a rua Santa Catarina e a rua 
Augusto Schmidt fará a ligação 
da rua Santa Catarina para a 
São Paulo. O Departamento de 
Trânsito de Joinville, Detrans, 
irá implantar as mudanças de 
sinalizações vertical, horizon-
tal e semafórica nas vias, nesta 
sexta-feira à noite (17/3), e no 
sábado (18). Se chover, a im-
plantação será feita no final de 
semana seguinte.

Educação de Jovens e 
Adultos de Joinville
com vagas abertas

A Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), da Secretaria de Educação de 
Joinville, está com vagas abertas para 
turmas de alfabetização de adultos 
(1º ao 5º ano) no Centro Educacional 
e Social do Itaum (Cesita),no Centro 
Educacional e Social de Pirabeiraba 
(Cespi) e na Escola Têxtil. As aulas são 
de segunda-feira à quinta-feira. Na 
sexta-feira, os alunos terão cursos 
profissionalizantes. Quem tiver 
interesse em estudar nessas turmas, 
deve ir até um desses locais e realizar 
a pré-matrícula. A Secretaria de 
Educação vai abrir novas turmas no 
segundo semestre deste ano.
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Naipe Joinville comemora 15 anos de atividades

A inclusão social de adolescentes, contribuindo 
no desenvolvimento de sua autonomia do “ser”, 
além do fortalecimento do vínculo familiar. Este 
é o objetivo do Programa Eco Cidadão (PEC), que 
recebeu mais uma turma de 50 alunos para o ano 

de 2017, em sua 18ª edição. Os participantes são adolescentes.

O Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial de Joinville (Naipe) completou 15 anos de fundação 
no dia 13 de março. A instituição joinvilense é referência para todo o país pelo Ministério da Saúde no aten-
dimento a pessoa com deficiência intelectual. A estrutura, mantida pela Prefeitura de Joinville, por meio da 
Secretaria da Saúde (SES), atende desde os primeiros dias de vida do bebê ao idoso. Atualmente, são 2.865 
pacientes cadastrados. Os profissionais especializados atuam com o objetivo de promover a inclusão social 
desses pacientes. Os pacientes do Naipe são atendidos por médicos, dentistas, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, fonoaudiólogos, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos e agentes administrativos.
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Pesquisas de
preços para cesta
básica e churrasco

O Programa de Defesa do 
Consumidor de Joinville, Procon, 
realizou novas pesquisas de preços 
de produtos para churrasco e cesta 
básica, nos dias 2 e 3 de março. Na 
pesquisa de preços para churrasco, 
ocorreu um decréscimo de 4,81%, 
em relação à anterior. O coração (1 
kg), com 13,21%, apresentou a maior 
variação de preço. Na pesquisa de 
preços para cesta básica, houve um 
decréscimo de 3,78%. A cenoura (1 
kg), apresentou a maior variação de 
preço: com 44,27%. O Procon ressalta 
a importância da pesquisa de preços 
antes de adquirir qualquer produto.

Conscientização
e oportunidades
no Eco Cidadão
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Rua do Lazer tem horário ampliado aos domingos
A partir deste domingo (19), as famílias que frequentam a Rua do Lazer terão mais tempo para praticarem suas 
atividades físicas e de recreação. A Secretaria de Esportes decidiu ampliar o horário em que a via permanece 
fechada para o tráfego de veículos das 8h até as 17h30 – o encerramento ocorria às 13 horas. A ampliação do 
horário vai permitir que as famílias tenham também a opção de frequentarem o local aos domingos à tarde. 
A proposta da Secretaria de Esportes é oferecer a oportunidade do convívio familiar, por meio de atividades 
recreativas, e espaço para a prática de atividade física ao ar livre. A Rua do Lazer é realizada aos domingos na 
avenida Hermann Lepper, no trecho entre as ruas Dona Francisca e Itaiópolis.

Artesanato, antiguidades, brechó, livros, perfumaria, atividades físicas, 
produtos coloniais, gastronomia e presentes de Páscoa. Estas serão algumas 
das atrações que estarão presentes nas quatro feiras deste final de semana 
(18 e 19/03). Sábado Cultura na Estação: no sábado, na Estação da Memória, 
das 9 às 14 horas. Excelente sugestão para quem aprecia cultura, artesanato, 
antiguidades e gastronomia. Feira do Floresta: será na Praça Tiradentes 
(rua Santa Catarina, 1472, bairro Floresta), das 11 às 16 horas. Feira do 
Vila Nova: ao lado do terminal de ônibus (R. XV de Novembro, 7000), terá 
diversidade de produtos e interatividade, das 9 às 14 horas. Feira de Páscoa: 
em Pirabeiraba, a Casa Krüger (Rodovia SC-301) recebe a Feira de Páscoa,  no 
sábado e domingo, das 9 às 19 horas.
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Feiras movimentam Joinville 
no final de semana


