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Projeto Vibe Legal 
promove a inclusão social

RogeRio da silva

a Prefeitura de Joinville lançou o Projeto vibe legal, criado com a proposta de promover 
a inclusão social de crianças e adolescentes com idades entre 12 e 18 anos. o núcleo inicial 
do vibe legal funcionará na sede da associação de Moradores Monsenhor scarzello, no 
bairro Petrópolis, e terá o futebol como primeira atividade para os participantes, sempre 
no contraturno escolar. o programa também vai oferecer, de forma gratuita e gradativa, 
ações de cultura, lazer, educação para a cidadania, saúde e nutrição, a fim de despertar nos 
participantes o interesse pela escola, esporte, música e convívio social.



Secretaria de Assistência 
Social de Joinville capacita 
para sistema de gestão
a secretaria de assistência social (sas) começou os treinamentos 
para a implantação do sistema de gestão Municipal de assistência 
social – gema. de 14 a 25 de agosto de 2017, serão capacitados 
cerca de 240 servidores. o gema passará a ser usado no dia 28 
de agosto de 2017 e tem como função central uma base única de 
dados consolidados. o cadastro do usuário poderá ser acessado 
independente de onde será o atendimento.

SoftwAre
o software foi 
contratado por 
meio do Consórcio 
CIGA, Consórcio de 
Informática da Gestão 
Pública Municipal. 
A implantação do 
sistema é coordenado 
pela Secretaria de 
Administração e 
Planejamento em 
conjunto com a SAS.   

PheliPPe José



Serviços de 
lazer e esporte 
à comunidade 
de Joinville 

No CeU do aventureiro, vários serviços estão à disposição da 
comunidade. Um deles é o CRas aventureiro. durante a semana é 
local de aulas de dança, de esportes e de música. Possui biblioteca, 
quadra de esportes, pista de skate e parque infantil. Nos finais de 
semana recebe apresentações de música e de teatro e vários grupos 
que usam o espaço para lazer. 

Procon de Joinville 
realiza pesquisa 
de preços de 37 
produtos por marca

o Programa de Proteção e defesa 
do Consumidor – Procon de Joinville 
realizou pela primeira vez, de 8 
a 10 de agosto, uma pesquisa 
de produtos por marca. após a 
tabulação das informações, verificou-
se que, na hipótese de se adquirir 
um item de cada produto,  é possível 
fazer uma economia de R$ 213,14.

PheliPPe José
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PID oferece aulas de 
CAPoeIrA 

a partir de 21 de agosto, a 
arte da capoeira passa a ser 
oferecida no Programa de 
iniciação desportiva (Pid). 
as aulas serão realizadas às 
segundas e quartas-feiras, 
das 15h15 às 16h15, na arena 
Joinville, e as inscrições 
devem ser feitas diretamente 
no local das aulas. o Pid 
atende 6.200 crianças e 
adolescentes, entre 5 e 18 
anos, em 114 locais.

PheliPPe José

Sábado tem feiras nos Bairros
Neste sábado (19/8) é dia de curtir artesanato, lazer e 

gastronomia. a novidade é a Feira do Parque guarani, das 11 
às 16 horas, na avenida evangelista Justino espíndola. das 9 
às 14 horas, será realizada a Feira do vila Nova, no Terminal 
Urbano do bairro vila Nova (rua são Brás). No mesmo 
horário, será promovida a Feira do Parque são Francisco, 
no bairro adhemar garcia (rua Benício Felipe da silva, 45). 
Completando a programação, haverá o sábado Cultural na 
estação, das 9 às 16 horas na estação da Memória (rua leite 
Ribeiro, atrás do shopping americanas).


