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ABRE AS 
ATIVIDADES 

DE 2019 

RUA DE LAZER
Acontece neste domingo (10) a primeira edição 

da Rua de Lazer de 2019. O evento, que tem o 
objetivo de promover a saúde e a melhor qualidade 
de vida, é realizado pela Secretaria de Esportes de 
Joinville (Sesporte) e faz parte dos eventos alusivos 
às comemorações dos 168 anos de Joinville. A 
Rua de Lazer acontecerá na avenida Hermann 
August Lepper, no trecho entre as ruas Max Colin e 
Itaiópolis, das 8 às 17h30, e vai promover oficinas, 
prática de esportes e atividades lúdico-recreativas 
para o público em geral e não precisa de inscrição. 
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Guarda Municipal inicia  
as atividades do projeto  

 ESCOLA CIDADÃ

Abertas inscrições para 
Fórum Complementar do 
Conselho da Juventude 

A Guarda Municipal de Joinville, 
unidade operacional da Secretaria de 
Proteção Civil e Segurança Pública 
(Seprot), deu início às atividades do 
projeto Escola Cidadã, inciativa da 
Unidade de Segurança Pública, em 
parceria com a Secretaria de Educação 
(SED). O projeto promove palestras 
para alunos, pais e professores, além 
de atividades extracurriculares para 
os alunos. As ações têm o objetivo de 
conscientizar a comunidade escolar 
sobre temas direcionados às dificuldades 
identificadas nas unidades de ensino,  
promover a cidadania e uma melhor 
qualidade de vida no ambiente escolar. 

Estão abertas até o próximo dia 18 de 
março as inscrições de representantes da 
sociedade civil para o Fórum Complementar 
de Eleição do Conselho da Juventude de 
Joinville, que ocorrerá no dia 19 de março, às 
19h30, na Sala 1 do Centro de Convenções 
Alfredo Salfer (Centreventos Cau Hansen).

Serão eleitos conselheiros (as) que 
ocuparão sete vagas (uma de titular e seis 
de suplente) que não foram preenchidas no 
último Fórum. 
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Atendimentos da  
SAMA centralizados  
na sede da Prefeitura

Parte dos serviços da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
(Sama) que tiveram de ser interrompidos por conta da queda 
de parte da cobertura do prédio da secretaria, no dia 28 de 
fevereiro, serão retomados na segunda-feira, dia 11 de março. 
O atendimento ao cidadão estará centralizado no prédio sede 
da Prefeitura de Joinville, na avenida Hermann August Lepper, 
número 10, Centro, das 8 às 18 horas.

Profissionais da Sama estarão disponíveis na ilha do saguão de 
atendimento para orientar o cidadão. Desse modo, toda a entrada 
de processos pode ser feita, pois haverá guichês reservados à 
Sama no atendimento fazendário. Todos os protocolos serão 
recebidos, inclusive de defesas de auto de infração e de multas, 
com prazos estabelecidos.

Em virtude da queda da cobertura 
do prédio onde funciona a Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente de 
Joinville (Sama), ocorrida na manhã 
desta quinta-feira (28), foi cancelada a 
oficina que seria realizada neste mesmo 
dia sobre a criação de uma nova Área 
de Relevante Interesse Ecológico (ARIE). 
A oficina seria realizada na Escola 
Municipal Ruben Roberto Schmidlin, 
no bairro Morro do Meio. Assim que 
nova data for definida será feita ampla 
divulgação do horário e local.

Adiadas oficinas da 
Área de Interesse 
Ecológico (AIRE)
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Em homenagem 
ao aniversário 
de 168 anos 
de Joinville, o 
Museu de Arte 
de Joinville (MAJ) 
terá programação 
especial neste 
sábado (9/3). Das 
10 às 18 horas, os 
jardins do MAJ se 
transformam em 
espaço de arte, 
música e bem-estar 
com a Feira Jardim 
Criativo. 

A edição deste 
mês vai reunir cerca 
de 40 expositores 
com produtos 
como artesanato, 
mosaicos, 
luminárias, artigos 
de decoração, arte 
em patchwork, 
bolsas, artigos em 
crochê, roupas 
artesanais, vasos 
decorados, 
bijuterias e 
brinquedos em 
madeira, bonecas 
de pano, brechó, 
antiguidades, 
cactos e suculentas. 

Na gastronomia, 
delícias como 
hambúrgueres 
artesanais, pastel, 
caldo de cana, 
doces, donuts 
e produtos 
coloniais. 

A programação 
comemorativa do 
aniversário de 168 
anos de Joinville 
segue durante este 
fim de semana 
com atrações de 
lazer, cultura e 
entretenimento em 
diversas regiões da 
cidade.  No sábado 
(9/3), estreia o 
calendário das 
Feiras nos Bairros deste ano, com a Feira do 
Vila Nova (anexa ao Terminal do Vila Nova), 
a Feira do Parque São Francisco (rua Benício 
Felipe da Silva, 45), no bairro Adhemar Garcia, 
e a Feira do Floresta (Praça Tiradentes). Os 
eventos terão opções de artesanato, brechó e 

gastronomia.  
Excepcionalmente 

neste mês, as Feiras 
do Aventureiro e 
do Parque Guarani 
não serão realizadas, 
mas voltam à 
programação 
normal a partir de 
abril. 

No domingo 
(10/3), na região 
central, a Feira 

do Príncipe (Rua do Príncipe) vai reunir 
expositores de artesanato e gastronomia. 

Todas as feiras  acontecem das 10 às 16 
horas, e são realizadas pela Prefeitura de 
Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e 
Turismo (Secult). 

FEIRAS PÚBLICAS MOVIMENTAM JOINVILLE 
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Museu de Arte com feira e literatura 


