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A Secretaria de 
Esportes de Joinville 
(Sesporte) iniciou 
as atividades 
esportivas no Centro 
de Treinamento e 

Atividade Física Edmundo Doubrawa. A estrutura, que fica ao lado do Centreventos 
Cau Hansen, na avenida José Vieira (Beira Rio), 315, bairro América, reúne novas 
turmas do Mexa-se e PID. Além disso concentra as atividades das equipes de alto 
rendimento do handebol masculino e feminino e do futsal feminino.  São nove 
turmas novas do Programa de Iniciação Desportiva (PID), nas modalidades de luta, 
para crianças e adolescentes dos seis aos 17 anos de idade. Os participantes podem 
optar por jiu-jitsu, taekwondo, judô e karatê, de acordo com as turmas disponíveis. 
Sem idade limite para participar, o Mexa-se oferece duas turmas no local, para 
pessoas de ambos os sexos, a partir dos 18 anos. O Mexa-se Ritmos promove a 
prática de atividades físicas com músicas, todas as terças-feiras, às 19h30, a partir do 
dia 17/3. O Mexa-se Run, grupo dedicado a exercícios de corrida e caminhada, que 
se reunia na Arena Joinville anteriormente, passou a se agrupar também no novo 
centro, às segundas e quartas-feiras, a partir das 19h30 do dia 16/3. As inscrições 
para as atividades, tanto do PID quanto do Mexa-se, são feitas diretamente no local, 
no dia e horário de cada turma e modalidade.  

Novo Centro de 
Treinamento de 
Atividades Físicas
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ProgrAmAção 
PID – Programa de Iniciação Desportiva 

JIu-JITsu
Terças e quintas-feiras – 16 às 17 horas
Segundas e quartas-feiras – 15 às 16 horas
 
JuDô
Segundas e quartas-feiras – 17 às 18 horas
Terças-feiras – 14 às 15 horas
Terças e quintas-feiras – 8h30 às 9h30
 
KArATê
Segundas, quartas e sextas  – 15 às 16h 
Terças e quintas-feiras – 14 às 15 horas
 
TAeKwoNDo
Segundas e quartas-feiras – 9 às 10 horas
Terças e quintas-feiras – 10 às 11 horas
 
mexA-se 
Run – segundas e quartas-feiras – 19h30
Ritmos – terças-feiras – 19h30



saúde reforça prevenção ao Coronavírus
A Secretaria da Saúde de Joinville reforça as orientações às pessoas que 

estiveram recentemente nos continentes ou países onde ocorrem contágios 
pelo Coronavírus – principalmente Europa, Ásia, África e Estados Unidos - e 
apresentam sinais clínicos relacionados à doença, como febre, escorrimento 
nasal, tosse, dor de cabeça ou dor de garganta para que procurem uma 
Unidade Básica de Saúde, um Pronto Atendimento ou unidade privada a qual 
tenha convênio para o atendimento e realização de exames. Até o momento 
não há registro de caso confirmado pela doença em Joinville.

educação ao 
trânsito em 
destaque

 Com o objetivo de orientar 
sobre segurança no trânsito e 
preparar os participantes para 
a mobilidade e autonomia, 
a Escola Pública de Trânsito 
(Eptran), do Departamento de 
Trânsito de Joinville (Detrans), 
realizou palestras educativas 
para os alunos da Associação 
Para Integração Social de 
Crianças a Adultos Especiais 
(Apiscae). Além do conteúdo 
em sala de aula, com duração 
de cerca de 30 minutos, os 
agentes também realizaram 
uma ação prática, levando 
os quase 40 alunos para uma 
situação real de trânsito. 
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Ação para combater o mosquito

Como PreVeNIr
 
- lave as mãos com água e sabão  
   ou use álcool em gel.
- Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir.
- Evite aglomerações se estiver doente.
- Mantenha os ambientes bem ventilados.

Como ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, a Secretaria da 
Saúde de Joinville, por meio do Serviço de Vigilância Ambiental, está 
fazendo a aplicação do adulticida malathion nos bairros onde houve 
casos de dengue autóctone. O produto, recomendado pelo Ministério 
da Saúde, é efetivo contra os insetos adultos, mas não elimina os ovos 
dos mosquitos. “é uma ação paliativa que não vai resolver o problema se 
não forem eliminados os criadouros”, alerta a coordenadora do Serviço 
de Vigilância Ambiental, Nicoli dos Anjos. Atualmente, os bairros que 
estão recebendo o produto são o Jarivatuba, Comasa e Guanabara. 
A ação também já foi realizada no Boa Vista, Ulysses Guimarães e 
Petrópolis e poderá ser ampliada conforme forem confirmados novos 
casos de dengue. Desde o início deste ano, Joinville já confirmou mais 
de 50 casos de dengue autóctone (transmitidas dentro da cidade).



CeI eliane Krüger é reformado e ampliado
O Centro de Educação 

Infantil (CEI) Eliane Krüger, 
no bairro Boehmerwald, mais 
que dobrou de tamanho 
com a reforma e ampliação, 
realizada pela Prefeitura de 
Joinville. Com o novo prédio, 
o CEI passou de 410 m² para 
1.100 m² de área construída. 
A entrega oficial foi realizada 
naterça-feira (10/3). O 
investimento na obra foi de 
R$ 2.048.127,77. Além da nova 
estrutura, houve ampliação de 
100 vagas na capacidade de 
atendimento e a unidade passa 
a oferecer 259 vagas de creche 
e pré-escola. O prédio possui 
8 salas de aula, refeitório, 
cozinha, amplo pátrio coberto, 
banheiros infantis adaptados, 
sala de acolhimento, sala 
de professores e solário. 
A unidade, totalmente 
climatizada, conta ainda com 
área de serviço, depósitos, 
lavanderia e amplo espaço 
externo com gramado, parque 
e estacionamento. 
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FeIrAs Nos BAIrros VolTAm 
Contêineres 
para abrigar 
acervo do mAJ

A partir de sábado (14/3), das 10h às 16h, as Feiras 
nos Bairros retomam sua programação normal e 
oferecem opções de compras e entretenimento em 
diferentes regiões de Joinville. A principal novidade 
é na antiga Feira do Parque São Francisco, que 
retorna com novo nome e em novo local. A partir de 
agora, passa a se chamar Feira do Adhemar Garcia 
e acontece no trevo do Adhemar Garcia, nas ruas 
Jarivatuba e Alvino Hansen.  

Na reestreia da Feira do Floresta (Praça Tiradentes – 
Floresta), a programação terá como atrações especiais 
apresentação de ballet com as alunas do estúdio T-Class, 
das 14h às 15h; e a performance do Elvis Cover Joinville, 
das 15h às 16h. 

Na Feira do Vila Nova (Rua XV de Novembro, 7000 
- Terminal Urbano), o destaque será a participação 
do grupo de capoeira do Quilombo Arte, das 10h30 
às 11h30.

 Neste sábado também acontecerão a Feira do 
Parque Guarani (av. Evangelista Justino Espíndola – 
Parque Guarani), Feira do Aventureiro (rua Theonesto 
Westrup, s/no – Estação da Cidadania), Feira do Fátima 
(Rua Fátima – Praça Padre érico) e Feira do Morro do 
Meio (Praça lagoinha).

 A Secretaria da Cultura e Turismo 
instalou dois contêineres ao lado 
da casa sede do Museu de Arte de 
Joinville (MAJ), que serão adaptados 
para abrigar todo o acervo da 
instituição. Os equipamentos 
receberão rampa de acesso, ar-
condicionado, trainéis (painéis 
onde são pendurados os quadros) e 
estruturas para acondicionar as obras 
de arte. Assim que estiverem prontos, 
os contêineres passarão a receber 
gradativamente as cerca de 1,1 mil 
peças que, atualmente, passam por 
completo processo de higienização, 
preservação e conservação. 
Esse trabalho acontece desde o 
mês de fevereiro, realizado pela 
equipe do museu sob orientação e 
acompanhamento da equipe técnica 
do Centro de Preservação de Bens 
Culturais de Joinville (CPBC), Unidade 
vinculada à Secretaria de Cultura e 
Turismo (Secult). 
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equipamentos aos usuários do ser
A Prefeitura de Joinville, por meio do Serviço Especializado de Reabilitação, realizou a entrega 

de cadeiras de rodas para 76 usuários da unidade.  Os novos equipamentos vão garantir melhor 
qualidade de vida para os usuários. No mesmo evento foi assinada a ordem de serviço para a 
construção da nova sede do Samu de Joinville. A estrutura vai ficar localizada na avenida Dr. 
Paulo Medeiros. O prédio vai receber investimentos de  R$ 928 mil.

Arte que 
valoriza 
a vida

O público que 
frequenta ou que 
passa em frente ao 
Hospital São José 
de Joinville pode 
contemplar o grande 
e colorido mural que 
está sendo pintado 
na fachada do prédio 
principal.

Assinada pelos 
artistas urbanos 
Guime e Igor Gori, a 
obra possui cerca de 
11 metros de altura 
e cinco metros de 
largura, e apresenta a 
vida como mensagem 
principal.

O tema é 
representado por 
uma grande árvore 
que emerge de um 
coração. Também 
compõem a imagem 
os dois personagens 
que simbolizam 
a identidade do 
trabalho dos artistas 
e retratam suas 
personalidades. A 
proposta de pintar a 
fachada foi baseada 
em proporcionar 
um ambiente mais 
leve, que simbolize 
principalmente a vida 
e sirva de motivação 
para todos em buscar 
uma vida mais 
saudável.
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A obra ds artistas 
urbanos guime 
e Igor gori, tem 
cerca de 11 metros 
de altura e cinco 
metros de largura, 
e apresenta a vida 
como mensagem 
principal


