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40% Os motoristas de Joinville já podem usufruir de 
um desconto de 40% no pagamento de multas de 

trânsito. Joinville é o primeiro município de Santa Catarina 
a oferecer esse benefício aos motoristas, depois que a 
prefeitura, por meio do Departamento de Trânsito (Detrans) 
assinou contrato com o Serviço Federal de Processamento 
de Dados (SERPRO).

Para ter direito ao desconto, o motorista deve estar 
cadastrado no aplicativo do Sistema de Notificação Eletrônica 
(SNE), fornecido gratuitamente através da Google Store para 
Android e App Store para sistemas iOS ou diretamente no site 
do SNE. O motorista também terá que pagar a multa até o 
prazo de vencimento e não entrar com recurso, reconhecendo 
que cometeu a infração. Se apresentar recurso, o abatimento 
cai de 40% para 20% até o dia do vencimento. Após a data 
limite, é cobrado o valor integral, acrescido de juros e mora.

Só poderão ser quitadas com o desconto as infrações lavradas 
por agentes de trânsito do Detrans, guardas municipais e pelos 
equipamentos eletrônicos (radares e lombadas). 
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Joinville oferece 
desconto nas 
multas de 
trânsito



Projeto leva teatro, música e 
dança para alunos de escola
O teatro, a música e a dança vão integrar as atividades de contraturno dos 
alunos da escola CAiC Professor Desembargador Francisco José Rodrigues 
Oliveira, no bairro Comasa. A escola vai desenvolver ao longo deste ano dois 
projetos aprovados pelo Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura 
– SiMDEC: projeto Jovens Atores e projeto da Banda de Percussão Marcial. 
Até o fim do ano, será montada uma peça para apresentações na própria 
escola e em unidades próximas. Ao todo serão 100 vagas disponíveis. A 
banda de percussão marcial já existe na escola há 23 anos. Mas a ação era 
desenvolvida apenas nos meses de julho, agosto e setembro, preparatório ao 
desfile de 7 de setembro.
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A primeira etapa do Programa 
Escola Cidadã, desenvolvido 
pela Prefeitura de Joinville, 
teve início na manhã de 
quarta-feira (14/3), com a 
capacitação de diretores, 
orientadores e equipe 
administrativa das cinco 
escolas que participam da 
implantação no modo piloto, 
durante este ano. Com o 
programa, serão remodelados 
os procedimentos para o 
tratamento da violência nas 
escolas da rede municipal 
de ensino. Tem como 
diferencial proporcionar novas 
ferramentas de intervenção: 
grupo de apoio, grupo de 
mediação (com a participação 
da Guarda Municipal) e grupo 
multidisciplinar (formado pelos 
serviços da rede especializada 
e outros órgãos). 
Também serão capacitados 
mediadores e lideranças 
comunitárias, integrantes da 
Guarda Municipal e Polícia 
Militar e Polícia Civil.

Começa implantação 
da EsCola Cidadã 



Prefeitura divulga informações
A Prefeitura de Joinville disponibilizou 

no site as informações detalhadas do 
serviço para a liberação do saque do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) aos trabalhadores que tiveram suas 
casas atingidas pelas chuvas ocorridas 
em Joinville entre 16 e 17 de janeiro de 
2018. O serviço, coordenado pela Caixa 
Econômica Federal, inicia a partir do dia 26 
deste mês, no Centreventos Cau Hansen 
(Avenida José vieira, 315, bairro América), e 
vai até o dia 27 de abril. O horário será das 
8 às 14 horas. Os interessados devem ficar 
atentos ao cronograma de atendimento 
e às documentações exigidas. Toda as 
informações estão disponíveis no site da 
Prefeitura de Joinville.
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devem ser atendias 
113 mil PEssoas

Pela previsão da Caixa devem ser atendias 113 mil pessoas. Serão liberados, 
no máximo, R$ 6.220,00 por conta no FGTS. Se o saldo da conta for menor do 
que este valor, poderá ser retirado todo o saldo. Se o trabalhador tiver mais de 
uma conta e tiver saldo, poderá sacar até R$ 6.200,00 em cada uma das contas.

Em razão das chuvas de 16 e 17 de janeiro, a Prefeitura decretou estado de 
emergência no município, situação que foi reconhecida pelo Governo Federal 
e permitiu o saque do FGTS pelos moradores que tiveram suas residências 
atingidas pelas cheias.

saquE do FGts
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Parque da Caieira inspira 
estudo multidisciplinar 
O contato com a natureza servirá de fonte de inspiração para alunos 
da Escola Municipal Professora Zulma do Rosário Miranda. Na manhã 
de terça-feira (13/03/2018), três turmas do 9º ano, somando 84 
estudantes, foram recebidos no Parque Natural Municipal da Caieira 
para a trilha ecológica de, aproximadamente, três quilômetros. O 
objetivo da visita monitorada complementará o trabalho que vem 
sendo realizado em sala  de aula, nas aulas de língua Portuguesa. 
Depois de estudarem as crônicas do escritor joinvilense Marinaldo 
de Silva e Silva, a visita a um dos locais citados dará aos alunos novos 
elementos para escreverem suas próprias crônicas. 

A Companhia Águas de Joinville lançou nesta sexta-feira 
(16/3) a 12ª edição do concurso teatral Água para Sempre, 

a partir das 9h, no Teatro Juarez Machado.  Um dos 
objetivos desta edição do concurso teatral, com o tema 
“O caminho da água: do rio ao rio, passando por você”, 
é mostrar ao cidadão seu papel dentro do sistema de 
abastecimento, e falar também sobre a garantia de 
qualidade da água que é oferecida pela Companhia. 
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ConCurso tEatral 
ÁGua Para sEmPrE sErÁ 
lançado nEsta 6ª FEira 
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