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AGENTES CAPACITADOS para 
novo estacionamento rotativo

O Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans) iniciou esta semana o treinamento dos 60 agentes de 
trânsito e 37 agentes da Guarda Municipal que atuarão na fiscalização do novo Sistema de Estacionamento 
Rotativo Público. No dia 26 de abril, o sistema rotativo entra efetivamente em operação.

Cada agente trabalhará com um tablet onde registrará em planilha a chegada e saída dos veículos nas ruas 
sob sua fiscalização. Nesta primeira etapa, serão implantadas 905 vagas. A novidade é o fato de ser gratuito, 
porém com tempo de utilização do espaço limitado a até duas horas.

Excedido o tempo, os veículos serão autuados por infração do Código de Trânsito Brasileiro, por 
estacionamento irregular (R$ 195,23). Os veículos também poderão ser guinchados do local.  
    A mesma vaga só poderá ser utilizada uma única vez no dia, pelo mesmo veículo.
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Restaurante 
Popular   
completa 
11 anos

Defesa Civil atende 
universitários na Estação 
Hidrometeorológica

Estudantes de engenharia civil da Udesc visitaram a 
Estação Hidrometeorológica do Rio Cachoeira, próxima 
ao Terminal Norte, na manhã de quarta-feira (10). A 
atividade extraclasse é promovida por uma equipe da 
Defesa Civil de Joinville e tem a finalidade de mostrar na 
prática a importância dos dados produzidos nas estações 
meteorológicas e como eles são coletados.

Todos puderam ter contato direto com os equipamentos 
que medem ventos, chuvas, radiação solar, umidade, 
temperatura e também o nível do rio. Instituições e pessoas 
interessadas em receber ações educativas, ou em levar grupos 
para conhecerem as estações, devem fazer contato, pelo 
telefone 3431-1513.

Abertas as inscrições para escolha dos  
novos membros dos Conselhos Tutelares   

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) de Joinville abriu as inscrições às 
pessoas interessadas em se tornar um dos 10 novos membros 
dos Conselhos Tutelares de Joinville para o mandato 2020 até 
2024. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 8 
de maio.

Os documentos devem ser entregues em um envelope 
lacrado, na sede do Conselho Municipal dos Direito da Criança 
e do Adolescente, das 8 às 14 horas, na rua Presidente Afonso 
Pena, 840, no bairro Bucarein.

O aniversário de 11 anos do 
Restaurante Popular Herbert José 
de Souza foi comemorado na 
quinta-feira (11). No restaurante 
Popular, os grupos sociais em 
situação de insegurança alimentar 
e nutricional ou em vulnerabilidade 
social, registrados no Cadastro 
Único, pagam R$ 1 ou R$ 2 por 
almoço.

Porém, qualquer cidadão pode 
frequentar o restaurante, com 
preço único de R$ 5 por refeição, 
pois não está tirando o direito de 
alguém, e sim, ajudando a subsidiar 
outras refeições. O restaurante 
ainda fornece marmitas, com 
acréscimo de R$ 1 por embalagem. 
O Restaurante Popular 1 Herbert 
de Souza fica rua Urussanga, 442, 
Bucarein. O município também 
conta com o Restaurante Popular 
2 Zilda Arns, que fica no bairro 
Adhemar Garcia.
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Abertura do 
Programa 
MEXA-SE MAIS

O próximo sábado (13) será dia de movimento e informações na Escola 
Municipal Prefeito Geraldo Wetzel. Das 14 às 17 horas será realizado o 
Programa Mexa-se Mais, abrindo as edições de 2019. A comunidade está 
convidada. A Escola fica na rua Passo Fundo, 315, bairro Fátima

Promovido pela Secretaria de Esportes (Sesporte), o Mexa-se Mais é um 
programa da Prefeitura de Joinville que leva ações de saúde e cidadania, 
esporte e lazer aos cidadãos, gratuitamente. No sábado, os moradores 
podem participar de aulões de ginástica, oficinas de esportes e saúde, 
atividades de educação alimentar e nutricional, além de orientações para 
uma vida saudável.

FOTO ROGERIO DA SILVA

DIA D  
de vacinação contra 
a febre amarela

Para reforçar a vacinação contra a febre 
amarela, a Prefeitura de Joinville, por 
meio da Secretaria da Saúde, promoverá, 
o Dia D contra a febre amarela, no sábado 
de 13 de abril. Um total de 15 unidades 
básicas de saúde estarão abertas, das 8 às 
16 horas, para vacinar quem tem entre 9 
meses e 59 anos de idade. A orientação é 
apresentar a Carteira de Vacinação.

ONDE VACINAR
UBS Aventureiro I
UBSF Bucarein
UBS Costa e Silva
UBSF Fátima
UBSF Jarivatuba
UBSF Pirabeiraba
UBSF Floresta
UBS Edla Jordan
UBS Parque Joinville
UBSF Jardim Paraíso I e II
UBSF Saguaçu
UBSF Nova Brasília
UBSF CAIC Vila Paranense
UBSF Itinga Continental
UBSF Vila Nova Sede

Saúde de Joinville 
inicia vacinação 
contra a gripe

A Secretaria da Saúde de Joinville 
iniciou na quarta-feira (10), a primeira 
fase da vacinação contra a gripe. 
Nesta etapa, que segue até o dia 18 de 
abril, serão priorizados três públicos 
prioritários: crianças maiores de seis 
meses e menores de seis anos (com até 
cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes 
e puérperas (mulheres até 45 dias após 
o parto).

Mesmo quem já se vacinou em 
campanhas anteriores, deve voltar a se 
imunizar. A vacina é segura e produzida 
com o vírus inativado, ou seja, não causa 
a doença. A gripe é causada pelo vírus 
Influenza e pode matar.
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Desfile comemora os  
160 anos de Pirabeiraba

RUA DO LAZER,  
Feira do Príncipe e 
Caminhos de Joinville 
movimentam o centro Resgatando a tradição dos desfiles comemorativos 

de Pirabeiraba, a Subprefeitura Distrital de Pirabeiraba 
realiza neste sábado (13) o desfile em comemoração aos 
160 anos de fundação do distrito. Com início marcado 
para as 9 horas, a celebração reunirá 25 instituições que 
desfilarão com aproximadamente 1.000 pessoas, além 
de carros, tratores, caminhões e animais.

Fundada em 15 de abril de 1859, a região recebeu 
o nome de um dos rios que corta seu território, que 
significa “peixe brilhante” em tupi-guarani. Pirabeiraba 
abrange as regiões de Rio Bonito, Dona Francisca, Quiriri, 
Rio do Júlio e Laranjeiras, com uma população de mais 
de 22 mil pessoas. O distrito preserva suas características 
rurais, com a produção agrícola e agropecuária unidas 
às belezas naturais desta região que enchem os olhos e 
atraem muitos visitantes.

STAMMTISCH
A 13ª Stammtisch de Pirabeiraba vai acontecer sábado 

(13) após o desfile. Ao todo, 30 barracas vão servir 
cervejas, chops, além de alimentos de produção local. 

Neste sábado e domingo (13 e 14), as ruas 
Rio Branco e das Palmeiras, na região central 
de Joinville, reunirão o público em três eventos 
repletos de diversão, arte, cultura, música ao vivo 
e gastronomia: o Caminhos de Joinville, a Rua do 
Lazer e a Feira do Príncipe.

As atrações terão início no sábado com a 
programação do “Caminhos de Joinville”. Das 18 
às 22 horas, a rua Rio Branco estará com o trânsito 
interrompido e preparada para receber os visitantes 
com música boa e gastronomia de qualidade.

Domingo, das 9 às 12 horas, a criançada vai se 
divertir com as brincadeiras e atividades da Rua do 
Lazer, que também será realizada na rua Rio Branco, 
neste fim de semana.

No domingo, das 10 às 16 horas, também será 
promovida a tradicional Feira do Príncipe tendo a 
Páscoa como tema.


