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A Prefeitura de Joinville 
entregou à comunidade na 
terça-feira (3/3), o novo Centro 
de Educação Infantil (CEI) Bianca 
Carolina Pinheiro, no bairro Vila 
Nova. A unidade tem capacidade 
para atender 283 crianças de 
quatro meses a cinco anos, 
absorvendo a demanda das 
famílias do Vila Nova e parte do 
bairro Costa e silva.

são 10 salas de aulas, 
refeitório, solários, playgrounds, 
anfiteatro ao ar livre, além 
de horta e toda estrutura 
administrativa e pedagógica  
para o atendimento educacional. 
o investimento foi de  
R$ 3.760.597,58.

A unidade conta com 
28 servidores entre 

professores, auxiliares, 
cozinheiras, serventes e 

gestores. Com a entrega deste 
CEI, a Prefeitura cresce em 

número de vagas disponíveis 
passando de 23 mil na 

Educação Infantil.

Novo CEI No vIlA NovA



Feira do Príncipe em novo local
Neste domingo (8/3), das 10 às 16 horas, a Feira do Príncipe retoma sua programação normal. Como 

novidade, a feira terá novo endereço e, a partir de agora, será realizada na Avenida Hermann August 
Lepper, junto com a Rua do Lazer. Em sua primeira edição de 2020, a Feira do Príncipe traz como destaque 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, com o evento “Mulheres em 
Movimento”, organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM).

Com o tema “sororidade”, o “Mulheres em Movimento” terá a participação de diversas entidades e 
órgãos municipais. Cada entidade vai oferecer ao público da Feira do Príncipe, serviços como corte de 
cabelo e maquiagem. também serão prestadas informações sobre emprego e acesso à nova Carteira de 
trabalho Digital; vagas nas escolas municipais e cursos profissionalizantes; orientação jurídica e sobre o 
Núcleo Maria da Penha; e várias outras atividades.

Num prazo de até 18 meses, o Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso de Joinville (CoMDI) espera ter informações 
mais detalhadas da população idosa de Joinville. Na manhã 
de quarta-feira (4/3), foi lançado o processo de trabalho para 
elaboração do Diagnóstico da População Idosa do Município 
de Joinville. o evento foi realizado no auditório da Unisociesc. 
o trabalho de coleta de dados qualitativos e quantitativos será 
realizado pela empresa Painel Instituto de Pesquisa.

Para saber como vivem os idosos e como estão sendo 
atendidos pela sociedade, família, órgãos Instituições de Longa 
Permanência (ILPIs) será utilizada metodologia científica. o 
resultado subsidiará tanto ações de órgãos governamentais 
e não governamentais na formulação, aprimoramento e 
efetivação dos serviços socioassistenciais do município e na 
execução de suas políticas e programas.

Alterações viárias nos bairros 
Bom Retiro e Santo Antônio

Para dar maior fluidez ao trânsito e segurança aos 
usuários das vias, o Departamento de trânsito de 
Joinville (Detrans) implanta alterações de sentido 
em ruas da região do bairro Bom Retiro a partir da 
noite desta sexta-feira (6/3). serão transformadas 
em mão única as ruas otto Nass, Germano Wetzel, 
Nova trento e taió.

Na rua otto Nass, a mão única será da rua 
tenente Antônio João em direção a Avenida santos 
Dumont. Com sentido contrário, a mão única da rua 
Germano Wetzel será da Avenida santos Dumont 
em direção à rua tenente Antônio João. A mudança 
compreende toda a extensão das duas vias. o 
sentido único na rua Nova trento será da Avenida 
santos Dumont para a Rua taió, e, na rua taió, da 
rua Nova trento em direção à rua General Câmara.

Joinville elabora Diagnóstico da 
População Idosa
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Inscrições para a Pesca 
Infantil continuam abertas

A secretaria de Esportes de Joinville 
(sesporte) está com as inscrições abertas para 
a 34ª Gincana de Pesca Infantil do Município 
de Joinville até o dia 14 de março. o evento 
de participação gratuita será no dia 21 de 
março (sábado) e tem o objetivo de incentivar 
a confraternização entre pescadores infantis e 
a prática da pesca organizada e proporcionar 
momentos de lazer em família.

As inscrições podem ser feitas apenas 
por meio do preenchimento do formulário 
eletrônico no site da Prefeitura de Joinville. 
Crianças e adolescentes nascidos entre 2004 
e 2016 (3 a 16 anos) vão competir em quatro 
categorias diferentes, que contam com 250 
vagas para a gincana, ao todo.

INtEgRANtES da 
guarda Municipal 
são capacitados

A Prefeitura de Joinville, por meio da secretaria de 
Proteção Civil e segurança Pública (seprot), iniciou, 
na quarta-feira (4/3), o processo de formação 
dos 50 novos guardas municipais. A capacitação 
é a última etapa do concurso público da Guarda 
Municipal (Edital nº 004-2019-sGP), e tem caráter 
classificatório e eliminatório.

os guardas aprovados no processo de formação 
serão adicionados ao quadro efetivo da corporação 
ao fim do curso, que será no dia 23 de junho. os 
candidatos foram divididos em duas turmas, que 
receberam os nomes de Alfa e Bravo, cada uma com 
25 alunos. Até o dia 20 de março, caso algum dos 50 
convocados desista de participar do processo, será 
substituído por outro candidato na lista de espera.
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EvENtoS PARA CElEBRAR oS  
169 ANoS DE JoINvIllE

Na segunda-feira, 9 de março, 
o público de Joinville está 
convidado a prestigiar 

os eventos comemorativos ao 
aniversário de 169 anos da cidade.

A programação inicia às 9h com 
a Homenagem ao Imigrante, que 
acontece na Casa da Memória, anexa 
ao Cemitério do Imigrante (rua XV de 
Novembro, 1000 – Centro).

Neste ano, a homenageada 
será a imigrante suíça Veronika 
Vogelsanger. Nascida em 1821, 
na pequena comunidade de 
Beggingen, no Cantão de 
shcaffhausen, chegou a Joinville 
em 1852, acompanhada do marido 
e seus dois filhos.

Às 17 horas, na avenida Beira Rio, 
acontece o momento solene da 
programação alusiva aos 169 anos 

da cidade, o desfile de aniversário.
Neste ano, cerca de quatro mil 

integrantes, representantes de 80 
grupos e entidades, participarão 
do desfile, que terá a presença de 
clubes de automóveis, de ciclismo e 
de serviços, associações desportivas, 
de classe e de moradores, grupos 
folclóricos, culturais e de dança, 
entidades ligadas à área da saúde, 
realeza da 82a Festa das Flores e 
do Carnaval, escolas municipais, 
estaduais e particulares.

As forças de segurança também 
estarão presentes com seus veículos 
e equipamentos, representadas pelos 
Bombeiros Voluntários de Joinville, 
pelotão do 62o Batalhão de Infantaria 
(62o BI), Polícia Militar, Polícia Civil, 
Guarda Municipal e Departamento de 
trânsito (Detrans).
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tRâNSIto
A partir das 12h o trânsito no 

entorno do Centreventos Cau 
Hansen será controlado e, a partir 
das 15h30, as ruas do entorno serão 
interditadas, incluindo a Hermann 
August Lepper, José Vieira (Beira 
Rio) e Marcos Weltmuth. os desvios 
poderão ser feitos pelas ruas Dona 
Francisca e orestes Guimarães.
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