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HORTOS MEDICINAIS ganham 
espaço nas unidades de saúde

FOTO PHELIPPE JOSE

Na UBSF Pirabeiraba também está sendo criado um Horto 
Medicinal. O plantio das mudas foi realizado na manhã de 10 de 
julho, com a ajuda de alunos do curso de Farmácia e do Projeto 
de Extensão do Uso Racional de Plantas Medicinais, da Univille. 
Para a aluna Tayane Dreher Maciel, o objetivo é bem mais do que 
plantar. “Queremos dar palestras, orientar as pessoas sobre como 
cuidar do solo, colher e preparar os chás. As plantas também são 
medicamentos, portanto, têm partes tóxicas e precisam ser utilizadas 
de forma correta”, comentou.

Os hortos dessas unidades de saúde fazem parte das Práticas 
Integrativas Complementares da Secretaria da Saúde de Joinville. São 
resultantes da parceria entre a Gerência de Assistência Farmacêutica 
e Laboratório Municipal (GAFL), equipe das UBSFs, Unidade de 
Desenvolvimento Rural (UDR) e Univille.

O munícipe que visita a Unidade 
Básica de Saúde da Família (UBSF) 
Jardim Sofia é convidado a visitar o 
Projeto Horto Didático, nos fundos do 
terreno. Por conta do espaço pequeno, 
a alternativa foi a implantação vertical, 
com o plantio de ervas medicinais em 
garrafas pet, com a colaboração do 
Conselho Local de Saúde. Com a ação, a 
equipe está resgatando uma iniciativa 
que já foi realizada em terreno público 
do bairro, há quatro anos. 



A delegação joinvilense de paratletas disputou a primeira etapa 
dos 10º Jogos Escolares Paradesportivos de Santa Catarina (Parajesc), 
na cidade de Maravilha. Trinta atletas de Joinville participaram das 
competições, dos quais, sete estão pré-convocados para a etapa 
nacional das Paralimpíadas Escolares.

Os atletas pré-convocados são Bruna Carolina de Oliveira, Lucas 
Ramos, Lucas Rafael Borges, Micael Teixeira e Samuel de Almeida. 
Ao grupo de atletismo somam-se ainda os judocas Ingrid Dumerqui 
Rodrigues e Josué Calebe Galdino Miranda.

PARATLETAS 
joinvilenses se 
destacam nos 
Jogos Escolares 

Joinville 
abre 
segunda 
Residência 
Inclusiva

Homens e mulheres com 
deficiência, com idades 
entre 18 e 59 anos, laços 
familiares rompidos ou 
fragilizados e que não 
tenham condições de 
auto sustentabilidade 
ou retaguarda familiar 
ganham um novo espaço de 
atendimento a partir desta 
sexta-feira (12).

A Secretaria de 
Assistência Social inicia 
o serviço da segunda 
Residência Inclusiva 
instalada na rua Triângulo 
Mineiro, número 66, no 
bairro Saguaçu. As vagas 
são ocupadas por aquelas 
pessoas que passam por 
rigorosa avaliação da 
equipe técnica de forma 
a atender os casos mais 
urgentes. 

Tuiuti 
interditada 
para a 
recuperação  

A Companhia Águas 
de Joinville informa que 
parte da rua Tuiuti, no 
bairro Aventureiro, será 
totalmente interditada 
nesta sexta-feira (12) e 
no sábado (13) para a 
recuperação asfáltica, 
após um vazamento ter 
danificado a via.

A interdição acontece 
entre as ruas Padre Valente 
Simeoni e Habib Farah, que 
serão usadas para o desvio 
do trânsito. Os trabalhos 
acontecem entre as 8h30 e 
17 horas. 

FOTO DIVULGAÇÃO



Guarda Municipal 
intensifica rondas 

A Guarda Municipal de Joinville, unidade 
operacional da Secretaria de Proteção Civil e 
Segurança Pública (Seprot), vai intensificar as 
rondas nas praças, parques e pontos turísticos de 
Joinville durante as férias escolares, de 15 a 26 de 
julho. O horário de atuação da Guarda segue com 
a programação normal, das 6h30 às 22h30, de 
segunda a domingo, incluindo feriados, assim como 
o plantão da madrugada, que adotará uma escala 
diferenciada. Para acionar a Guarda Municipal, basta 
entrar em contato pelo telefone 153.

UPA Sul retoma 
atendimento infantil

A Secretaria da Saúde de Joinville retomou 
essa semana o atendimento infantil na Unidade 
de Pronto Atendimento Sul.  Foram contratados 
sete médicos pediatras e oito clínicos  para 
uma escala de atendimento de 24 horas. O 
investimento anual é de R$ 5 milhões. Em junho 
de 2016, o atendimento de pediatria tinha sido 
centralizado apenas no PA Leste devido às obras 
de modernização e ampliação da UPA Sul.  No 
Pronto Atendimento Leste, o serviço pediátrico 
vai ser mantido.

Escolhida 
a realeza a 
Olimpíada da 
Terceira Idade

A 28ª Olimpíada da Terceira 
Idade de Joinville, que será 
realizada no mês de agosto, já 
tem seu rei e rainha: rainha Lili 
Marlene Tank, do grupo Mexa-se 
Arena, e rei Laor Souza, do grupo 
Alvorada Amarelo.

A Olimpíada da Terceira 
Idade tem como objetivo 
promover interação, estimular a 
participação na sociedade e criar 
uma opção de lazer e recreação 
para os idosos do Município.

A partir do dia 16 de julho 
até 13 de agosto é o período de 
inscrições. As disputas começam 
no dia 16 de agosto e terminam 
no dia 29 de agosto com as 
premiações.
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Feira do 
Príncipe e Feiras 
nos Bairros de 
julho em ritmo 
de Festival 

Sambaqui de Joinville 
é foco de pesquisa 
internacional

Além de coletores e consumidores de 
peixes e frutos do mar, os homens dos 
sambaquis que viviam na Mata Atlântica há 
mais de cinco mil anos também manejavam 
e cultivavam vegetais como milho, cará, 
batata doce e outros tubérculos.

Esta é a tese que está sendo desenvolvida 
por pesquisadores internacionais da 
Inglaterra e do Brasil e podem colocar 
Joinville no centro das atenções do campo 
arqueológico nos próximos dias. Até 
então, a arqueologia considera que os 
sambaquianos eram apenas coletores.

Os trabalhos de campo começam no 
próximo dia 17 de julho (quarta-feira) tendo 
como campo de pesquisa o Sambaqui 
Morro do Ouro, ao lado da Ponte do 
Trabalhador, no bairro Guanabara. São dez 
arqueólogos e vinte estudantes voluntários 
que trabalharão durante três semanas em 
uma trincheira de 20 metros quadrados 
no alto do sambaqui. A pesquisa será 
encerrada no dia 10 de agosto.

Excepcionalmente em julho, a Feira do Príncipe e as Feiras 
nos Bairros serão realizadas no terceiro final de semana do 
mês, das 10 às 16 horas, acompanhando a programação do 
Festival de Dança de Joinville, que acontece de 16 a 27. No 
sábado (20/7), as Feiras nos Bairros serão um convite para 
quem aprecia compras, arte e entretenimento.

FEIRA DO AVENTUREIRO: Centro de Artes e Esportes 
Unificados, CEU do Aventureiro, rua Theonesto Westrupp, s/no.
FEIRA DO FLORESTA: Praça Tiradentes, Floresta.
FEIRA DO VILA NOVA: anexa ao Terminal do Vila Nova.
FEIRA DO PARQUE SÃO FRANCISCO: rua Benício Felipe  
da Silva, 45, Adhemar Garcia.
FEIRA DO PRÍNCIPE: rua das Palmeiras, Centro.


