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A 80ª Festa das Flores de Joinville estreou na terça-feira, 13 de novembro, com a presença 
de dez mil visitantes, recorde histórico de pessoas recebidas no primeiro dia do evento.

Desde a abertura dos pavilhões da Expoville, às 14 horas, a movimentação de público 
foi intensa. Toda área da exposição foi disputada pelo público que se surpreendeu com a 
beleza e diversidade das milhares de orquídeas, flores e plantas ornamentais, distribuídas em 
diferentes ambientes e cenários. O mesmo movimento aconteceu em outros setores da Festa 
das Flores, como o mercado de plantas e a feira multissetorial.

Outros destaques da programação do primeiro dia da 80ª Festa das Flores foram o 
julgamento das orquídeas campeãs e a premiação do concurso de jardins.

O evento acontece até domingo, dia 18 de novembro. A expectativa é chegar a 100 mil 
visitantes. Informações da programação no site www.festadasflores.com.br.
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Festa das Flores destaca 

Com o tema “O Maravilhoso Mundo  
das Flores – 80 Anos de História”,  
a 80ª Festa das Flores conduz o 
público a uma viagem repleta de 
experiências, onde milhares de orquídeas, 
flores e plantas ornamentais protagonizam 
ambientes que reproduzem paisagens da 
natureza, como bosques e florestas, que 
homenageiam a beleza da Serra do Mar e locais 
emblemáticos de Joinville, como a cachoeira 
do Piraí. Para dar vida a esse mundo encantado, 
o arquiteto Sílvio Parucker, responsável pelo 
projeto paisagístico do evento, criou uma 
exposição surpreendente.

“As orquídeas e flores estão ambientadas 
em cenários com sons da natureza, efeitos 
de neblina, árvores cenográficas e outros 
elementos. O circuito a ser percorrido terá 
desníveis, subidas e descidas estrategicamente 
planejadas para que o visitante se surpreenda 
em cada ambiente. E como grande destaque 
da exposição, a reprodução de um dos lugares 
mais bonitos e preservados de Joinville: a 
cachoeira do Piraí”, explica Parucker. Localizada 
no bairro Vila Nova, a cachoeira do Piraí tem 
mais de cem metros de altura e é um dos locais 
mais fotografados da área rural de Joinville. Na 
Festa das Flores, esse espetáculo da natureza 
está reproduzida com uma queda d’água real, 
que poderá chegar a doze metros de altura.
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 a natureza de Joinville

Em área total de 22 mil 
metros quadrados, a 80ª 

Festa das Flores apresenta 
atrações para pessoas de
todos os estilos e idades. 
Para os aficionados por 
flores, colecionadores 
e profissionais da área, 
exposição com mais de 
cinco mil orquídeas e 
25 mil flores e plantas 

ornamentais, integradas 
em cenários que 

reproduzirão diferentes 
paisagens e ambientes.
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DIA 20 DE NOVEMBRO (TERÇA-
FEIRA) – ABERTURA DO 3º NATAL 
DA HARMONIA
20 HORAS – A Sociedade Harmonia 
Lyra apresenta a Noite de Abertura 
do 3º Natal da Harmonia, com a 
apresentação natalina da Orquestra 
Acadêmica Villa-Lobos e Coro 
Infanto-Juvenil Villa-Lobos, da Casa 
da Cultura de Joinville.
LOCAL: Sociedade Harmonia Lyra, 
rua XV de Novembro, 485, Centro
INGRESSO: doação de três 
litros de leite – ingressos devem 
ser solicitados pelo site www.
harmonialyra.com.br . As doações 
devem ser entregues na portaria, 
junto com a apresentação do 
ingresso.
 
DIA 21 DE NOVEMBRO (QUARTA-
FEIRA) – NOITE DE GALA DO 3º 
NATAL DA HARMONIA
20 HORAS - Apresentação da 
Orquestra Prelúdio de Joinville, sob a 
liderança do maestro Rafael Huch, e 

do grupo vocal Vox Camerata.
LOCAL: Sociedade Harmonia Lyra, 
rua XV de Novembro, 485, Centro
INGRESSO: doação de três litros de 
leite - ingressos devem ser solicitados 
pelo site www.harmonialyra.com.br . 
As doações devem ser entregues na 
portaria, junto com a apresentação 
do ingresso.

DE 26 A 29 DE NOVEMBRO – 
APRESENTAÇÃO DA INCRÍVEL 
VIAGEM DO NOEL PELO BRASIL
20 HORAS – A Escola de Música 
Arte Maior, traz um espetáculo que 
busca trazer ao conhecimento de 
todos, de cada canto do nosso Brasil, 
a pureza das suas canções, ritmos e 
costumes natalinos, amparado nas 
raízes e bagagem dos povos nativos, 
colonizadores e imigrantes.
LOCAL: Sociedade Harmonia Lyra, 
rua XV de Novembro, 485, Centro
INGRESSO: doação de dois quilos 
de alimentos - ingressos devem 
ser solicitados pelo site www.

harmonialyra.com.br . As doações 
devem ser entregues na portaria, 
junto com a apresentação do 
ingresso.

 DIA 27 DE NOVEMBRO 
(TERÇA-FEIRA) – NATAL DO 62º 
BATALHÃO DE INFANTARIA
20 HORAS – Apresentação do coral 
de crianças das escolas municipais 
Joinville. Elas vão entoar canções 
natalinas das janelas do 62º 
Batalhão de Infantaria. O evento terá 
participação da Banda de Música 
do Nosso Batalhão e chegada do 
Papai-noel.
LOCAL: rua Ministro Calógeras, 1200, 
bairro Atiradores, em frente ao 62º 
Batalhão de Infantaria
INGRESSO: Apresentação gratuita

DIA 28 DE NOVEMBRO (QUARTA-
FEIRA) – CANTATA NATALINA NA 
PREFEITURA DE JOINVILLE
20 HORAS – O jardim da Prefeitura 
de Joinville será palco para a 

apresentação de um coral de mil 
vozes das crianças da rede de 
Educação Adventista de Joinville. 
Durante o evento, será realizado ao 
acendimento das luzes da decoração 
natalina instalada no gramado e no 
prédio da Prefeitura de Joinville.
LOCAL: Prefeitura de Joinville 
- Av. Hermann August Lepper, 10 – 
Saguaçu
INGRESSO: Apresentação gratuita

DE 4 A 6 DE DEZEMBRO – NATAL 
NA SACADA DA HARMONIA LYRA
20 HORAS – Apresentação do tema 
A Incrível Viagem do Noel pelo Brasil, 
trazendo ritmos e a cultura de cada 
região do nosso grandioso Brasil. Um 
evento voltado para toda a família, 
na área externa da Harmonia Lyra.
LOCAL: Sociedade Harmonia Lyra, 
rua XV de Novembro, 485, Centro
INGRESSOS: quem quiser pode 
fazer doação espontânea em 
dinheiro ou alimentos para compra e 
montagem de cestas básicas
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Natal com apresentações culturais
As comemorações natalinas da Prefeitura de Joinville iniciam na próxima semana com uma agenda de apresentações  

organizadas em parceria com a Sociedade Harmonia Lyra, a Educação Adventista e o 62º Batalhão de Infantaria.  
Os eventos destacam cerimônias culturais envolvendo corais infantis, chegada do Papai-noel e música.

PROGRAMAÇÃO NATALINA DE JOINVILLE


