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Prefeitura de Joinville fornece apoio 
técnico às HORTAS COMUNITÁRIAS

No bairro Jardim Iririú, um terreno de aproximadamente três mil metros 
quadrados, anteriormente tomado pelo mato e usado para despejo irregular 
de lixo, hoje ajuda a abastecer a mesa de catorze famílias com verduras 
e legumes cultivados pela própria comunidade. É a horta comunitária 
Girassol, criada há nove anos. Assim como ela, existem outras duas hortas 
comunitárias que ocupam terrenos pertencentes ao município, localizadas 
no Jardim Sofia e no Jardim Edilene, no bairro Paranaguamirim. Os três 
espaços recebem apoio técnico da Prefeitura de Joinville, por meio Unidade 
de Desenvolvimento Rural (UDR) da Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente (SAMA). 

“A UDR acompanha o trabalho das hortas comunitárias 
há vários anos. Semanalmente, nossos técnicos visitam 
os espaços e auxiliam com orientações sobre técnicas de 
plantio e manutenção da horta”, explica o gerente da UDR, 
Carlos Alberto do Amaral.

Para a implantação de hortas comunitárias em 
terrenos públicos, é necessária a permissão 
de uso concedida pela Prefeitura de Joinville. 
A autorização deve ser solicitada à Unidade 
de Controle Patrimonial da Secretaria de 
Infraestrutura Urbana (SEINFRA), por meio 
de grupos organizados, como associações de 
moradores ou da própria Associação das Hortas 
Comunitárias de Joinville. 
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Alunos participam de atividades de bombeiros
Alunos participantes do Programa Escola Cidadã, da Secretaria de Proteção Civil e Segurança 
Pública, tiveram a oportunidade de aprender sobre o universo dos bombeiros. A aula, realizada 
na terça-feira (18/9), no Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, 
no bairro Distrito Industrial, reuniu cerca de 30 estudantes das escolas municipais Professora Rosa 
Maria Berezoski Demarchi e Professor Sylvio Sniecikovski. A parceria com o Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Joinville é uma das ações do programa Escola Cidadã, que também conta com apoio 
da Defesa Civil, Escola Municipal de Saúde Maria Carola Keller e União dos Escoteiros do Brasil.

Para atender a alta procura por 
pedidos de inscrição e atualização 
no Cadastro Único de Assistência 
Social (CadÚnico), a Secretaria 
de Assistência Social de Joinville 
(SAS) realizará um mutirão nos 
Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS). Uma equipe de 20 
servidores participará do reforço no 
atendimento. A ação começará no 
CRAS do Comasa, na segunda-feira 
(24), e vai até o dia 14 de novembro. 
O atendimento será das 8 às 13 horas, 
sendo itinerante nos demais CRAS. 

Com informações históricas, econômicas, 
sociais e políticas do Município, o 
“Joinville Cidade em Dados 2018” está 
disponível para consulta no site da 
Prefeitura de Joinville. Produzido e 
editado anualmente pelo Município, esta 
edição digital apresenta como novidade 
a divisão em capítulos temáticos. De 
acordo com a Secretaria de Planejamento 
Urbano e Desenvolvimento Sustentável, 
responsável pelo caderno, a organização 
dos capítulos está de acordo com o 
Plano Diretor da Cidade, facilitando 
a observação dos indicadores e a 
verificação do que está sendo aplicado.
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realiza mutirão  
de atendimento 
nos CRAS 

“Joinville Cidade em Dados 2018” 
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Dia da Árvore em Joinville 
Saúde implanta sistema 
informatizado de gestão  
na UPA LESTE 

A comemoração do Dia da Árvore 2018 acontece na sexta-feira, (21), com o plantio 
de mudas de árvores feitas por alunos da Escola Municipal Pedro Ivo. Também foram 
realizadas ações de educação ambiental no Parque Municipal Natural da Caieira.

Programa Mexa-se Mais acontece no bairro Paranaguamirim 

A comunidade do bairro Paranaguamirim, em Joinville, poderá participar de ações 
voltadas à saúde e ao bem-estar, oferecidas em mais uma edição do Programa Mexa-se 
Mais, que acontece neste sábado (22), na Escola Municipal Professora Adda Sant’Anna da 
Silveira (rua Monsenhor Gercino, 6674), das 14 às 17 horas.
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DIA DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA

A Secretaria da Saúde de Joinville ampliou 
para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
Leste o Sistema informatizado de Gestão, que 
já incluiu a UPA Sul e o Pronto-Atendimento 
(PA) Norte, permitindo que as três estruturas 
passem a operar integradas.  Nas UPAs 
Leste e Sul, PA Norte, unidades básicas de 
saúde e unidades de saúde mental da rede 
municipal também está em funcionamento 
o Consultório Informatizado, principal 
ferramenta da segunda etapa. Desta maneira, 
todos os profissionais da Unidade têm acesso 
ao mesmo sistema e registram todos os 
passos dos atendimentos realizados. Dados 
do paciente desde a recepção, classificação, 
evolução, ficha de atendimento, medicações 
administradas e prescritas, exames de raio-X 
e laboratoriais, acompanhamento até a alta 
do médico ficam armazenados e podem ser 
novamente acessados e atualizados em futuros 
atendimentos. 

Centenas de pessoas 
participaram da 
caminhada referente ao 
Dia Nacional de Luta da 
Pessoa com Deficiência. 
Foram percorridas ruas 
do Centro de Joinville. 
Os participantes 
divulgaram ações 
das entidades que 
representam e 
chamaram a atenção 
da importância para 
o respeito com as 
pessoas deficientes. 
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Abertas as inscrições para 
o concurso da RAINHA 
Até o dia 19 de outubro estão abertas as inscrições para 
o concurso da rainha e princesas da 81a Festa das Flores 
de Joinville. A realeza será eleita no evento deste ano 
e, durante o seu mandato, vai representar a cidade e a 
Festa das Flores de 2020. Para participar do concurso é 
preciso ter idade mínima de 18 anos, ser brasileira ou 
naturalizada, morar em Joinville, há, pelo menos, dois 
anos, ser solteira, sem filhos e ter ensino médio completo. 
Além disso, não é permitida a participação de ex-rainhas 
de qualquer edição anterior, tampouco princesas da 80a 
Festa das Flores. Da mesma forma, não poderão disputar 
o título as atuais realezas de outras festas e eventos 
tradicionais da cidade, bem como miss Joinville. Para 
se inscrever as interessadas devem comparecer na 
Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville (Secult), 
no Centreventos Cau Hansen (rua Orestes Guimarães, 
601 – 3o andar – América), de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 14 horas, com documentação que consta no 
regulamento do concurso, disponível no site  
www.festadasflores.com.br. 
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O bom desempenho de dois lutadores de Joinville no jiu jitsu nos 
Jogos Abertos de Santa Catarina, encerrado na semana passada, 
continua sendo festejada em Joinville pela Secretaria de Esportes 
(Sesporte) e pelas associações que praticam a modalidade. “A partir 
de agora vemos com muita clareza a oportunidade de fortalecimento 
do jiu jitsu em nossa cidade”, avaliou o coordenador de lutas da 
Sesporte, Hortulano Belli. O jiu jitsu estreou este ano nos Jasc de 
forma experimental e mostrou que tem potencial de ser uma das 
lutas marciais que já mobilizam muitos praticantes em Santa Catarina 
ao lado do karatê, taekwondo e judô. 

Esporte de Joinville forte no jiu jitsu 


