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Joinville é uma verdadeira ilha 
 Já repararam que quando acontece um acidente em 
Joinville, dependendo do lugar, tudo fica parado? 
Sempre ocorre num acidente na Ponte do Trabalhador 
com enorme transtorno no trânsito de Joinville.
Essa ponte tem um papel fundamental de ligação ao 
bairro Boa Vista, bem como, daquele bairro para o 
Guanabara e Centro. Tendo um sinistro, a pista neste 
local fica interditada e nenhum veículo pode vir ou 
voltar sobre a ponte. Isto afeta diretamente o trevo do 
Guanabara e os acessos ao Centro e bairros Fátima e 
da Região Sul. E assim segue também consequências 
nos trevos, como no Guanabara em um acidente.
No Eixo Sul, que está registrando acidentes todas as 
semanas. Isto sem esquecer a Rua Monselhor Gercino 
e outras vias que travam a cidade. Diante disto, 
notamos que Joinville é praticamente uma ilha, refém 
de um trânsito caótico. Ou seja, Joinville é como se 
fosse uma ilha, em que soluções para resolver estão 
muito distantes. É preciso uma avaliação profunda do 
setor de trânsito para pensar nos próximos 20 anos. 
Isto sem esquecer a campanha de educação no trânsito 
que está em falta na cidade. 

Varíola dos Macacos

E D I T O R I A L Saúde
Mauro Moura

mlcm@terra.com.br
@mauroluizcubasmoura 

tintaovendas@tintao.com.br
Rua Visconde de Taunay, 86

47 3433-0013
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          Atualmente, a varíola dos 
macacos está chamando a 
atenção da mídia mundial. É 
uma doença viral rara causada 
por um vírus zoonótico, que 
transmite doenças de animais 
para humanos. Os casos 
geralmente ocorrem perto de 
florestas tropicais, onde vivem 
os animais que carregam o 
vírus. Ocorre naturalmente na 
África, especialmente nas 
nações da África Ocidental e 
Central. E, atualmente, está se 
espalhando para outros 
continentes, chamando a 
atenção da Organização 
Mundial de Saúde. 
          A transmissão do vírus da 
varíola dos macacos entre 
humanos é limitada, mas pode 
ocorrer através de contato 
próximo com a pele, gotículas 
de ar, fluidos corporais e 
objetos contaminados por 
vírus. Os sintomas e sinais da 
varíola do macaco incluem dor 
de cabeça, erupção cutânea de 
vesículas às vezes localizadas 
sobre ou perto dos genitais ou 
ânus, às vezes em outras áreas, 
como mãos, pés, peito ou rosto 
(as feridas passam por vários 
estágios antes de cicatrizar), 
febre, dores no corpo, calafrios, 
linfonodos inchados e 
exaustão. Produz sintomas 
semelhantes aos da varíola, 
mas mais leves. 
          Os casos atuais 
diagnosticados de varíola dos 
macacos foram registrados 
principalmente em homens 
que mantêm relações sexuais 
com outros homens, sugerindo 

que a transmissão pode ocorrer 
durante a relação sexual 
através de material infeccioso 
que entra em contato com 
mucosa ou pele danificada, ou 
através de grandes gotículas 
respiratórias durante contato 
prolongado face a face, beijos, 
e contato com objetos, tecidos 
(roupas, roupas de cama ou 
toalhas) e superfícies que 
foram usadas por alguém 
infectado. 
          Para a população em 
geral, a chance de difusão é 
muito baixa. No entanto, a 
probabilidade de uma maior 
disseminação do vírus através 
do contato próximo, por 
exemplo, durante atividades 
sexuais entre pessoas com 
múltiplos parceiros sexuais, 
aumenta consideravelmente. O 
tempo desde a infecção até o 
início dos sintomas, 
denominado período de 
incubação, pode variar de 5 a 
21 dias. A doença geralmente 
se resolve dentro de duas a 
quatro semanas. A maioria dos 
casos atuais apresentou 
sintomas leves da doença, e as 
vacinas contra a varíola 
oferecem alguma proteção 
contra a varíola do macaco.
          Pode causar doença grave 
em alguns grupos como 
crianças pequenas, mulheres 
grávidas e pessoas 
imunossuprimidas. O risco 
geral é considerado moderado 
para pessoas que têm 
múltiplos parceiros sexuais, e 
baixo para a população em 
geral.
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Festa da Tainha de Balneário Barra do Sul
está confirmada para o mês Julho

 Depois de dois anos sem 
realizar a tradicional Festa da 
Tainha em Balneário Barra do 
Sul, o evento volta a acontecer de 
07 a 10 de Julho, ano em que a 
cidade comemora 30 anos.
 A Prefeitura por meio da 
Secretaria de Esporte e Turismo, 
definiu a programação da 28ª 
Festa da Tainha, que será 
realizada na Boca da Barra,  em 
parceria com a  empresa Drial 
eventos, vencedora da licitação.
 A festa vai  contar com a 
eleição da rainha e princesas, 
apresentações culturais, espaço 
de artesanato, tarde da melhor 
idade, parque de diversão, shows 
nacionais e regionais, evento 
gospel, barqueata e praça de 
alimentação, servindo os 
melhores pratos típicos a base de 
tainha, como a recheada e em 
posta.
 Estamos nos preparando pra 
fazer uma festa para a nossa 

gente e os turistas que vierem nos 
visitar, valorizando os pescadores 
e a cultura, afirmou o prefeito 
Antônio Rodrigues.

 Nunca se viu tantos 
paraquedistas políticos em 
Joinville como no atual 
momento. Deputados estaduais 
que nunca pisaram em Joinville 
estão buscando espaço na mídia, 
alegando que gostam da cidade 
e da região, mas nunca 

trouxeram um centavo para 
ajudar. É muito estranho tal 
ação que envolver deputados 
estaduais, já comentados acima, 
e deputados federais. E claro, 
tem pré-candidatos a 
governador que também estão 
na mesma linha. 

Atualmente

Copa do Mundo

 Hoje, temos três 
deputados estaduais e três 
deputados federais. Não 
vou analisar o trabalho de 
cada um, pois a urna dará a 
resposta. Porém, 
poderíamos ter cinco 
estaduais e cinco federais. 
São mais de 400 mil 
eleitores, sem contar com os 
votos da região que inclui 
Balneário Barra do Sul, 
Araquari e São Francisco 
do Sul.  

 Tem muita gente que está se preparando para a Copa do 
Mundo em julho. Os desavisados esqueceram que a maior 
competição de futebol deste ano será em novembro e dezembro, 
no Catar. Ocorre que se fosse realizado em julho naquele país, 
os jogadores teriam que enfrentar 50 graus positivos. Então, 
as temperaturas serão mais amenas em novembro e dezembro 
por lá. Tem empresa que já estava pensando em férias 
coletivas em julho. 

 A CDL e ACIJ já cansaram 
de fazer campanha pedindo 
para que o eleitor de Joinville 
vote somente em candidatos da 
terra. Porém, ainda existe a 
insistência de se perder votos 
para candidatos de fora. Na 
última eleição, se não me falhe 
a memória, foram mais de 20 
mil votos para políticos de 
outras regiões. Repartidos esses 
20 mil votos, poderiam ter 
ajudado a eleger mais 
deputados estaduais e 
deputados federais.

 Bastou deixar de usar as 
máscaras e de executar os 
cuidados necessários de 
higienização, que a Covid 
voltou com tudo. Várias 
empresas estão trabalhando 
com poucos funcionários, pois 
uma boa parte contraiu a 
doença. Então, não se assustem 
se o uso obrigatório da máscara 
voltar, vem como, as medidas 
de higiene.

A volta da Covid

 Na minha opinião foi cedo demais para liberar a máscara e 
outras medidas. Tem gente que pegou a Covid por duas vezes, 
mesmo vacinado, o que prova que esse inimigo invisível tem suas 
surpresas que nem mesmo os mais especializados ainda conhecem.

Cedo demais

Reciclagem
 Joinville ainda está mal na 
questão de reciclagem. Faltam 
campanhas esclarecedoras e 
principalmente estrutura para 
que os moradores separem o 
lixo orgânico do lixo 
reciclável. Basta passarmos 
em frente das residências para 
verificarmos que a maioria 
não separação.  

Ruim
 Isso é ruim para quem 
depende de reciclagem em 
Joinville. E, pior, existe ainda a 
denúncia de que quando existe 
essa separação do lixo reciclável, 
empresas clandestinas (de outras 
cidades) passam por aqui na 
calada da noite e carregam tudo. 
Daí nossos recicladores ficam a 
“ver navios”.

Programação da Festa
Dia 07/07/22 (Quinta-feira)

20h Abertura Oficial
21h Eleição da Rainha e Princesas 
22:30h Banda Brothers

Dia 08/07/22 (Sexta-feira)

11h Abertura da Praça de Alimentação 
15h Apresentações Artísticas e Culturais 
19h Apresentação de Bandas Local
22h Show Nacional com Raça Negra

Dia 09/07/22

11h Abertura da Praça de Alimentação 
14h Tarde da Melhor Idade com Show de Prêmios 
19h Apresentação de Bandas
22h  Show com Baitaca e Grupo Alma Latina

Dia 10/07/22

9h Manhã Gospel com  Erasmo e Aline
10:30h Barqueata em Homenagem a São 
Pedro com saída da Igreja Nossa Senhora 
dos Navegantes (Centro)
Praça de Alimentação e apresentações 
culturais no pavilhão da festa
20h Show Nacional com Maiara e Maraisa 

Mais informações
Ingressos
www.ingressonacional.com.br
Camarote e espaços para praça de 
alimentação 
(47) 98865-6458
@festadatainha2022.
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Doar é preciso

Artigo
Desirrê Gruner

PUBLICITÁRIA

desirrelg7@gmail.com
@desirregruner

 O Hospital Municipal São 
José, em Joinville, realizou esta 
semana um ato histórico: dois 
corações para doação foram 
captados no mesmo dia. Dos 
mesmos doadores, quatros rins, 
dois fígados e duas córneas 
também foram captados, uma 
ação com potencial para 
beneficiar até dez pessoas 
necessitadas de um transplante.
 A captação de órgãos para 
doação segue critérios rígidos e, 
de acordo com a Lei nº 9.434/97, 
que regulamenta o transplante 
de órgãos e tecidos no Brasil, só 
pode ocorrer mediante 
diagnóstico de morte encefálica, 
que deve ser constatada e 
registrada por dois médicos que 
não façam parte das equipes de 
remoção e transplante, de forma 
a evitar conflito de interesses e a 
retirada de órgãos de alguém 
ainda “vivo”, para todos os 
efeitos. Pessoas em vida também 
podem doar, à própria escolha, 
órgãos duplos e partes de órgãos 
e tecidos cuja retirada não 
comprometa suas aptidões vitais 
ou causem danos a si. 
Lembrando que a compra, venda 
e remoção de órgãos sem 
autorização são consideradas 
crime. 
 Já a doação pós-morte 
requer “autorização do cônjuge 
ou parente, maior de idade, 
obedecida a linha sucessória, 
reta ou colateral, até o segundo 
grau”, conforme especificado no 
Art. 4º da referida lei. Em outras 
palavras, no Brasil, ainda que 
manifestada a vontade em vida, a 

pessoa só terá seus órgãos 
efetivamente doados após sua 
morte se sua família assim 
autorizar. E este fato apela para 
uma importante discussão, 
quanto à necessidade de garantir 
esse direito sobre o próprio corpo 
mesmo em morte, e não a 
terceiros. Inclusive, muitos 
projetos de lei já foram criados 
no intuito de fazer prevalecer a 
vontade da pessoa em vida, mas 
a lei estabelece ainda a concessão 
da palavra final à família.
 Pessoalmente, esta colunista 
analisa o seguinte: levando em 
conta o conceito de liberdade em 
sua definição, a autorização 
estabelecida na lei fere um 
preceito básico de “ser livre”, no 
que diz respeito ao próprio 
corpo, parte inegavelmente 
privada do ser humano. Além 
disso, socialmente, uma prática 
que faça aumentar os índices de 
órgãos doados só traria 
benefícios e qualidade de vida à 
população, além de inspirar um 
sentimento profundo de 
solidariedade entre as pessoas. 
Creio que grande parte de nós, ao 
menos na cultura brasileira, 
pouco se importa se o corpo irá 
apodrecer na terra inteiro ou 
com partes faltando, e salvar 
milhares de vidas é mais 
importante do que parecer 
“bonito” em um caixão.
Viemos do pó, e ao pó 
retornaremos. Por que não 
praticar um último ato de amor 
ao longo do caminho? Fica a 
reflexão. Ótima semana a todos, 
fiquem com Deus! 

99984.0063

Jornal da
Cidade

Procurando
fechar bons
negócios?
ANUNCIE AQUI!

 O Ministério Público de 
Santa Catarina (MPSC) 
instaurou procedimento 
administrativo para fiscalizar 
o cumprimento de decisão 
judicial proferida pela 1º 
Vara da Fazenda pública da 
Comarca de Joinville, por 
parte do Município de 
Joinville, que obriga a 
realizar, em 24 meses, 
diagnóstico socioterritorial 
da população em situação de 
rua. A decisão obrigando o 
ente público foi proferida em 
sede de Ação Civil Pública 
em 2019. 
 A 12ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de 
Joinville instaurou um 
Procedimento 
Administrativo para 
acompanhar e fiscalizar a 

elaboração de diagnóstico 
sócio territorial da 
população em situação de 
rua de Joinville. A 
Prefeitura tem 24 meses 
para a execução dessa 
pesquisa. Em 2019, o MPSC 
ajuizou uma Ação Civil 
Pública para cobrar da 
administração municipal 
ações no atendimento 
adequado às pessoas que 
vivem nas ruas da cidade.
A obrigatoriedade da 
elaboração do diagnóstico 
foi confirmada pelo 
Tribunal de Justiça após o 
julgamento do recurso do 
Município no ano de 2021.
 O Diagnóstico 
Socioterritorial é uma 
pesquisa que serve de 
ferramenta na elaboração 

de políticas públicas de 
Assistência Social. Com ele, 
é possível saber quais as 
verdadeiras demandas por 
direitos, serviços e 
benefícios sociais, 
potencialidades existentes e 
as principais questões 
embasarão o planejamento 
de uma política nessa área. 
A Ação Civil Pública 
transitou em julgado no 
mês de setembro de 2021 e 
o executivo municipal tem 
até setembro de 2023 para 
desenvolver o estudo e 
entregar o diagnóstico 
completo. Durante todo 
esse período, o Ministério 
Público de Santa Catarina 
irá fiscalizar o 
desenvolvimento do 
trabalho.

Prefeitura terá que elaborar 
diagnóstico territorial de 

pessoas em situação de rua

LOTEAMENTOS

Aqui na Casa do Construtor,
você aluga o equipamento

que precisa para fazer a
limpeza completa, seja da

sua casa ou da sua obra.

Isso é locação
garantida.

 O Jornal da Cidade 
publicou uma matéria 
especial em 2020 sobre os 
chamados “andarilhos”, bem 
como, a atividade do Centro 
Pop. Diante disto, a 
Secretaria de Assistência 
Social se mobilizou e 
começou uma campanha de 
abordagem às pessoas em 

situação de rua. Houve uma 
diminuição forte no número 
de pessoas nas ruas, tanto 
que até um acampamento 
próximo do Cemitério 
Municipal na Rua Ottokar 
Dorffel foi desmontado. 
Infelizmente a reportagem 
também constatou que uma 
parte dos moradores de rua 

são dependentes químicos e 
de álcool. Alguns desejam 
tratamento oferecido pela 
Prefeitura, mas outros 
seguem como moradores de 
rua como opção de vida. 
Inclusive a campanha com 
placas nos semáforos “Não 
dê esmola”, partiu do JC e foi 
abraçada pela CDL. 

JC fez matérias e campanha
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 Quem passa pela Rodovia 
Antônio Heil Km 11 nº 11.382 
Bairro Arraial Dos Cunhas 
Itajaí, nem imagina que pode 
fazer uma visita ao passado e 
ainda saborear um delicioso 
vinho, queijo e outros produtos 
artesanais.
A Vinícola Nonotomasi & 
Tomio surpreende pela história 
e principalmente com uma 
adega que nos vais voltar para 
os primeiros tempos do vinho 
na Europa.  
 Tudo começou com as 
Famílias Tomasi & Tomio que 
são descendentes de italianos 
oriundos da província de Trento 
Itália. Assim como, muitas 
outras famílias italianas, deram 
origem a colonização e 
fundação da cidade de Nova 

Trento em Santa Catarina. As 
duas famílias Tomasi & Tomio, 
com base na tradição familiar e 
cultural de descendentes 
italianos “bisavôs e avos” deram 
início a elaboração de vinhos, 
coloniais.
 A produção feita na época 
era apenas para o consumo de 
familiares e momentos festivos, 
até este momento não se 
pensava em comercialização 
dos vinhos.
O tempo passou as novas 
gerações das famílias surgiram 
e a arte de produzir os vinhos 
continuou. Foi a partir do ano 
2000 que as Famílias se uniram 
e começaram a produção 
visando a comercialização dos 
vinhos. Jocemir Inácio Tomasi 
e Sonia Tomio, foram os 

principais responsáveis por 
tomar a frente e buscar uma 
nova direção a tradição familiar, 
fundaram assim uma pequena 
vinícola. Iniciaram em Nova 
Trento com ajuda de alguns 
familiares. O nome das Marcas 
hoje de mercado “VINHOS 
NONO TOMASI” e a Marca 
“VINHOS TOMIO”, se deram 
pelos sobrenomes das famílias 
em homenagem aos nonos que 
tem o mesmo significado que 
avôs.
 Com o passar do tempo, 
criaram novos caminhos e 
buscaram um outro lugar 
pensando em uma instalação 
maior e de mais fácil acesso, 
tanto para produção quanto 
para comercialização, foi ai que 
optaram pela instalação e Itajaí.

fotos DIVULGAÇÃO

Nono tomasi
& Tomio 
Uma vinícola histórica na região

Produção
 A empresa hoje com 19 
anos no mercado produz na 
faixa de 2 milhões e 
quinhentos mil litros de 
vinhos anual, 90% da 
produção é de vinho de mesa 
tinto bordô, da variedade de 
uvas americana, com boa 
aceitação no mercado 
brasileiro. Os outros 10% são 
de outras uvas “Niágara e 
outras viníferas para vinhos 
finos”. A produção de suco de 
uva integral anual está na faixa 
de 500 mil litros e também 
tem boa aceitação no mercado. 
As famílias Tomasi & Tomio 
buscam aprimorar e inovar de 
forma constante as técnicas de 
produção e qualidade, dos 
vinhos e sucos elaborados.
As Famílias Tomasi & Tomio 
são descendentes de italianos 
oriundos da província de 
Trento Itália. Assim como, 
muitas outras famílias 
italianas, deram origem a 
colonização e fundação da 
cidade de Nova Trento em 
Santa Catarina. As duas 
famílias Tomasi & Tomio, com 
base na tradição familiar e 

cultural de descendentes 
italianos “bisavôs e avos” 
deram início a elaboração de 
vinhos, coloniais. A produção 
feita na época era apenas para 
o consumo de familiares e 
momentos festivos, até este 
momento não se pensava em 
comercialização dos vinhos.
O tempo passou as novas 
gerações das famílias surgiram 
e a arte de produzir os vinhos 
continuou. Foi a partir do ano 
2000 que as Famílias se 
uniram e começaram a 
produção visando a 
comercialização dos vinhos. 
 Jocemir Inácio Tomasi e 
Sonia Tomio, foram os 
principais responsáveis por 
tomar a frente e buscar uma 
nova direção a tradição 
familiar, fundaram assim uma 
pequena vinícola. Iniciaram 
em Nova Trento com ajuda de 
alguns familiares. O nome das 
Marcas hoje de mercado 
“VINHOS NONO TOMASI” e a 
Marca “VINHOS TOMIO”, se 
deram pelos sobrenomes das 
famílias em homenagem aos 
nonos que tem o mesmo 

significado que avôs.
 Com o passar do tempo, 
criaram novos caminhos e 
buscaram um outro lugar 
pensando em uma instalação 
maior e de mais fácil acesso, 
tanto para produção quanto 
para comercialização, foi ai 
que optaram pela instalação e 
Itajaí. 
 A empresa hoje com 19 
anos no mercado produz na 
faixa de 2 milhões e 
quinhentos mil litros de 
vinhos anual, 90% da 
produção é de vinho de mesa 
tinto bordô, da variedade de 
uvas americana, com boa 
aceitação no mercado 
brasileiro. Os outros 10% são 
de outras uvas “Niágara e 
outras viníferas para vinhos 
finos”. A produção de suco de 
uva integral anual está na 
faixa de 500 mil litros e 
também tem boa aceitação no 
mercado. As famílias Tomasi 
& Tomio buscam aprimorar e 
inovar de forma constante as 
técnicas de produção e 
qualidade, dos vinhos e sucos 
elaborados.

Prefeitura implementará binário
no bairro Paranaguamirim
 A Prefeitura de Joinville, 
por meio do Departamento de 
Trânsito (Detrans), 
implementará no final de 
semana dos dias 25 e 26/6 um 
binário no Paranaguamirim. 
As alterações no trânsito 
ocorrem para melhorar o 
tráfego nessas vias do bairro 
e na região. 
 Em março deste ano, foi 
realizada pela Câmara de 
Vereadores de Joinville uma 
Audiência Pública para 
discutir a implementação do 
binário. O evento contou com 
a participação de mais de 500 
pessoas e a maioria foi 
favorável à alteração viária.
 O binário será formado 
pela rua dos Mecânicos e 
trechos das ruas 6 de Janeiro, 
Bernardo Rech e da avenida 
Kurt Meinert, que passam a 
ter sentido único.
 Quem trafegar pela rua 
dos Mecânicos e avenida Kurt 
Meinert, no trecho que vai da 
intersecção com a rua 
Espigão até a rua Monsenhor 
Gercino, poderá seguir 

sentido único, na direção do 
Morro do Amaral.
 Os motoristas que 
trafegam pelas ruas 
Bernardo Rech, entre a 
Monsenhor Gercino até a rua 
Espigão, e 6 de Janeiro entre 
Monsenhor Gercino e a João 
Soares, podem seguir sentido 
Parque Guarani.
 “Na intersecção da rua 
Monsenhor Gercino com a 
Kurt Meinert será instalado 
um semáforo e no semáforo 
da 6 de Janeiro com a 
Monsenhor Gercino será 
otimizado o tempo 
semafórico, com reduções de 
estágios. O semáforo da rua 
Espigão, com a Kurt Meinert 
e a João Luiz de Mirando 
Coutinho será desativado”, 
explica Guilherme Belegante, 
gerente de operações do 
Detrans.
 A alteração no trânsito 
será realizada no fim de 
semana justamente por ser 
um período com menor fluxo 
de veículos. Nos primeiros 
dias da alteração, 

principalmente em horários 
com mais movimentação, os 
agentes de trânsito da 
Prefeitura de Joinville vão 
orientar os motoristas.
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Abundância
Joinville é terra das águas

fotos DIVULGAÇÃO

Os desafios na alfabetização

Educação
Roselaine Pietra

roselainepietra@gmail.com
@roselaine.pietra

 Qual foi a última vez que o 
amigo leitor do JC leu, assistiu 
ou ouviu que Joinville teria que 
promover racionamento de 
água? Pois bem, deve ter sido 
há muito tempo. Mas, existe 
um motivo para que a cidade 
não tenha esse problema 
seguidamente, apesar dos seus 
mais de 580 mil habitantes 
(segundo o Censo)?  
 Joinville tem diversos rios 
que cortam o município, como 
Cachoeira, Cubatão e Piraí – 
esses dois últimos são as fontes 
de abastecimento de água da 
cidade. Além deles, Joinville 
tem rios em todas as regiões da 
cidade como o Águas 
Vermelhas, o Mathias, o 
Jaguarão, além do rio Itaum-
Mirim, na zona Sul, e o rio 
Pirabeiraba, na zona Norte.

A Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente (Sama) tem 
mapeadas mais de 13 mil 
nascentes que dão origem a 
todos esses corpos d’água.  
 O município de Joinville 
localiza-se na bacia 
hidrográfica chamada Vertente 
Atlântica da Serra do Mar, que 
é formada por um conjunto de 
bacias isoladas, 
compreendendo 37% da área 
total do estado. Os rios dessa 
vertente são compridos e 
bastante acidentado no curso 
superior. Já no curso inferior 
aparecem as planícies. 
 A geomorfologia (que 
estuda as formas da superfície 
terrestre) da região, associada 
às condições climáticas e à 
cobertura vegetal, influenciam 
positivamente o regime hídrico 

das bacias hidrográficas do 
município.  
De acordo com a Companhia 
Águas de Joinville, 
diariamente, são tratados 
188.473.256 litros de água na 
cidade. A cobertura de 
abastecimento de água em 
Joinville é de 99,2%.
O consumo per capita é de 178 
litros por habitante, por dia. 
Segundo dados da 
Epagri/Ciram, desde 2013, 
todos os anos registraram mais 
de 200 dias com chuva acima 
de 0.2 mm. Joinville tem várias 
condições que contribuem para 
que chova muito na cidade: 
região muito úmida, 
proximidade com o mar, 
existência de rios que cruzam a 
cidade e vegetação muito 
densa. 

Gestão 360º 
Amanda Longo

Instagram @engenheira_amanda_longo
Linkedin: Engª Amanda Longo

Motivação no trabalho
 Quem não quer uma 
equipe motivada, não é 
verdade?! Uma equipe 
motivada a manter um clima 
agradável de se trabalhar 
sugere soluções com mais 
facilidade, tem mais 
produtividade, diminui as 
faltas ao trabalho, e por ai vai. 
Para alguns parece tão fácil, e 
para outros mais difícil, mas 
você sabia que ter uma equipe 
motivada pode ser muito mais 
barato do que você imaginava? 
Eu, que já atuo há quase 20 
anos em diversas empresas de 
tamanhos e segmentos 
diferentes, vi e ajudei a motivar 
equipes com pouco dinheiro.
 “Como, Amanda?”, você 
deve estar se perguntando. 
Mudando apenas o 
comportamento dos gestores: 
dedicação, gestão do tempo e 
vontade. Não podemos delegar 
ao colaborar a função de ele se 
motivar sozinho, não há 
colaborador que consiga se 
manter motivado sem nenhum 
incentivo para isso.
 O primeiro passo é o líder 
conhecer o seu colaborador, 
qual o perfil comportamental 
dele (aqui eu aplico o DISC, 
que traz qual o fator de 
motivação e desmotivação do 
colaborador), assim você se 
torna mais assertivo nas ações 
com baixo investimento.
 Mas, Amanda, se perguntar 
o que as pessoas querem, é 
ganhar mais. Sim, as pessoas 
trabalham para conseguir 
dinheiro, é difícil fugir dessa 
regra do mercado. Porém, não é 
apenas incentivo financeiro que 
vai garantir o melhor 

desempenho dos profissionais 
(se fosse assim, nunca teríamos 
colaboradores saindo da 
empresa e indo ao concorrente 
para ganhar a mesma coisa ou 
até menos). E é por isso que 
cabe a você, gestor, fazer com 
que o trabalho não se torne uma 
coisa maçante, ou simplesmente 
uma fonte de renda e nada 
mais. Porque a motivação é um 
processo emocional, as pessoas 
são motivadas pela vontade de 
satisfazerem seus desejos e 
necessidades. 
 Aqui, podemos usar a 
neurociência a nosso favor. 
Quando celebramos pequenas 
conquistas, nosso cérebro 
libera dopamina, motivando a 
pessoa a fazer mais coisas em 
busca de mais dopamina. Viu 
que simples, celebrar as 
pequenas conquistas para 
ajudar na motivação.
 Ser capaz de motivar a 
equipe e estar atento às suas 
necessidades é qualidade 
essencial para um líder. Muitos 
são capazes de administrar 
coisas e atingir resultados, mas 
liderar pessoas não é para 
qualquer um, por isso muitos 
são chefes e poucos são líderes. 
Mas, com conhecimento, 
dedicação, gestão do tempo e 
vontade, motivar a equipe 
torna-se algo rotineiro.
 Fazer mais com menos e 
envolvendo as pessoas, essa é a 
essência na nossa consultoria 
360º Gestão, Processos e 
Pessoas de mãos dadas. Conte 
comigo: Engª Amanda Longo, 
há quase 20 anos 
desenvolvendo pessoas e 
processos e negócios.
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Defensoria pública da união realiza 
ação itinerante “DPU para todos”

em São Francisco do Sul
 Nos dias 23 e 24 de junho 
(quinta e sexta-feira) a 
Defensoria Pública da União 
(DPU) irá realizar assistência 
jurídica gratuita para os 
francisquenses. O serviço 
atende demandas relacionadas 
a benefícios previdenciários e 
assistenciais, tais como 
aposentadorias, auxílio-doença, 
auxílio-reclusão e Benefício de 
Prestação Continuada - 
BPC/LOAS (medicamentos).
 Na parte da manhã do dia 
23 (quinta-feira) a DPU 
realizará capacitação de 
funcionários que atendem o 
público nos serviços de 
assistência social. A capacitação 
deve abordar as funções da 
Defensoria e a prestação de 
assistência jurídica integral e 
gratuita.
 O atendimento à população 
acontece na parte da tarde 
desta quinta-feira (23) e 
durante o dia todo na sexta-
feira (24), na sala inferior da 
procuradoria que fica na Praça 
Getúlio Vargas, nº10 no Centro 
Histórico. O atendimento é 
gratuito e o cidadão interessado 
deve comparecer ao local 
levando documentos pessoais 
(carteira de identidade ou outro 
documento de identificação e 

CPF), além de comprovante de 
endereço atualizado, carteira de 
trabalho e documentos relativos 
ao caso para o qual precisam de 
atendimento (por exemplo, 
laudos e atestados médicos, 
negativas do Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS). Para 
a análise de hipossuficiência, 
além da documentação do 
assistido, precisamos da 
documentação dos membros 
que compõem o grupo familiar 
(residentes do mesmo imóvel). 
No caso das demandas 
previdenciárias, também é 
necessário o deferimento, 
indeferimento ou protocolo do 
INSS. O comprovante de renda 
é de suma importância.

fotos DIVULGAÇÃO

 Considerando o 
crescimento notório do 
transporte de passageiros por 
aplicativos (como Uber e 99), o 
vereador Cassiano Ucker 
(União Brasil), protocolou nesta 
quarta-feira (15), um projeto de 
lei que pretende criar pontos de 
embarque e desembarque para 
os motoristas de Apps em 
alguns pontos estratégicos de 
Joinville. Esses pontos, para 
que os motoristas possam parar 
para pegar e deixar os 
passageiros, seriam próximos 
ao terminal rodoviário, 
aeroporto, shoppings, hospitais 
e nas áreas próximas a 
comércios, centros de cultura, 
lazer, esportes e de grande fluxo 
de pessoas. 
 “Com o aumento da frota e 
da utilização do serviço de 
transporte por aplicativo, 
intensificou-se a dificuldade de 
se encontrar áreas disponíveis 
para embarque e 
desembarque, isso compromete 
não só a segurança e a 
qualidade do serviço, como 
também expõe os motoristas à 
sujeição de infrações de 

trânsito, por estacionamento 
em locais proibidos”, justifica o 
médico e vereador. 
 O projeto de lei nº 148 de 
2022 atende uma das 
reivindicações da categoria, 
sobretudo da Associação dos 
Motoristas de Aplicativos de 
Joinville, que procurou o 
vereador. E caberá ao Poder 
Executivo, por intermédio dos 
órgãos da administração 
pública direta ou indireta 
competentes, determinar os 
pontos de embarque e 
desembarque, bem como 
atualizar essa lista, sempre que 
necessário.

 De acordo com a 
associação, as empresas de 
aplicativo não divulgam dados 
consolidados do número de 
motoristas em atividade, mas 
estima-se que, caso aprovado, o 
projeto vai beneficiar, pelo 
menos, de 15 a 20 mil 
motoristas de aplicativo, que 
atuam em Joinville e região. 
Lembrando que esse número 
pode ser ainda maior, porque 
cada vez mais motoristas têm se 
dedicado à atividade, mesmo 
que apenas por algumas horas 
do dia, ou mais 
esporadicamente, para 
complementar a renda.

Projeto de Lei propõe criação de pontos de 
embarque e desembarque para motoristas 

de aplicativos, em Joinville

Confira o local e os horários
do atendimento ao público:
23/06 - 13h30 às 17h30, Praça Getúlio
Vargas, nº10 -  Centro Histórico.
24/06 09h - às 12h, Praça Getúlio
Vargas, 10 - Centro Histórico.

fotos DIVULGAÇÃO

 Todo mês de junho, será 
obrigatório (por lei) ter esse 
evento em nosso Município, 
independente de Secretário ou 
Prefeito que estiver a frente da 
gestão. 
 Uma conquista muito 
importante, não só para a 
cultura religiosa, mas também 
para movimentar a cidade no 
mês de baixa temporada, 
gerando emprego, renda e 
trazendo visitantes de várias 
partes do Brasil para 
visitarem Barra Velha. 
 A primeira edição do 
Evento Barra Velha para 
Cristo, aconteceu no último 
sábado (18) e foi um sucesso!!
 Agradecemos todas 
pessoas presentes e aos que 
acreditaram e apoiaram esse 
Projeto, que entrou para a 
História da cidade.
Aproximadamente 8 mil 
pessoas estiveram presentes 
nesse grande evento, que 
contou com diversas 
apresentações e atrações, 

entre eles o DJ Kennto e pra 
fechar a noite com chave de 
ouro, tivemos o Show 
Nacional com o cantor 
Fernandinho.
 O Evento arrecadou quase 
10 toneladas de alimentos, 
que serão destinados 
devidamente para as pessoas 
mais necessitadas, através da 
Secretaria de Assistência 
Social.
 O evento Barra Velha para 
Cristo também contou com a 
coleta de resíduos em parceria 
com a Eco Local Brasil, que 

gerenciou mais de 600 kg de 
resíduos. Recicláveis foram 
encaminhados a famílias do 
bairro Vila Nova no município 
de Barra Velha.
 Não recicláveis se 
transformarão em bancos de 
praça pelo processo de 
compactação com a 
destinação correta da 
desmontagem do evento como 
lonas e cenografia.
 Contaminados dos 
banheiros e outros totalizaram 
45 kg que foram destinados a 
aterro.

Barra Velha para Cristo está 
oficialmente no calendário de 

Eventos de Barra Velha
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PUBLICAÇÃO LEGAL

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA ALVORADA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital de Convocação, ficam os sócios da Sociedade Esportiva e Recreativa 
Alvorada convocados para a Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no próximo dia 
26/07/2022 (terça-feira), com a primeira convocação às 19:00hs. e não havendo número legal na 
hora marcada, isto é pelo menos 30% do sócios mais um, será iniciada com qualquer número às 
19:30hs. tendo como local a Sede Social, à Rua Iririú, 1073, para a deliberação sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:
1 - Prestação de contas
2 - Outros assuntos

Joinville, 26 de junho de 2022
ROGÉRIO RESENDES

Presidente

Torna pública a abertura de processo seletivo para
contratação do seguinte cargo para atuar em Joinville - SC:

Cód. 1023/22 – COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Maiores informações serão disponibilizadas no endereço eletrônico: 
http://www.sestsenat.org.br/vagas durante o período de inscrição que será de 
23/06 a 30/06/2022.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos 
(objetiva e discursiva*), avaliação documental e entrevista final.
*Exceto para as vagas de Porteiro e Aux. De Serviços Gerais.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E NOTIFICAÇÃO

A COOPERATIVA DE CRÉDITO DO LESTE DE SANTA CATARINA E DO PARANÁ LTDA. - UNICRED 
UNIÃO, sociedade cooperativa, AF BACEN n° 9300255218, CNPJ n° 74.114.042/0001-90, CREDORA 
FIDUCIÁRIA, oferecerá, através da modalidade de Leilão Eletrônico (On Line), por meio do sítio 
www.damianileiloes.com.br, o imóvel adiante descrito, para cumprimento dos ditames posteriores à 
consolidação da propriedade previstos na Lei n.º 9.514/97.
1º LEILÃO: 11/07/2022, com o início do pregão eletrônico às 10 horas e encerramento às partir 16 horas, 
por lance igual ou superior ao valor de avaliação (Art. 27, §1º, da Lei n.º 9.514/97): R$ 2.159.661,36 (dois 
milhões, cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos).
2º LEILÃO: 13/07/2022, com o início do pregão eletrônico às 10 horas e encerramento às partir das 16 
horas, por lance igual ou superior ao valor dos débitos e despesas com a consolidação (Art. 27, § 2º, da Lei 
n.º 9.514/97): R$ 1.226.739,06 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e 
seiscentos centavos).
Contrato n.º 20150008745
Devedores: Lafex Comércio de Tintas e Serviços de Pintura Eireli, Johnatan Franz, Jean Carlos Franz e 
JJO Administradora de Bens Ltda.
Descrição do Imóvel: 
01) 01 (um) terreno urbano, matriculado sob o n.º 102.895, no 1º CRI de Joinville (SC), situado em Joinville, 
na Rua Gerhard Barkemeyer com 15,82 metros, tendo de fundos pelo lado direito de quem da rua olha em 
três linhas, a primeira medindo 50,88 metros, a segunda com 30 metros, ambas confrontando com a área 
remanescente de Ivo Trapp, a terceira com 34 metros, confrontando com terras de Arthur Trapp, fundos 
pelo lado esquerdo de quem da rua olha, em quatro linhas: a primeira em desenvolvimento de curva 
medindo 6,28 metros, a segunda em reta com 65,48 metros, a terceira com 6 metros, a quarta com 24 
metros, todas confrontando com o lote, fazendo travessão nos fundos com 48 metros confrontando com 
terras de Fidelis Zermiani, com a área total de 2.213,06 m². O imóvel dista pelo seu lado direito 110,14 
metros da Rua XV de Novembro.
02) 01 (um) terreno urbano, matriculado sob o n.º 102.982, no 1º CRI de Joinville (SC), situado em Joinville, 
fazendo frente ao Oeste, medindo 5 metros na Rua Gerhard Barkemeyer , distando 125,96 metros da Rua 
XV de Novembro; lado direito ao Sul de quem de frente olha o imóvel, em quatro linhas: a primeira em curva 
medindo o desenvolvimento 6,28 metros, a segunda medindo 65,48 metros, a terceira faz ângulo para a 
esquerda medindo 6 metros, a quarta faz ângulo para direita medindo 24 metros, todas extremando com 
terras de Ivo Trapp; lado esquerdo ao Norte, de quem de frente olha o imóvel, em três linhas: a primeira em 
reta medindo 58,25 metros, a segunda faz ângulo para esquerda 46,81 metros, ambas extremando com 
área remanescente, e a terceira faz ângulo para direita medindo 39 metros extremando com  terras de 
Etelvino Bertelli; fundos ao Leste, medindo 49 metros extremando com terras de Fidelis Zermani, com a 
área total de 2.278,60 m². Sobre este imóvel está edificado um pavilhão de alvenaria, pré-moldado, 
medindo aproximadamente 420 m², não averbado.

Rogério Damiani
Leiloeiro – AARC/42

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

O SINDICATO DOS ESTIVADORES E TRABALHADORES EM ESTIVA DE MINÉRIOS DE SÃO 
FRANCISCO DO SUL–SC, fundado em 26 de julho de 1918, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº 86.131.885/0001-83, estabelecido na Travessa Major Lúcio Caldeira, nº 
31, Centro, CEP 89.240-000, São Francisco do Sul/SC, com base territorial nos Municípios de 
Araquari, Joinville e Itapoá/SC, através de seu presidente abaixo assinado, CONVOCA todos os 
associados a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, a ser realizada em data de 28 DE JUNHO DE 2022, às 09:00 
horas, em primeira convocação, com número estatutário de presentes, e 09:30 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes, no Salão Nobre da Entidade, sito à Rua Rafael 
Pardinho, nº 142, Centro, São Francisco do Sul/SC, para tratar da seguinte

ORDEM DO DIA

1 – Leitura e aprovação da ata da assembleia geral ordinária anterior;
2 – Prestação de Contas referente ao último ano de exercício contábil, com discussão dos termos 
apresentados e posterior deliberação acerca da aprovação ou não das contas prestadas pela 
diretoria executiva;
3 – Previsão Orçamentária para o próximo ano de exercício contábil, com discussão dos termos 
apresentados e posterior deliberação acerca da aprovação ou não da proposta orçamentária 
apresentada pela diretoria executiva.
Obs.: Conforme determinação estatutária as decisões referentes à prestação de contas e 
previsão orçamentária serão tomadas por escrutínio secreto. (Artigo 17, §4º, letra “d”.)

São Francisco do Sul, 23 de junho de 2022.
VANDER LUIZ DA SILVA

Presidente

Eu, Thiago Ramos Pias, portador 
RG 4823139, CPF 039.209.749-48, 
comunico para os devidos fins, que 
meu diploma do Curso superior de 
Ciênc ias  da computação fo i 
extraviado, razão pela qual estou 
solicitando a expedição da 2 via.
Declaro, outrossim, me comprome-
to a inutilizar o documento anterior 
expedido, no caso de vir  se 
localizado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA
MUNICIPAL DE JOINVILLE – SINAFIJ

O Presidente do SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA MUNICIPAL DE 
JOINVILLE – SINAFIJ, inscrito no CNPJ nº 09.224.949/0001-40, com sede na Rua Helmuth 
Fallgatter, 795, Bairro Boa Vista, Joinville/SC, com abrangência e base territorial no Município 
de Joinville/SC, por meio de suas prerrogativas legais e estatutárias, CONVOCA todos os 
Auditores Fiscais da Receita Municipal de Joinville, lotados na Prefeitura Municipal de Joinville, 
nos termos do art. 6º, I, “a”, do Estatuto, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no dia 26/08/2022, nas dependências da Associação dos Servidores Públicos do 
Município de Joinville - ASPMJ, sito à Rua José Elias Giuliari, 316, Quiosque 4, no Bairro Boa 
Vista - Joinville/SC, às 18h30, em primeira convocação ou, em segunda convocação às 19h00, 
com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) 
eleição da nova Diretoria e do Conselho Fiscal com votação no local a ser iniciada às 19h15 e, 
ficando fixada a data de 26/09/2022, no mesmo local, para a realização de nova eleição em caso 
de ausência de registro de chapa ou empate na votação, na forma do art. 60 do estatuto. O 
registro das chapas deverá ser requerido na forma do art. 63 do estatuto até o dia 26/07/2022. b) 
Posse dos eleitos. c) Outros assuntos.

Joinville, 15 de junho de 2022
MIQUEAS LIBÓRIO DE JESUS

Presidente do Sindicato
CPF: 866.077.749-20

CLASSIFICADOS

PUBLICAÇÃO LEGAL

Sociedade Esportiva Tiro ao Alvo Operário
Cnpj 84.703.867/0001-01 – Inscrição Estadual: Isento

Rua Benjamin Constant, 1155 – Bairro: Glória
Cep: 89217-001 – Joinville/SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA PLEITO 2022/2024

A Diretoria da Sociedade Esportiva e Recreatiava Tiro ao Alvo Operário, representada pelo seu 
Presidente, convoca os senhores sócios a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a 
realizar-se na sede da Sociedade Esportiva Tiro ao Alvo Operário, na Rua Benjamin Constant, 
1155 – Glória, às 20:00 hrs do dia 28/06/2022, em primeira convocação, com a presença da 
maioria absoluta dos associados e, em segunda, com qualquer número, decorridos trinta (30) 
minutos da hora estabelecida, a fim procederem a eleição da nova diretoria pleito 2022/2024. 

Ordem do dia:
Eleição da nova diretoria.

Joinville(SC), 14/06/2022
Waldemar Ellmer

Presidente

foto DIVULGAÇÃO

 O governador Carlos 
Moisés assina nesta quinta-
feira (23) a ordem de serviço 
para o início das obras de 
pavimentação da rua João Luiz 
Filho, que liga as BRs 280 e 
101, em Araquari. A cerimônia 
será realizada às 15h no 
Instituto Federal Catarinense 
(IFC) e contará com a presença 
do secretário de Infraestrutura 
e Mobilidade de Santa 
Catarina, Thiago Vieira.
 A vencedora da licitação foi 
a Empreiteira Adrimar Ltda.
O investimento na obra será de 
R$ 26,8 milhões, os recursos 
virão do Plano 1000 do governo 
do Estado. Hoje, o tempo de 
travessia da via, que tem cerca 
de 11 quilômetros, é de cerca de 
20 minutos. A estrada também 

é uma alternativa de acesso 
entre o Centro do município e o 
bairro Rainha. 
 Para o prefeito Clenilton 
Carlos Pereira, a pavimentação 
da rua João Luiz Filho é 
estratégica para integração de 
regiões. “Ela vai proporcionar 
melhores condições de 
escoamento de produções, 
melhorando a mobilidade na 
BR-280 e, muito mais do que 
isso, vai encurtar distâncias 

essenciais para o 
desenvolvimento de 
Araquari”, disse. 
 Segundo a Secretaria de 
Planejamento Urbano 
(SEPLAN), a obra deve ficar 
pronta em dois anos. Estão 
previstos na fase de execução 
dos serviços obras de 
drenagem, pavimentação e 
sinalização. As obras devem 
iniciar após a assinatura da 
ordem de serviço.

Governador assina ordem de serviço
para  pavimentação de via que liga as

BRs 280 e 101; evento será nesta
quinta em Araquari

serviço
O QUÊ: Assinatura da ordem de serviço para o
início das obras de pavimentação da rua João Luiz Filho
QUANDO: Quinta-feira, 23, às 15h
ONDE: Instituto Federal Catarinense, em Araquari, Rodovia BR-280, km 27
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G.S. Extração e Comércio de Areia Ltda, torna público que recebeu 
do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), a Licença 
Ambiental de Instalação nº 3299/2022, válida por 72 meses, para lavra 
a céu aberto por dragagem, se mineral típico de emprego na 
construção civil, independentemente de seu uso, na localidade 
Coqueiros, s/nº, cidade de Araquari/ SC.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS E 
ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE JOINVILLE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 Pelo presente edital ficam notificados todos os Associados do Sindicato dos Empregados em 
Empresas Prestadoras de Serviços e Asseio e Conservação de Joinville, quites com seus direitos 
sindicais e sociais, para se reunirem na Assembleia Geral Ordinária do dia 30 de junho de 2022 na 
sede do Sindicato, sito à rua: Dr. Marinho Lobo nº 512 – salas 28 – 29, centro - Joinville/SC, às 18 
horas em primeira convocação, não havendo o quórum qualificado de Associados para a 
instauração dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada 30 minutos 
após em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do Dia: 1º. Leitura, discussão e aprovação por escrutínio secreto do 
balanço financeiro referente ao exercício de 2021, bem como parecer dos membros do conselho 
fiscal. 2º. Discussão e aprovação por escrutínio secreto da proposta orçamentaria para o 
exercício de 2023, bem como o parecer dos membros do conselho fiscal.

Joinville (SC), 23 de junho de 2022.
Antônia Gomes de Souza

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO SINDICAL

A DIRETORIA DO SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE 
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO, POR SUA 
REPRESENTAÇÃO LEGAL AO FINAL DESTE EDITAL ASSINADO E EM CUMPRIMENTO AO 
DISPOSTO NA CARTA ESTATUTÁRIA NO CAPÍTULO V DAS ELEIÇÕES SINDICAIS, ARTIGO 20 E 
SEUS PARÁGRAFOS, AVISA QUE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, SERÃO REALIZADAS AS 
ELEIÇÕES PARA A DIRETORIA, CONSELHO FISCAL, E DELEGADOS REPRESENTANTES 
JUNTO À FEDERAÇÃO. O PRAZO DE REGISTRO DE CHAPAS SERÁ DE 05 (CINCO) DIAS, 
CONTADOS DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO CONFORME DETERMINA O ARTIGO 25 DO 
ESTATUTO SOCIAL. O REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPAS DEVERÁ SER FEITO EM 02 
(DUAS) VIAS, ENDEREÇADOS À COMISSÃO ELEITORAL, ASSINADO POR QUALQUER DOS 
CANDIDATOS QUE INTEGRAM A CHAPA ESCRITA, ONDE DEVERÁ SER ENTREGUE 
CONTRARRECIBO NA SECRETARIA DO SINDICATO, SITO RUA: VENÂNCIO SILVA PORTO, Nº 
267, NOVA BRASILIA, EM JARAGUÁ DO SUL/SC, NO HORÁRIO DAS 14 ÀS 17 HORAS, 
CONFORME O ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE. A VOTAÇÃO DAR-SE-A ATRAVÉS DE MESAS 
COLETORAS, SENDO 01 (UMA) FIXA NA SEDE DA ENTIDADE SINDICAL E OUTRAS 01 (UMA) 
ITINERANTE QUE PERCORRERÃO OS DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO, COM 
FUNCIONAMENTO DAS 09 HORAS ÀS 21 HORAS NO DIA VOTAÇÃO. CASO NÃO SEJA 
ATINGIDO O QUÓRUM REGIMENTAL DE VOTAÇÃO, A ELEIÇÃO SERÁ REALIZADA 
NOVAMENTE NO PRAZO DE 10 DIAS CONFORME O QUE DETERMINA O ARTIGO 54 E SEUS 
PARÁGRAFOS DO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE SINDICAL.

JARAGUÁ DO SUL 23 DE JUNHO DE 2022
AIRES PEREIRA FILHO

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL.
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V O L T A  A O  M U N D O

Nelci Seibel
Membro da Academia Joinvilense de Letras e da
Academia de Letras e Artes de São Francisco do Sul

nseibel@terra.com.br

Victor Angelo/Padre Julio Lancellotti

foto divulgação

Enivo leva sua arte ao
Museu de Arte Sacra 
O Museu de Arte Sacra, em São Paulo, 
abriu suas portas e paredes no último 
dia 18, para um diálogo inovador entre 
as artes sacra e contemporânea, na 
mostra Afeto, do artista visual, 
muralista e arte-educador Enivo. São 17 
pinturas a óleo, pastel e spray, em obras 
inspiradas na atuação do Padre Julio 
Lancelotti, que retratam a situação 
alarmante da população que habita as 
calçadas, ocupações e abrigos de São 
Paulo, e referências às imagens dos 
fotógrafos Daniel Kfouri, Lukas Juhler e 
Victor Angelo. Marcos Ramos, mais 
conhecido como Enivo, é um muralista 
de rua que passou a abraçar também 
uma prática ativa de ateliê. Nascido em 
1986, iniciou sua carreira artística aos 

12 anos, fazendo grafite no bairro do 
Grajaú, em São Paulo. Já pintou murais 
em todo o Brasil, além de inúmeros em 
diversos países da Europa e Américas.

Óleo, pastel, spray sobre tela. “Acolher”, 100x150 cm, 2022

Apresentação em 
um dos palcos 
abertos do 39º 
Festival de Dança

Além de Joinville, Araquari, Barra
do Sul e São Francisco contarão com
Palcos Abertos do 39º Festival de
Dança de Joinville

Batismo do navio Costa Toscana 
 A madrinha do navio foi 
Chanel, artista que representou a 
Espanha na última edição do 
Eurovision, um dos maiores 
festivais de música europeu. O 
menu do jantar de gala foi 
concebido pelo chef espanhol com 
estrelas Michelin, Ángel León, com 
quem a Costa reforça a 
colaboração através do apoio a um 
projeto inovador de frutos do mar. 
Segundo pesquisa promovida pela 
Human Highway, quase 14 milhões 
de europeus sonham em fazer um 
cruzeiro nos próximos 12 meses.
A Costa Cruzeiros celebrou, no dia 
16 de junho, no porto de Barcelona, 
a cerimônia de batismo do Costa 
Toscana, o mais novo navio de 
bandeira italiana da frota da Costa 
Cruzeiros, que leva à descoberta da 
“arte de viver o mar”. 
 A madrinha do Costa Toscana 
foi Chanel, uma jovem cantora, 
atriz e dançarina que fez grande 
sucesso na Espanha e em toda a 
Europa após sua exibição durante 
o Festival da Canção da Eurovision 
2022. Ela se juntou ao capitão do 
navio Pietro Sinisi para a 

cerimônia de corte da fita em que 
uma garrafa foi quebrada na proa 
do navio, conforme a tradição 
marítima. O evento foi conduzido 
por dois mestres de cerimônias: 
Carlos Sobera e Flora Gonzalez, 
duas verdadeiras estrelas da 
televisão espanhola e muito 
queridas pelo público em geral.
 O Costa Toscana é uma cidade 
inteligente itinerante. Graças ao 
uso de gás natural liquefeito, é 
possível eliminar quase 
completamente a emissão de óxidos 
de enxofre (emissões zero) e 
particulados (redução de 95-100%) 
na atmosfera, ao mesmo tempo em 
que reduz significativamente as 
emissões de óxido de nitrogênio 
(redução direta de 85%) e CO2 (até 
20%). O Grupo Costa, que inclui a 
marca italiana Costa Cruzeiros e a 
marca alemã AIDA Cruises, foi o 
primeiro do mundo na indústria de 
cruzeiros a utilizar gás natural 
liquefeito e conta atualmente com 
quatro navios movidos por esta 
tecnologia: AIDAnova, Costa 
Smeralda, Costa Toscana e 
AIDACosma.

 A programação de Palcos Abertos para o 39º Festival de Dança de Joinville já está 
definida. Entre os dias 19 e 30 de julho, 487 grupos se revezarão para levar ao público 
1.556 coreografias. Este ano, quatro cidades contarão com as apresentações gratuitas: 
Araquari, Balneário Barra do Sul, Joinville e São Francisco do Sul. A novidade para a 
edição atual, além do aumento no número de palcos se comparado a 2021, é a presença 
dos dançarinos também em Araquari e Balneário Barra do Sul. Promoção: Prefeitura 
Municipal de Joinville - Secretaria de Cultura e Turismo. Patrocínio: Bosch, Havan, 
Instituto Cultural Vale e Instituto Carlos Roberto Hansen. Apoio: ArcelorMittal Vega.

Festa do Peão em Barretos
 Com muita música sertaneja e apresentando as principais novidades 
desta edição, o lançamento da Festa do Peão de Barretos acontecerá no dia 13 
de julho, a partir das 22h30, no Villa Country. O evento contará com shows 
dos sertanejos Guilherme & Benuto e Clayton & Romário, que receberão 
convidados no palco da tradicional casa noturna paulistana. As duas duplas 
também já estão confirmadas na Festa do Peão de Barretos, abrindo a 
programação musical do evento no dia 18 de agosto, no Parque do Peão.
Esta é considerada a maior festa do gênero na América Latina.
Os ingressos já estão à venda pelo https://villacountry.com.br/.

Mais informações: https://festivaldedancadejoinville.com.br.  
Mário Zanetti, presidente da Costa Cruzeiros,

e a madrinha do Costa Toscana, a artista Chanel

Foto da cerimônia de batismo do navio Costa Toscana

foto divulgação

foto divulgação
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Programação
TV e rádio

foto divulgação

MODELO VERSÃO COR ANO MODELO VALOR

T-CROSS 1.4 250 TSI TOTAL FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO Vermelho 2021 R$ 137.500,00
208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 4P MANUAL Branco 2015 R$ 45.900,00
PALIO 1.0 FICE FLEX MANUAL  BRANCO 2015 R$ 33.900,00
HILUX 2.7 SRV 4X2 CD 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO Prata 2015 R$ 109.000,00
FREEMONT 2.4 EMOTION 16V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO Preto 2014 R$ 53.900,00
SANDERO 1.6 PRIVILEGE 16V FLEX AUTOMÁTICO PRATA 2012 R$ 32.900,00
207 1.6 XS PASSION 16V FLEX 4P MANUAL Preto 2011 R$ 22.900,00
XC60 3.0 T6 TOP AWD TURBO GASOLINA 4P AUTOMÁTICO Preto 2010 R$ 56.900,00
TUCSON 2.7 MPFI GLS 24V 180CV 4WD GASOLINA 4P AUTOMÁTICO Preto 2009 R$ 37.900,00
MERIVA 1.8 MPFI MAXX 8V FLEX 4P MANUAL Branco 2008 R$ 21.900,00

Existe uma forma mais eficaz
para que sua empresa seja vista!

ANUNCIE AQUI!

Jornal da
Cidade

47 99984.0063

www.jcjoinville.com.br  

Alô Nativa
Kátia Dias

katiadias@nativajoinville.com.br
@falakatiadias

Promo Mês das Cozinheiras
 Fala, meus amores, espero 
que a sua semana tenha sido 
muito boa. Hoje quero te 
contar a sortuda que levou o 
prêmio na nossa promoção do 
Mês das Cozinheiras. Os 
participantes dessa promoção 
apresentaram aos nossos 
locutores uma receita de no 
máximo R$ 150,00, vários 
critérios entraram na 
contagem de notas, e a 
ouvinte sortuda foi: Damaris 
Arnaldo de Souza, com um 
delicioso Feijão Tropeiro. 
Damaris ganhou um jogo de 
panelas lindíssimo.
Só temos a agradecer a cada 
uma das participantes por 
abrirem suas casas e 
mostrarem um pouquinho do 

amor que cada uma tem pela 
culinária. Foi lindo ver o 
sorriso de cada uma, o carinho 
que recebemos é inexplicável, e 
a comida nem preciso dizer, já 
estou louca para uma próxima 
edição, nunca comi tão bem, 
rs. Obrigada, participantes, 
vocês foram demais.

Existe uma forma
mais eficaz para que
sua empresa seja vista!

Jornal da
Cidade

ANUNCIE AQUI! 47 99984.0063

www.jcjoinville.com.br  

Passatempo
PUBLICADO COM A AUTORIZAÇÃO
DA REVISTA COQUETEL

Minha Voz na Nativa continua
 É isso mesmo que você entendeu, a promoção locutor por 
um dia da Nativa continua, e vai sortear um ouvinte para 
acompanhar os locutores no estúdio. E o melhor, fazendo as 
locuções com a gente! Então, se você sempre sonhou em saber 
mais sobre a nossa profissão e gostaria de sentir esse friozinho na 
barriga, que é falar ao vivo na Rádio Nativa, se cadastra pelo 
nosso Natizap 47 9 9108 1031, mandando seu nome completo e a 
frase: Minha Voz na Nativa. Simples assim, você já estará 
concorrendo. Ah, e não preciso nem dizer que sonho não tem 
idade, né? As inscrições estão abertas tanto aos locutores mirins 
quanto aos idosos, e sem necessidade de ter conhecimento sobre 
locução. Tá esperando o que pra se cadastrar? Quero te ouvir 
logo na nossa Nativa! 
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GENTE | ATITUDES

Carlos Büst
carlosbust@carlosbust.com.br
@bustcarlos

Família Selbach: as filhas, 
Mariana e Fernanda; os pais e 
Ana Luiza, na comemoração das 
Bodas de Ouro, 50 anos de 
casados de Virgina e Luiz 
Antônio. A recepção aconteceu na 
sede social do Country Club, em 
Joinville, SC.

Foto globo

O casal Fabiane e Luis 
Fernando Stein na Feijoada 
do Joinville Iate Clube.

A arquiteta Cristina Reinert na 
maior vitrine mundial de 

Design, a Milan Design Week. 
Anualmente a sócia da Kza 
Arquitetura participa desse 

encontro criativo, para uma 
visão do futuro, no segmento 
de arquitetura de interiores, 

em Milão, Itália.

Foto Cláudio/JIC

Foto Divulgação

O escritório de recuperação de 
crédito, Recobrança; com matriz em 
Timbó inaugurou em Joinville uma 
filial. No registro as sócias Suelen 
Luiz Caetano e Neusa M. Giacomozzi. 

As sócias Neusa e Suelen com a 
equipe: Neide, Andrei, Doroteia, 
Vitória, Gabriela, Jaqueline e Bruna 
na sala comercial do Royal Business 
Center em Joinville, SC.

Foto Divulgação

Foto Divulgação



Levando informação
para todos!

REGIONAIS 
JC na
região

Mais uma conquista!!!

Educação lança programa
inédito voltado à saúde
mental de profissionais,
no total, 250 servidores
terão acesso à programação
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fotos DIVULGAÇÃO

 Pensando no alto grau de 
comprometimento de saúde mental 
registrado especialmente em 
decorrência da pandemia do Novo 
Coronavírus, a Secretaria de Educação 
de Guaramirim lança na rede 
municipal um programa inédito.
A ação tem parceria do Sesi e inicia na 
próxima semana. No total, 250 
profissionais da Educação, entre 
servidores e estagiários, terão acesso 
ao projeto.
 “O objetivo é que estes 
profissionais encontrem no programa 
razões para manter o equilíbrio 
emocional, mesmo diante das 
dificuldades que encontramos no dia-
a-dia. Serão abordados vários temas, 
como depressão, ansiedade, qualidade 
de vida e relações no trabalho, e além 
das palestras também serão 
oferecidos grupos terapêuticos para 
os servidores que sentirem 
necessidade de aprofundar os temas 
abordados nas palestras”, afirmou 

Claudia Chiodini, Secretária de 
Educação.
 Segundo a pasta, a ação busca 
fortalecer os profissionais da educação 
quanto às situações emocionalmente 
desafiadoras, comuns à rotina do setor. 
A alta adesão ao tema foi comprovada 
por meio de pesquisa realizada pela 
Secretaria. A nível nacional, uma 
investigação realizada pela Nova 
Escola identificou que 72% destes 
profissionais teve a saúde mental 
afetada pela pandemia e precisou 
buscar apoio. Nesta pesquisa foram 
ouvidas 9.557 pessoas.
 Os encontros presenciais serão 
realizados às quintas-feiras, com início 
em 23 de junho, e os online às 
segundas-feiras, com início no dia 27 
de junho. As inscrições estão abertas e 
podem ser realizadas por meio de 
formulário disponibilizado na internet. 
Mais informações podem ser obtidas 
diretamente com a Secretaria de 
Educação.

Guaramirim: 

 Barra Velha recebe o selo 
SEBRAE Cidade Empreendedora, 
através da Sala do Empreendedor e 
Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável, por atender 
os Empreendedores e Micro 
Empreendedores do Município.
 Destaque para atuação no 
processo de Abertura e  
Desburocratização para Empresas 
da cidade onde muitos estão 
aderindo, visitando a sala do 
Empreendedor e usufruindo do 

Empréstimo a juro zero, revendo 
seus boletos, pondo em dia e 
abrindo novas Empresas. 
 Estiveram presentes: o 
Secretário de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável SEDES 
Aldair Nizer, a Diretora da sala do 
Empreendedor Gleice Girard,
Secretário de planejamento Elvis e 
Diretor de Tributos Eder 
juntamente com Cidade 
Homenageada e prefeito Douglas 
Elias da Costa. 

@saladoempreendedorbv | @prefeituramunicipaldebv | @sebraesc | @aldairnizer | @douglaselias | @gleicegirard

Divulgação definitiva das inscrições
 A Comissão de Supervisão e 
Acompanhamento do Processo 
Seletivo Simplificado do IPREVE, 
Instituída pela Portaria nº 1031, de 
09 de maio de 2022, no uso de suas 
atribuições, torna público a Lista 
Definitiva das Inscrições Deferidas e 
Indeferidas dos candidatos 
inscritos, bem como a listagem dos 
recursos deferidos ou indeferidos, 
conforme itens 7.3 e 7.7 do Edital
nº 01/2022 - IPREVE, de 18 de 
maio de 2022. 

 O resultado da classificação 
preliminar está previsto para ser 
publicado no dia 24/06/2022.

https://barravelha.atende.net/cidadao/noticia/edital-n-012022-ipreve-de-processo-seletivo-simplificado

Com a chegada do frio, Araquari faz ações
para acolher pessoas em situação de rua

 Com a onda de frio prevista 
peloInstituto Nacional de 
Meteorologia(INMET) para diversas 
cidades deSanta Catarina, a 
Secretaria de Assistência Social(SAS) 
iniciou no dia 10 de junho acampanha 
"Aquece Araquari", com adistribuição 
de cobertores, mantas eroupas de frio 
a pessoas em situaçãode rua para o 
enfrentamento dasbaixas 
temperaturas.
 A ação envolve equipes de 
abordagem da SAS, da 
Coordenadoria de Proteção e Defesa 
Civil, Instituto Restaurando Vidas e 
Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Araquari. Durante as ações, as 
equipes de abordagem irão distribuir 
cobertores, mantas e roupas de frio. 
Segundo o secretário de Assistência, 
Fábio Lima Junior, os moradores 
também terão à disposição a Casa de 
Passagem. No local, com capacidade 

para atendimento de até 40 pessoas 
por dia, serão oferecidos 
alimentação, higiene pessoal, 
atendimento social, entre outras 
ações, com funcionamento 24h.
Para repouso noturno, o abrigo tem 
capacidade para atender até 20 
pessoas. 
 "O objetivo da ação integrada 
com outros órgãos é oferecer proteção 
integral desses moradores em 
situação de rua, contribuindo, assim, 
para preservar a vida deles durante a 
passagem da frente fria por Santa 
Catarina", disse.

Para acolhimento na Casa de Passagem, os 
interessados devem se apresentar à rua Bom Jesus, 
111, no Centro de Araquari. Para emergência, foram 

disponibilizados os seguintes números: 

• 199 ou 3447-1848 - Bombeiros Voluntários de Araquari
• 3447-1538 ou 9 9204-1800 - Casa de Passagem
• 9 8845-3791 - Secretaria de Assistência Social 
• 199 - Defesa Civil


