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Fechando a semana de palestras em comemoração ao Dia 
Mundial da Água – 22 de março –, a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente (SAMA), por meio do Núcleo de Educação 
Ambiental e Unidade de Conservação, ambos da Unidade 
de Desenvolvimento e Gestão Ambiental (UGA), realizou 
visitas à Estação de Tratamento de Água (ETA) Cubatão junto 
com produtores rurais. Incluiu a observação do ponto de 
captação da água do Rio Cubatão. Os agricultores tiveram 
a oportunidade de conhecer o processo de tratamento e 
verificar o que foi abordado durante as palestras, sobre a 
importância de preservar os mananciais e desenvolver o 
consumo consciente.
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Tratamento  
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1º Encontro sobre 
Síndrome de Down destaca 
envolvimento familiar
Pais, pacientes e profissionais da área participaram do 
1º Encontro sobre Síndrome de Down, promovido pelo 
Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial – 
NAIPE na manhã de 21 de março, Dia Internacional da 
Síndrome de Down, em Joinville. O tema “A importância 
da família no tratamento” foi abordado pelo médico 
pediatra do NAIPE, Dr. Guilherme Roberto Colin, 
especialista na alteração genética. Ele destacou que 
síndromes ou deficiências não têm a ver com ausência 
de limites de disciplina e educação, sendo importante 
a definição de tarefas para o desenvolvimento de 
responsabilidade. Alertou ainda para os pais não 
compararem o desenvolvimento do filho com o de 
outros pacientes. 

Todas as unidades escolares do Município 
participaram, na terça-feira (20/3), do 
Dia D de discussão da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) em Santa 
Catarina, abordando os novos currículos 
escolares da educação básica. O objetivo 
é reelaborar a matriz curricular de cada 
disciplina. O próximo passo é levar os 
currículos para discussão em encontros 
estaduais até que se transformem em um 
currículo único para as redes municipais, 
estaduais e particulares. 

Secretaria de Educação 
participa de Dia D de 
implementação da Base 
Nacional Comum Curricular
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Palestra trata da 
importância da preservação 
de recursos hídricos na  
APA Serra Dona Francisca

Servidores 
passam por 
treinamento para 
atendimento  
do FGTS

Procon divulga 
pesquisa de preços 
de pescados 

Nesta semana, em que é comemorado o Dia Mundial da Água, 
celebrado em 22 de março, um ciclo de palestras gratuito foi 
promovido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 
por meio das áreas de Educação Ambiental e Unidades de 
Conservação, da Unidade de Desenvolvimento de Gestão 
Ambiental. Com o tema “Água limpa, um dever de todos”, o 
objetivo é sensibilizar a comunidade da região da Área de Proteção 
Ambiental (APA) Serra Dona Francisca sobre a responsabilidade 
compartilhada em prol da conservação dos recursos hídricos.
 A APA possui grande importância para a preservação dos 
principais mananciais que abastecem o município de Joinville. 
As palestras enfatizam a importância da preservação das 
nascentes, da conservação e recuperação da mata ciliar, e da 
necessidade de instalação de sistemas de tratamento de esgoto 
sanitário nas residências e estabelecimentos comerciais.

Servidores da Prefeitura de 
Joinville, além de integrantes 
do 62o Batalhão de Infantaria, 
passaram por treinamento na 
Caixa Econômica Federal, com 
a gerente de Canais e Negócios 
da instituição bancária, Priscila 
Justus hamad. Esta equipe 
multidisciplinar, além de 
funcionários da Caixa atuará 
no atendimento da liberação 
do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) 
aos proprietários de imóveis 
atingidos pelas chuvas, ocorridas 
nos dias 16 e 17 de janeiro. O 
atendimento será centralizado 
no Centreventos Cau hansen, 
de 26 de março a 27 de abril, se 
segunda a sexta-feira (exceto no 
dia 30 de março, feriado), das 8 às 
14 horas.

Em função da proximidade da 
Semana Santa, no final de março, 
o Procon de Joinville realizou 
pesquisa em várias peixarias 
e supermercado e constatou 
variação de preços que chegam 
a 327%. O levantamento foi 
realizado nos dias 15 e 16 de 
março em quatro peixarias e 
três supermercados. As maiores 
variações foram constatadas na 
sardinha limpa (203%), bacalhau 
desfiado (300%) e camarão médio 
com casca (327%).O Procon 
pesquisou o preço de 21 produtos 
in natura ou congelados. Os 
produtos de maiores preços são 
bacalhau, camarão e salmão e 
os mais baratos são a sardinha, 
anchova, pescada, corvina e tilápia.
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Bicentenário de Ottokar Dörffel é 
celebrado com programação especial

Neste sábado (24/3), a partir das 15 horas, os jardins do Museu 
Casa Fritz Alt irão se transformar em sala de leitura e receber o 
encontro do clube #leiaMulheres, de Joinville. Durante o evento, 
que terá a mediação das jornalistas Marcela Güther e Karoline 
lopes, o público será convidado a discutir o premiado livro “O 
caminho de casa”, escrito por Yaa Gyasi, uma das mais comentadas 
autoras da cena literária norte-americana, em 2016. 

Museu Fritz Alt recebe  
encontro de clube de leitura

O aniversário de 200 anos 
de nascimento do imigrante 
alemão Ottokar Dörffel, influente 
personalidade política e cultural que 
chegou a Joinville ainda no período 
da colônia Dona Francisca, será 
comemorado com eventos especiais 
no final de semana.
O trabalho realizado pelo alemão 
ainda em sua terra natal será 
mostrado pelos historiadores Judith 
Matzke e Michael Wetzel, que virão 
da Alemanha especialmente para 
a programação, acompanhados 
por harmut Morgeneyer, sobrinho 
bisneto do homenageado. Na 
sexta-feira (23/3), eles estarão no 
Arquivo histórico de Joinville, a 
partir das 18h, para apresentar as 
palestras “Ottokar Dörffel: uma vida 
em dois mundos” e “Nos domínios 
de Schoenburg – terra natal de 
Ottokar Dörffel”, com a abertura da 
exposição “Ottokar Dörffel: acervo 
e memória. Uma ponte entre dois 
mundos”, na sequência.
 No sábado (24/3), às 20h, a 
Sociedade harmonia lyra apresenta 
a “3ª Noite das Artes – Especial 
Ottokar Dörffel 200 Anos”. Os 
ingressos para o concerto poderão 
ser trocados por três quilos de 
alimentos não perecíveis na 
secretaria da harmonia lyra, entre 
9h e 11h45 e 14h15 e 17h45. No 
domingo (25/3), o Museu de Arte 
de Joinville, local que foi projetado 
e construído por Ottokar Dörffel e 
onde ele morou com sua esposa Ida 
Günther, recebe o Concerto Matinal, 
com a banda do 62° Batalhão de 
Infantaria de Joinville. O evento terá 
início às 10h30 e é aberto ao público.


