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Crianças 
trocam 
experiências 
com índios

ROGERIO DA SILVA

O Centro de Educação Infantil Lírio do 
Campo, no bairro Fátima, em Joinville, 
promoveu um encontro de suas 200 
crianças com integrantes da aldeia Tarumã, 
de Araquari. O evento é resultado do 
projeto “De Norte a Sul, em tudo o sabor 
de uma história”, que incentivou os alunos 
a conhecerem sobre as regiões do Brasil. O 
encontro teve a presença do cacique Sergio 
Moreira e de 19 pessoas da aldeia, entre 
adultos e crianças. Os índios apresentaram 
seu coral e peças de artesanato. 



Equipes do 
Samu em 
capacitação

Museu de 
Sambaqui 
realiza 
oficina
O Museu de Sambaqui 
de Joinville recebeu 
profissionais das áreas 
de cultura, turismo 
e educação para a 
palestra “Museus 
criativos e educação 
patrimonial”, que fez 
parte da Semana de 
Museus de Joinville.

Profissionais que atuam no Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU de 
Joinville participam de capacitação que tem 
como tema principal o “Resgate Veicular” e 
está sendo ministrada pelo instrutor Ricardo 
Vitorino, do Corpo de Bombeiros Voluntários 
de Joinville. O SAMU realiza, em média, mil 
atendimentos por mês.



Jogos Abertos da Terceira Idade
Com 55 pessoas entre atletas, técnicos e dirigentes, a 

delegação de Joinville embarcou no dia 17 para Blumenau. 
Os atletas, todos com mais de 60 anos, iniciam as disputas 
da 10ª edição dos Jogos Abertos da Terceira Idade (Jasti). 
A competição seguirá até domingo (20) e contará com 
a participação de 2.300 atletas de 172 municípios do 
Estado. A Secretaria de Esportes de Joinville (Sesporte) terá 
representantes nas modalidades de bocha, bolão, truco, 
canastra, dança livre e dança de salão.

Basquetebol em 
cadeira de rodas

A equipe do CEPE-Raposas do Sul/Sesporte vai representar Joinville na 1ª etapa 
da fase classificatória do campeonato estadual de basquetebol em cadeira de 
rodas. Os jogos serão disputados no Ginásio de Esportes Abel Schulz, no Centro 
de Joinville, a partir das 13h deste sábado (20/05/2017). A entrada será gratuita.
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Final de semana com atrações em Joinville
Neste sábado e domingo (20 e 21/5), Joinville oferece ao público opções para lazer e 

entretenimento. Os eventos têm apoio da Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria 
de Cultura e Turismo (Secult) e da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDRural).

FEIRA DE MUDAS FRUTÍFERAS E ORNAMENTAIS 
SÁBADO (20)

Evento realiza vendas de mudas frutíferas (laranjas, tangerina, 
limão, variedades de maçã, jabuticaba, pera, ameixa, carambola, 
jaca, goiaba, maracujá, acerola, cereja, figo, framboesa, marmelo, 
kiwi, e frutas exóticas, como lichia, araçá e pitaia) e ornamentais 
(ráfia, tuia, buchinho, podocarpo, roseiras, estrelitzias, palmeira real), 
produtos orgânicos, orientações técnicas sobre cultivo, oficina de 
compostagem, produtos coloniais, café colonial e espaço kids para as 
crianças. Das 8 às 16 horas, no Ceasa Joinville (Rua dos Bororós, 2415 
– Distrito Industrial, em frente à fábrica da Tigre).
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OFICINA DE MODELAGEM EM ARGILA
SÁBADO (20)

A artista plástica Katia Baeta vai apresentar informações 
introdutórias sobre o trabalho em argila, a importância 
do material e como utilizá-la. Os alunos também 
participarão de atividades práticas com a produção de 
peças. Podem participar adultos e crianças a partir de 
12 anos (acompanhados pelos p  ais ou responsáveis). 
Não é preciso levar qualquer tipo de material. Das 10h 
às 11h30, no Museu de Arte de Joinville – MAJ (rua XV 
de Novembro, 1400 – América).

BANDONEON FEST  
DOMINGO (21)

Maior encontro de músicos 
bandoneonistas do Brasil. Festa 
reúne apresentações musicais 
com artistas regionais e 
internacionais, shows de tango e 
dança, manhã e tarde dançante, 
almoço típico germânico, 
lanches e café com cucas. 
Horário: das 9 às 19 horas, na 
Sociedade Rio da Prata (SC 418, 
Km 07, antiga Estrada Dona 
Francisca), em Pirabeiraba.


