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1,9 bilhões

Secretaria
A secretaria da Anastra funcionará
de 9h às 18h no sábado (21), dia da
cerimônia de abertura, e de 8h às
18h de domingo (22) a quinta-feira
(26). Na sexta-feira (27), último dia
dos jogos, o funcionamento será de
8h às 17h.

É na secretaria que os problemas
administrativos poderão ser
resolvidos. O local também servirá
como ponto de achados e perdidos.

 Cronograma



Horários do
transporte

 

Sábado (21/05) - abertura

Clique aqui e confira.

Domingo (22/05) 

Clique aqui e confira.

Domingo (22/05) - Timbó

Clique aqui e confira.

Segunda (23/05) 

Clique aqui e confira.

Segunda (23/05) - Timbó

Clique aqui e confira.

Terça (23/05) 

Clique aqui e confira.

Quarta (24/05) 

Clique aqui e confira.

https://www.anastra.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Abertura.pdf
https://www.anastra.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Domingo.pdf
https://www.anastra.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Domingo-Timbo.pdf
https://www.anastra.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Segunda.pdf
https://www.anastra.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Segunda-Timbo.pdf
https://www.anastra.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Terca.pdf
https://www.anastra.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Quarta.pdf


Horários do
transporte

 

Quinta (25/05) 

Clique aqui e confira.

Sexta (26/05) 

Clique aqui e confira.

Sexta (26/05) - Encerramento

Clique aqui e confira.

Quinta (25/05)  - Tiro

Clique aqui e confira.

https://www.anastra.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Quinta.pdf
https://www.anastra.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Quinta-Tiro.pdf
https://www.anastra.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Sexta.pdf
https://www.anastra.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Encerramento.pdf


1,9 bilhões

Endereços dos
locais dos jogos

1.SESI Blumenau – Centro Esportivo
Bernardo Werner
R. Itajaí, 3434 - Vorstadt, Blumenau -
SC, 89015-201

2.Clube Blumenauense de Caça e
Tiro
R. Itajaí, 2560 - Vorstadt, Blumenau -
SC, 89015-203

3.Parque Ramiro Ruediger
R. Alberto Stein, 416 - Velha,
Blumenau - SC, 89036-200

4.Pista de atletismo de Timbó
Padre Martinho Stein, Timbó - SC,
89120-000

5.Vila Germânica – Pavilhão 4
(Encerramento)
Bairro: Velha

 



1,9 bilhões

Almoço
O almoço oferecido aos atletas
estará disponível todos os dias dos
jogos das 11h às 14h no restaurante
do Sesi Blumenau, com exceção dos
atletas inscritos em atletismo, que
almoçarão no Restaurante Paromas,
no mesmo horário, nos dias da
modalidade. Em ambos os locais,
será necessária a apresentação do
ticket do almoço, que estará com os
representantes de delegação. 

Para os convidados, o valor do ticket
será R$ 30,00 com direito ao
almoço e um copo de suco. Os
tickets apenas serão vendidos na
secretaria da Anastra, a partir do
sábado.

 



1,9 bilhões

Ambulância
Uma ambulância estará disponível no
Sesi, na pista de atletismo em Timbó e no
Parque Ramiro Ruediger para socorrer os
atletas em casos acidentais. Confira os
horários:

Domingo (22/05):
Sesi:  08h às 22h
Timbó: 07h30 às 15h30

Segunda-feira (23/05):
Sesi: 08h às 22h
Timbó: 07h30 às 15h30
Parque Ramiro Ruediger: 12h30 às 15h30

Terça-feira (24/05):
Sesi: 07h às 22h

Quarta-feira (25/05):
Sesi: 07h às 22h

Quinta-feira (26/05):
Sesi: 08h às 22h

Sexta-feira (26/05):
Sesi: 08h às 18h



1,9 bilhões

Encerramento
A festa de encerramento ocorrerá
no Pavilhão 4 da Vila Germânica, na
sexta-feira (27). O valor dos
ingressos custará R$ 60 para os
associados e R$ 120 para os não
associados e dará direito a buffet
livre com chopp, água, suco,
refrigerante e água, além da
presença da banda local Malibu e
de um concurso de chopp em
metro com direito a brindes.

Os ingressos estarão disponíveis
para vendas a partir de terça-feira
(24) na secretaria da Anastra. Os
meios de pagamento aceitos serão
dinheiro e pix. 
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Descontos
Os atletas da XIX Olimpíada Nacional
da Justiça do Trabalho ganharam
descontos exclusivos em bares e
restaurantes durante toda a semana
dos jogos. Para garantir o bônus, é
necessário que seja apresentada a
carteira funcional do órgão de lotação.
Confira a lista:

Restaurantes
Bierhaus :
- Almoço sai por R$ 28,90

Thapyoca:
- 10% de desconto

Moinho:
-  20% de desconto

Bares:
Alemão Batata (domingo e segunda) e
Bier Villa (terça a quinta):
- Chope em dobro
- Pratos acima de R$ 38,00 ganha
uma sobremesa
- Pratos abaixo de R$ 38,00 ganha
10% de desconto



Descontos
Bares:
My Beer
- : 15% de desconto

Norden: 
- 5% de desconto

Passeios e eventos



Passeios e eventos

 
Bazar da fábrica Karsten:
– Preços a partir de R$ 9,90
- Data: até 23/05 
- Horários: Segunda a sábado: 9h às
18h/Domingo: 11h às 17h
- Local: Rodovia de acesso a
Pomerode, SC 421 – KM 15



1,9 bilhões

Hospitais
Hospital Santa Catarina:
(47) 3036-6000

Hospital Santa Isabel
(47) 3321-1000

Hospital Santo Antônio
(47) 3231-4000

Hospital Unimed
(47) 3331-8700

https://www.google.com/search?q=hospital%20unimed%20blumenau&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR857BR858&oq=hospital+unimed+blumenau&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j0i457i512j0i512l2j46i175i199i512j0i512.2742j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsYABgkiwupHQ4jDixiUHiH9-A_8bA:1653084887614&rflfq=1&num=10&rldimm=17966947784280528507&lqi=Chhob3NwaXRhbCB1bmltZWQgYmx1bWVuYXUiA4gBAVogIhhob3NwaXRhbCB1bmltZWQgYmx1bWVuYXUqBAgDEACSARJ1cmdlbnRfY2FyZV9jZW50ZXKqARcQASoTIg9ob3NwaXRhbCB1bmltZWQoDA&ved=2ahUKEwiOyYmMje_3AhXemZUCHQTKDlwQvS56BAgCEAE&sa=X&rlst=f#


www.anastra.com.br
anastraoficial


