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Planejamento estratégico é iniciado

Servidores da prefeitura de Tubarão participaram de workshop com consultores do
Sebrae em busca de soluções para o desenvolvimento do município
TUBARÃO
Após conhecer o diagnóstico “Tubarão em Números” elaborado pelo Sebrae, e que
serve de guia para a execução do programa Tubarão 180º, os servidores da prefeitura
participaram ontem do workshop Planejamento Estratégico para a Gestão Municipal.
O workshop foi realizado no auditório do Cettal, na Unisul, e conduzido pela consultora
do Sebrae Claudia Gelosa Souza Bittencourt, integrante da equipe que elaborou o
diagnóstico. A proposta da atividade é aproximar os servidores desse balanço do
município e estimular a busca de soluções para melhorar a gestão e o atendimento ao
público em cada setor. “Por isso estamos aqui, para reforçar o convite deste mutirão que
tem de ser permanente e renovado a cada dia. Daqui a três anos e meio queremos olhar
para trás e recebermos o reconhecimento de que o que foi feito valeu a pena”, afirmou o
prefeito Joares Ponticelli durante o início dos trabalhos.
Depois de apresentar todos os indicadores socioeconômicos de questões como Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), saúde, educação, renda, tratamento de esgoto, coleta
de lixo, transporte, telecomunicação e Produto Interno Bruto (PIB), a consultora dividiu
os servidores em equipes para uma dinâmica de grupo. Foram registrados os pontos
fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades da educação, cultura, saúde, assistência
social, esporte, segurança, lazer, setores primário, secundário e terciário e eixos da
infraestrutura, tecnologia e políticas públicas.

Na próxima segunda-feira ocorre a segunda etapa desse workshop com a apresentação
das oportunidades e ameaças mais importantes levando-se em conta o conjunto de
forças e fraquezas do município e forças mais importantes considerando o conjunto de
oportunidades e ameaças externas.
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2ª edição do Unidança Kids movimentará Tubarão e
região

Tubarão
O Unidança Kids é um festival de dança para crianças de 3 a 11 anos que será realizado
no dia 2 de setembro, às 15h, no Espaço Integrado de Artes da Unisul de Tubarão. Os
gêneros que compõem o Unidança Kids 2017 são: Ballet Clássico de Repertório, Ballet
Clássico Livre, Dança de Salão, Dança Moderna e Contemporânea, Jazz, Danças Urbanas
e Danças Folclóricas. O evento está na 2ª edição e contará com a participação de grupos
de dança da rede pública e particular de ensino, grupos de academias e independentes,
nas seguintes categorias:




Baby: de 3 a 5 anos – coreografias com duração de até 3 minutos;
Infantil: de 6 a 8 anos – coreografias com duração de até 3 minutos;
Infanto-Juvenil: de 9 a 11 anos – coreografias com duração de até 4 minutos.

A coordenadora da Unisul Companhia de Dança e Grupo experimental de Dança da
Unisul (GEDU), Carolina Barbosa, responsável pela organização do evento destaca que
o Unidança Kids colabora com o panorama da dança infantil da região sul de Santa
Catarina. “Por não ser competitivo, o evento busca o aprimoramento técnico e artístico,
garantindo o caráter didático-pedagógico por meio das apresentações, contribuindo para
a formação de plateia, o desenvolvimento e valorização da cultura e da arte”, pontua.
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