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Vagas
A Fundação Municipal de Educação e Cultura de Tubarão vai realizar de 30 de janeiro a
3 de fevereiro a escolha de vagas para professores ACTs. A classificação será definida
com base no processo seletivo simplificado realizado no fim do ano de 2015. A escolha
ocorrerá no auditório 211 do Bloco Pedagógico da Unisul.
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Mais uma inovação na comunicação da Assembleia de
SC | Boletins informativos em TVs abertas
“Alesc em Pauta” estreia dia 1 de fevereiro com programetes de 30"

A partir de 1º de fevereiro novos formatos priorizarão a comunicação direta com a
população. Nesse sentido foi efetivada uma parceria com a ACAERT (Associação
Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão) para disseminação em todas as
emissoras de Rádio e Televisão do Estado.

“Hoje em dia as pessoas são inundadas com informações. Por isso o desafio da
comunicação da Assembleia Legislativa é chamar a atenção do cidadão para as notícias
do Parlamento. São projetos, debates, leis e mobilizações que acontecem todos os dias e
que, muitas vezes, são decisivos para a vida das pessoas”, explica a diretora de
comunicação da Alesc, Thamy Soligo.
Parceria com ACAERT
O “Alesc em Pauta” é possível graças à ampliação de um convênio já estabelecido entre
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e Associação Catarinense das
Emissoras de Rádio e Televisão (ACAERT), que, ainda em outubro de 2015, criou o
“Notícias em 1 Minuto” – inserções de 60 segundos, veiculadas por 250 emissoras de
rádio no estado, e que também tratam de notícias do Parlamento.
“Para que o processo democrático seja efetivo, precisamos da participação das pessoas.
E isso só é possível com transparência e aproximação. Este projeto é inovador, pioneiro
no país e certamente enriquecerá o debate sobre tantos projetos que são fundamentais
para o futuro de Santa Catarina”, explica Gelson Merisio, presidente do Legislativo.
Como vai funcionar
Podem participar do projeto todas as emissoras comerciais de sinal aberto, estadual ou
regional, em situação de regularidade fiscal. A produção dos boletins é inteiramente
feita pela equipe de comunicação da Alesc.
“Começamos com o ‘Notícias em 1 Minuto’ nas rádios e, imediatamente, percebemos o
sucesso: aumentou o número de pessoas, de todas as regiões, interagindo e participando
dos debates. Agora, com o ‘Alesc em Pauta’ nas TVs, estamos certos que este contato
será amplificado”, comenta a diretora de comunicação. “Vamos mostrar de forma
interativa, com imagens, vídeos, gráficos, os assuntos que o Parlamento aborda e que
são de interesse dos catarinenses, para que todas as pessoas possam entender”, disse.
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Novo diretor de futebol do Cruzeiro se inspira em
Mattos: "Um craque"

Klauss Camara é o novo diretor de futebol do Cruzeiro
Klauss Câmara, enfim, foi apresentado como novo diretor de futebol do Cruzeiro.
Confirmado pelo presidente Gilvan de Pinho Tavares no domingo, o novo chefe do
departamento de futebol concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (24) e inicia os
trabalhos inspirado em um antecessor: Alexandre Mattos.
Bicampeão brasileiro em sua passagem pela Toca da Raposa II, o executivo do
Palmeiras é utilizado como exemplo para o cartola cruzeirense. Ele faz uma analogia
com os atletas e chama o atual campeão nacional de "craque".

"O Alexandre (Mattos) é um craque hoje. Ele é considerado, na função de diretor, um
grande craque. É como se um menino da base substituísse um craque no elenco. Ele é
uma fonte de inspiração, não só para mim, que estou no Cruzeiro, mas para vários
outros", afirmou.
Cesar Greco/Fotoarena
Alexandre Mattos, diretor-executivo do Palmeiras, é inspiração de Klaus Câmara no
Cruzeiro
"Existem outros grandes diretores com passagem por aqui, que estão em Minas Gerais.
É uma honra começar neste clube que fez parte da minha vida e fazer parte deste grupo
seleto de mineiros", acrescentou.
Ele não falou somente sobre a sua inspiração para o cargo. Ainda explicou qual o
planejamento do clube para a atual temporada.
"Sem dúvida, eu penso que o formato que se encontra o Cruzeiro, hoje, é o ideal. O
Cruzeiro está startando 2017 de forma muito positiva. A função do Tinga, não só pela
pessoa, mas por tudo que representa, é muito importante. Não tenho dúvida que em
alguma coisa poderei contribuir com ele e, em muitas delas, ele poderá contribuir para
mim. Será sempre o nós, nunca o eu", declarou.
Aos 36 anos, Klauss Câmara é graduado em Educação Física e Esporte pela Unisul (SC)
e pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de Sá (SC). Ele passou
por Figueirense, Atlético-PR, Cruzeiro e Fluminense. Até então, sua experiência é
maior nas categorias de base.
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Muriaeense É O Novo Diretor De Futebol Do Cruzeiro.
Clube De Belo Horizonte Fez Anúncio Oficial Na Toca
Da Raposa II

Klauss Lopes Câmara, 36 anos (natural de Muriaé-MG), graduado em Educação Física
pela Unisul-SC e pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de SáSC, Camara, assumiu esta semana o cargo de Diretor de Futebol Profissional do
Cruzeiro, Belo Horizonte. Então executivo da base, Klauss Câmara foi promovido e
apresentado na Toca da Raposa II como novo diretor de futebol da Raposa. Ele
trabalhará em parceria com Tinga, gerente da pasta. Bastante animado com a
oportunidade, ele destacou a importância de sua identificação com o clube e revelou
inspiração em Alexandre Mattos, velho conhecido do torcedor celeste.
“É uma satisfação muito grande, a realização de um grande sonho. Estou muito
motivado, com muita vontade de trabalhar e demonstrar meu trabalho agora aqui na
Toca II. O torcedor pode esperar um profissional que se capacitou e buscou muito estar
onde estou hoje. Não vai faltar empenho, dedicação e esforço da minha parte para poder
fazer do Cruzeiro um clube de excelência e grande como sempre foi”, afirmou ele, que é
torcedor da Raposa e ex-atleta das categorias de base da equipe cinco estrelas.

Klauss tem um currículo sólido no futebol brasileiro:
- Figueirense (supervisor geral): março de 2006 a novembro de 2008
- Atlético-PR (coordenador de captação da base): novembro de 2008 a junho de 2010
- Cruzeiro (coordenador de captação da base): julho de 2010 a agosto de 2011
- Fluminense (coordenador técnico): agosto de 2011 a junho de 2014
- Cruzeiro (diretor da base): junho de 2014 a janeiro de 2017
- Cruzeiro (diretor de futebol profissional): a partir de janeiro de 2017

Veículo: Site Adjori SC
Data: 26/01/2017
Site: http://www.adjorisc.com.br/economia/em-10-anos-g%C3%A1s-naturalatender%C3%A1-popula%C3%A7%C3%A3o-de-40-mil-pessoas-em-bairro-depalho%C3%A7a-1.1958677

Em 10 anos gás natural atenderá população de 40 mil
pessoas em bairro de Palhoça
Em visita à Pedra Branca, SCGÁS acerta atendimento a novo parque industrial e
condomínio de 600 residências unifamiliares

O presidente da SCGÁS, Cósme Polêse, e equipe visitaram ontem (25) a Cidade
Universitária Pedra Branca, bairro do município de Palhoça que é atendido pela rede
canalizada da companhia e tem o gás natural como principal fonte de energia. A agenda
incluiu reunião com Valério Gomes, gestor do empreendimento, e Marcelo Gomes, diretor
executivo do bairro; e visitas às instalações dos condomínios e clientes comerciais atendidos
pela empresa. Polêse verificou se a prestação de serviço da SCGÁS tem sido satisfatória no

local, e observou o projeto de crescimento do empreendimento para que a empresa possa
planejar seu atendimento de acordo com o cronograma de implantação das novas unidades
consumidoras.
De acordo com o próprio criador do bairro, a Pedra Branca possui hoje cerca de 10 mil
habitantes, mas tem capacidade para abrigar até 40 mil moradores. Em média, os residentes
do bairro consomem 16 mil m³/mês, números que representam pouco mais de 15% do
consumo residencial de gás natural de todo o estado. No projeto atual, os idealizadores da
Pedra Branca e a SCGÁS preveem a ligação de mais 10 mil residências na cidade, o que
dobraria o número de casas e apartamentos atendidos pela empresa hoje. O engenheiro Alex
Costa, da SCGÁS, ressalta que os dois prédios com maior consumo residencial de gás
natural em Santa Catarina estão na Pedra Branca, e garante que as áreas de comércio e
tecnologia da empresa, em parceria com os engenheiros do bairro em Palhoça, já
aumentaram em 35% a eficiência energética desde o início do atendimento no local.
Outro setor importante quanto ao consumo de gás natural na Pedra Branca é o comercial.
Ainda de acordo com Costa, os empreendimentos comerciais na cidade consomem por mês
o equivalente a 12% do gás natural utilizado somente por este segmento em toda a Grande
Florianópolis. Além disso, já existem estudos por parte da empresa para a implantação de
postos que forneçam gás natural veicular (GNV), por mais que já existam algumas unidades
nos arredores da cidade sustentável que dão conta de atender aos moradores do local que
possuem veículos adaptados com cilindros.
Durante a visita, Polêse observou que a tendência é que a relação entre a empresa e a Pedra
Branca se estreite cada vez mais. No ano que vem terá início a obra para a instalação de um
condomínio de 600 casas no bairro, e a SCGÁS já se comprometeu a criar um modelo de
atendimento para estas unidades familiares. O presidente destacou a importância e a
necessidade da SCGÁS atender mais unidades residenciais isoladas, já que a empresa foca
seu atendimento em condomínios verticais e, atualmente, trabalha apenas com um projeto
piloto de 52 casas em um condomínio de Criciúma. Com o novo empreendimento, a
empresa pretende ampliar a oferta de serviços que contam com a aplicação de gás natural ao
segmento residencial. Apesar de quase todas as residências da Pedra Branca já contarem
com churrasqueiras a gás, por exemplo, a intenção da empresa é também garantir energia
para equipamentos como lareira e piso aquecido, utilizando o empreendimento para
demonstrar o potencial do insumo no aumento da qualidade de vida.
Outra iniciativa por parte dos gestores da cidade sustentável que em um futuro próximo deve
mobilizar também a distribuidora catarinense é o de um novo parque industrial no local, que
terá 270 lotes disponíveis para indústrias de médio porte e deve ser entregue entre 2018 e

2020. Marcelo Gomes confirmou que o novo projeto quer utilizar gás natural para atrair
novos empreendimentos para a Pedra Branca. Um terceiro projeto, que ainda não passa de
uma ideia e está em fase inicial de estudos, é o de utilização do lixo produzido no bairro para
a produção de biogás. Atualmente, a Pedra Branca produz cerca de três toneladas de lixo
orgânico, e os gestores do bairro planejam que, no futuro, todos os resíduos gerados pelos
empreendedores e moradores da cidade sustentável sejam reaproveitados.
A Cidade Universitária Pedra Branca possui um conceito diferenciado quanto à qualidade de
vida, desenvolvimento e inovação, e seu projeto começou a ser idealizado no final da década
de 1990. Tendo em vista conservar seu plano inicial de fazer do bairro uma cidade
sustentável, foi o empreendimento que procurou a SCGÁS para atender as residências e o
comércio local, já que o gás natural é combustível fóssil com menor índice de poluição,
considerado a ponte para as energias renováveis. Entregue de forma canalizada, o insumo
não precisa ser estocado e dispensa a logística de energia através de caminhões, o que poupa
espaço e melhora a mobilidade urbana. Como resultado desta e outras ações, a Pedra Branca
foi o único projeto da América Latina escolhida entre os fundadores do Programa Clima
Positiva, da fundação americana Clinton, que funciona desde 2009 com o objetivo de
promover o desenvolvimento urbano de maneira sustentável.
Um dos atrativos da Pedra Branca é o campus da Universidade do Sul de Santa Catarina
(Unisul), que já opera na Grande Florianópolis desde 1996, e que só na cidade universitária
já tem mais de sete mil alunos. No ano passado, a Unisul recebeu a delegação olímpica da
Alemanha e os atletas paralímpicos de Israel, e para atender as duas delegações com o
máximo de conforto possível, também foi interligada à rede da SCGÁS. Entre outras
finalidades, o gás natural foi requisitado para aquecer a piscina da universidade, que foi
utilizada para a preparação dos atletas da natação de ambos os países.
Cósme Polêse, presidente da SCGÁS, comentou o desenvolvimento acelerado da cidade
sustentável e ressaltou a importância do gás natural neste processo. "Ficamos muito felizes
por retornar à Pedra Branca depois de alguns anos e verificar que o planejamento deu certo.
O empreendimento cresceu e o gás natural vem auxiliando no posicionamento inovador e
sustentável desse exemplo de bairro".
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Unisul abre inscrições para ingresso na graduação sem
vestibular
A Unisul está com inscrições abertas para o ingresso em cursos de graduação através do
histórico escolar. As vagas estão disponíveis em cursos de todas as áreas do
conhecimento. Entre muitos outros estão Medicina Veterinária, Odontologia, Direito,
Engenharia Civil, Administração e Cinema. O candidato tem até o dia 26 de janeiro para
efetivar sua inscrição gratuita pelo histórico escolar.
São ofertadas também quatro possibilidades que auxiliam os estudantes em suas
jornadas dentro da Unisul.
PROUNISUL
Até 30% de desconto na mensalidade para estudantes que vêm de escola pública ou para
estudantes que vêm de escola particular, em que tenham recebido bolsa integral.
Somente para alguns dos cursos em oferta.
FIES
O Fies financia a graduação na Unisul, após ter ingressado por meio do processo
seletivo Histórico Escolar. O principal requisito é ter avaliação positiva (conceito maior
ou igual a 3) no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) do
MEC.
PRAVALER
O Pravaler financia o valor das mensalidades enquanto o estudante cursa a graduação e
realiza o pagamento depois de formado. A contratação é semestral, com financiamento
de 100% da mensalidade, e está condicionada à análise de crédito.
CONVÊNIOS
Funcionários de empresas, instituições e organizações públicas ou privadas que tem
convênio com a Unisul se beneficiam de descontos nas mensalidades. O benefício se
estende aos familiares e dependentes, de acordo com as regras de cada convênio.
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OMDA

Neste mês de janeiro, tomou posse a nova diretoria da Organização para o Movimento e o
Desporto Amador (Omda). O fisioterapeuta Sayron Elias será o presidente na gestão 20172020, e o professor Pedro Duarte, o tesoureiro. Além dos cargos diretivos, ambos atuam
diretamente nos processos de treinamento. Além dos treinos diários de basquete para
crianças e de basquete sobre rodas para deficientes físicos, a Omda agora também oferece
treinamento de bocha paralímpica, onde o público alvo são pessoas com afecções
neurológicas como paralisados cerebrais (PC) e portadores de esclerose múltipla (ME), entre
outras debilidades que provoquem sequelas físicas, cognitivas e motoras. Os trabalhos são
realizados diariamente entre as 13h30 e as 18h. Inscrições podem ser feitas através dos
telefones 99604-4528 ou 99967-4749, ou indo até o ginásio de esportes da Unisul, na Pedra
Branca, a partir do dia 13 de fevereiro, entre as 14h e as 17h30.
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CLÍNICAS SOCIAIS PARA ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO EM FLORIANÓPOLIS

Com o intuito de disseminar o máximo de informações que possam ajudar pacientes e
familiares, nós da ACBG Brasil compilamos uma lista com todas as clínicas sociais
para atendimento psicológico em Florianópolis. Se você conhece alguma clínica que
não está na lista, favor deixe nos comentários que a gente atualiza. Queremos elaborar
listas como essas para o máximo de cidades que pudermos, continue nos
acompanhando!
ASSIM (Instituto Movimento): 3225-7656
Endereço: Rua Victor Konder, 321 2.o Andar. Centro, Florianópolis.
CEPSI/CESUSC: 3239-2656
Endereço: Rodovia SC-401, Km10, Sto Antonio de Lisboa. Norte da Ilha, Florianópolis.
COLÔNIA SANTANA 24 Horas: 3954-2000
Endereço: Rua Engelberto Koerich, 333. Colônia Santana. São José.
COMUNIDADE GESTÁLTICA: 3222-7777
Endereço: Rua Irmão Joaquim, 169. Centro, Florianópolis.
ESPAÇO VIVER: 3039-0907 / 99642-9889
Endereço: Rua Felipe Schmidt, 315, Sala 702. Centro, Florianópolis.
ESTÁCIO DE SÁ: 3381-8050
Endereço: Av. Leoberto Leal, 431. Barreiros, São José.
FAMILIARE (Instituto Sistêmico): 3233-4635
Endereço: Rua Acadêmico Reinaldo Consoni, 200. Córrego Grande, Florianópolis.
INSTITUTO CIDADANIA EM AÇÃO: 3258-7673
Endereço: Rua Álvaro Tolentino, 34. Campinas, São José.

INSTITUTO MULLER-GRANZOTOO: 3025-5622
Endereço: Rua Zenon Fernandes, 70. Santa Mônica, Florianópolis.
MOVIMENTO PORTA ABERTA: 3223-1187
Endereço: Rua Álvaro de Carvalho, 155, 4.o Andar. Centro, Florianópolis.
SAPSI – Serviço de Atendimento Psicológico: 3721-9402
Endereço: Campus Universitário – CFH – UFSC. Trindade, Florianópolis.
UNISUL: 3279-1083
Endereço: Campus Universitário – Bloco J, 2.o Andar. Pedra Branca, Palhoça.
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Klauss Camara é novo diretor de futebol profissional
do Time do Povo
Ex-diretor da base do Cruzeiro Esporte Clube, cargo que exerceu desde junho de 2014,
Klauss Lopes Camara é o novo diretor de futebol profissional do Maior de Minas. O
anúncio da efetivação de Klauss nesta nova função foi feito pelo presidente Gilvan de
Pinho Tavares, na manhã deste domingo, na Toca da Raposa II.
“Ele já vinha exercendo essa função e agora de fato e de direito. Ontem conversamos
com ele e o oficializamos como novo diretor de futebol profissional do Cruzeiro. Ficou
muito feliz e falou que era o sonho da vida dele. A partir de hoje, o Klauss já está
exercendo definitivamente o cargo”, afirmou Gilvan, que passa agora a procurar outro
profissional para a função que Klauss Camara exercia nas categorias de base celeste.
“É um profissional muito competente, já passou por vários outros clubes, como
Figueirense, Atlético-PR e Fluminense, e no Cruzeiro prestou um grande serviço na
base. Agora, com a oficialização do Klauss Camara como diretor de futebol
profissional, vamos atrás de um diretor para a base.”

Bruno Vicintin, vice-presidente de futebol do Time do Povo, também não poupou
elogios em relação a Klauss Camara e destacou ainda a importância dele na contratação
do meia Thiago Neves.
“Fico feliz, ele merece, fez um brilhante trabalho nas nossas divisões de base e também
na contratação do Thiago Neves ele foi muito bem. Merecido e sempre que a gente pode
promover alguém de dentro da casa para subir degraus é o caminho certo, o caminho
que o Cruzeiro sempre seguiu”, declarou.

Natural de Muriaé-MG, graduado em Educação Física pela Unisul-SC e pós-graduado
em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de Sá-SC, Klauss Camara, de 36 anos,
disse estar concretizando o desejo de assumir o cargo de diretor de futebol profissional
da Raposa.
“É uma satisfação muito grande, a realização de um grande sonho. Estou muito
motivado, com muita vontade de trabalhar e demonstrar meu trabalho agora aqui na
Toca II. O torcedor pode esperar um profissional que se capacitou e buscou muito estar
onde estou hoje. Não vai faltar empenho, dedicação e esforço da minha parte para poder
fazer do Cruzeiro um clube de excelência e grande como sempre foi”, afirmou ele, que é
torcedor da Raposa e ex-atleta das categorias de base da equipe cinco estrelas.
“Eu tenho uma identificação muito grande com o Cruzeiro. O Cruzeiro faz parte da
minha vida desde o início. Eu me lembro como se fosse hoje eu chegando com o meu
pai, com a bolsa debaixo do braço, o sonho de ser jogador, onde eu iniciei, nas
categorias de base do Clube. Depois eu trabalhei aqui em uma segunda oportunidade e
desde 2014 é a terceira oportunidade que eu tenho de poder estar trabalhando e servindo
ao Cruzeiro.”

Além da contratação de Thiago Neves, Klauss também foi o responsável por outras
negociações recentes no time profissional, como a renovação do contrato do meia
Robinho e o empréstimo do também meia Gabriel Xavier ao Vitória.
“Tudo aquilo que o presidente pediu para que eu pudesse fazer, os serviços a serem
prestados no profissional, eu me esforcei ao máximo para poder fazer com excelência.
O Thiago Neves foi uma contratação que, apesar de ter sido eu o responsável por tê-lo
trazido, conduzido e concluído a negociação, mas ele veio por um somatório de fatores
que convergiram e foram favoráveis para que ele tivesse aqui”, disse ele.
“A situação do Robinho, o Gabriel Xavier no Vitória também foi uma condução que eu
tive, tudo a pedido do presidente, mas agora a gente sabe que terá um trabalho longo
pela frente e vamos fazer o máximo para que a gente possa ter sucesso”, completou.
Klauss Camara atenderá à imprensa em entrevista coletiva a ser marcada pelo Clube.
Klauss Lopes Camara
Nascimento: 24/05/1980 (Muriaé-MG)
Formação: graduação em Educação Física e Esporte pela Unisul-SC e pós-graduação
em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de Sá-SC
Clubes:
– Figueirense (supervisor geral): março de 2006 a novembro de 2008
– Atlético-PR (coordenador de captação da base): novembro de 2008 a junho de 2010
– Cruzeiro (coordenador de captação da base): julho de 2010 a agosto de 2011
– Fluminense (coordenador técnico): agosto de 2011 a junho de 2014
– Cruzeiro (diretor da base): junho de 2014 a janeiro de 2017
– Cruzeiro (diretor de futebol profissional): a partir de janeiro de 2017

