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Campanha de Vacinação contra 
a gripe começa dia 17 de abril

ROGERIO DA SILVA

O público-alvo da vacinação contra a gripe são indivíduos com 60 anos ou mais de idade, 
crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses 
e 29 dias), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, 
povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas 
especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a 
população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Quem não está no 
público-alvo pode procurar uma clínica particular. Neste ano, também serão incluídos os 
professores das escolas públicas e privadas. A campanha nacional vai até o dia 19 de maio 
de 2017, porém em Joinville segue até o dia 26, com a meta de vacinar 141 mil pessoas.



Valores cesta 
básica, pescados e 
churrasco na Páscoa

O Procon de Joinville divulgou 
as pesquisas de preços de cesta 
básica, churrasco e também 
de pescados, por causa da 
Páscoa. Foi encontrada a 
maior diferença de preço do 
camarão, que chega a ser 
vendido com uma margem 
de diferença de 221% mais 
caro entre os comércios. Nos 
produtos para churrasco, houve 
um decréscimo de 1,35%, em 
relação à pesquisa anterior. 
A cesta básica aumentou em 
1,83%, sendo o produto mais 
caro o tomate. Nos pescados, 
o camarão médio sem casca 
foi encontrado com 221,46% 
de diferença de preço. O filé de 
salmão apresentou 220% entre 
o menor e o maior preço. 

Viva Ciranda
O Viva Ciranda, programa de turismo pedagógico da 
Prefeitura de Joinville, recebeu nesta semana um ônibus 
que será utilizado para o transporte de estudantes 
durante as visitas às propriedades rurais de Joinville. O 
veículo, totalmente adequado ao transporte seguro de 
crianças, foi doado pela empresa Transtusa.  É o segundo 
veículo doado pela empresa ao programa, que conta 

agora com três veículos. Os ônibus gratuitos da Secretaria 
de Cultura e Turismo (Secult) atendem exclusivamente 
as escolas e os CEIs municipais, turmas até o 6º ano. 
Funcionam de terça a sexta-feira, no período matutino. 
O agendamento deve ser feito pelo e-mail vivaciranda@
joinville.sc.gov.br. As propriedades incluídas no programa 
estão localizadas nas áreas rurais de Joinville.

Baía da Babitonga é tema  
do 11o concurso teatral
A Baía da Babitonga, a maior baía navegável do estado e berço de 
inúmeras espécies, será a inspiração para centenas de alunos de escolas 
municipais este ano. “Baía Babitonga Protegida, Berçário da Vida” é 
o tema da 11ª edição do concurso teatral Água para Sempre 2017. 
As inscrições vão até 25 de maio e podem ser feitas pelo site www.
aguasdejoinville.com.br. De 25 e 29 de setembro, estudantes sobem ao 
palco do Teatro da Liga de Sociedade durante a semana de eliminatórias. 

ROGERIO DA SILVA



Feira do Parque São Francisco é novidade
A exemplo do que acontece no Vila Nova, Floresta, 
Anita Garibaldi e no Centro, o local é mais um espaço 
para eventos mensais abertos ao público, sendo 
também oportunidade de negócios aos feirantes 
que participam. A primeira edição da Feira do 
Parque São Francisco será neste sábado, 15 de abril, 
das 11h às 16h. Será na rua Benício Felipe da Silva, 
45, no Adhemar Garcia. Haverá atrações culturais, 

artesanato, brechó e gastronomia. No sábado, 
também será realizada: a Feira do Floresta, das 11 às 
16 horas, na Praça Tiradentes; a Feira do Vila Nova, 
das 9 às 14 horas, Anexo ao Terminal Urbano do 
Vila Nova; e o Sábado Cultural, das 9 às 16 horas, 
na Estação da Memória, na rua Leite Ribeiro. Todo  
segundo domingo do mês, também é realizada a 
Feira do Príncipe, no Centro, na rua do Príncipe. 

ROGERIO DA SILVA

A Secretaria do Meio Ambiente, Sema, vai dar início à reforma das 
instalações administrativas no Parque Natural Municipal da Caieira, a partir 
do dia 24 de abril. A revitalização será por meio de uma condicionante do 
processo de Licenciamento Ambiental com a empresa MRV Engenharia 
e Participações. As obras foram aprovadas pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, e pela Comissão Municipal do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Natural (COMPHAAN), 
por conta da existência de patrimônio histórico e arqueológico no local. 
Além da reforma, o objetivo da Secretaria do Meio Ambiente, por meio da 
Unidade de Desenvolvimento de Gestão Ambiental, é elaborar o Plano de 
Manejo desta Unidade de Conservação. Este documento é fundamental 
para fornecer estudos necessários para caracterizar os recursos ambientais 
do parque, sua relação com a comunidade e o seu entorno, o zoneamento 
das atividades permitidas, além dos programas necessários e sua gestão. 
Ainda como atrativo, estuda-se a possibilidade de construção de um 
mirante no local, que oferecerá ao visitante uma vista panorâmica da 
beleza cênica existente no parque.

Parque Caieira terá instalações 
administrativas reformadas

Escola da Rede de Proteção  
à Criança e Adolescente
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, com apoio do município 
de Joinville e parceiros, realiza na próxima quarta-
feira, 19 de abril, a 8ª edição de capacitação 
da Escola da Rede de Proteção à Criança e 
Adolescente. O evento é voltado, prioritariamente, 
a conselheiros tutelares e a pessoas do serviço 
público e da iniciativa privada que atuam com 
crianças e adolescentes, mas também permite a 
participação do público em geral. As inscrições 
são gratuitas e ocorrem por meio de formulário 
eletrônico, até o dia 18 de abril. O projeto tem a 
missão de proporcionar a conselheiros tutelares 
de Joinville e demais atores sociais do Sistema de 
Garantia de Direitos formação continuada, visando 
aperfeiçoamento e maximização da atuação e 
inter-relação destas pessoas.
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Palestra sobre cultura Kaingang no Museu de Sambaqui
O Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville 
reinicia neste mês a programação cultural “Uma 
Noite no Museu”. Abrindo o ciclo de debates de 
2017 sobre arqueologia, antropologia, história 
e educação patrimonial tem como destaque a 
cultura indígena kaingang. A palestra “Entre o Cipó 
e Taquara: tecendo pensamentos sobre a cultura 
kaingang” será realizada em 18 de abril de 2017, a 

partir das 19 horas, no Auditório do MASJ. A entrada 
é gratuita. A convidada é professora e coordenadora 
pedagógica do curso de Licenciatura Intercultural 
Indígena do Sul da Mata Atlântica da UFSC, Joziléa 
Daniza Jagso Kaingang, índígena do povo Kaingang 
do RS. Junto com os koklengs, os kaingangs, antes 
da colonização europeia, compreendiam a extensão 
entre o Rio Tietê e o Rio Ijuí. 

A equipe da Associação Joinvilense de Tênis de Mesa de Joinville (AJTM/Sesporte) 
conquistou o primeiro lugar, Troféu Eficiência, da segunda etapa do Campeonato Estadual 
da modalidade. A competição foi disputada em São Bento do Sul. A AJTM/Sesporte somou 
285 pontos, seguida de São Bento do Sul (229) e Pouso Redondo (120). Participaram da 
competição 22 clubes de diferentes cidades do Estado. A etapa colocou no primeiro lugar 
do pódio pai e filha: Celso Toshimi foi campeão na categoria máster 50 e sua filha, Alexia 
Nakashima, levou o título na categoria adulto feminino. Na Seletiva para os Jogos Sul-
Americanos da Juventude, o atleta de Joinville Enzo Nakashima foi eliminado nas quartas-
de-final e se prepara agora para a Copa Brasil, que será de 20 a 23 de abril, em Brasília. 

JAKSSON ZANCO

Tênis de Mesa 
de Joinville  
é campeão de 
etapa estadual


