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Livro traz memórias ex-prefeito de Paulo May

O livro “Vida e lições de um prefeito inovador... E malcriado” foi lançado ontem à noite
pela Editora Unisul, no Museu Willy Zumblick. Escrita pelo jornalista e professor
Laudelino José Sardá, a obra conta histórias pessoais e da vida política do prefeito Paulo
Osny May, que governou Tubarão entre 1977 e 1982.
Sardá conta que a produção do livro exigiu sucessivos encontros com Paulinho May,
durante cinco meses, “em que ele pacientemente, com memória singular, resgatou
detalhes de sua vida familiar e política”. O ex-prefeito morreu em julho de 2010.
O jornalista e professor relembra que a conversa se iniciava com o primeiro copo de
uísque e se encerrava antes do sexto. “Foi uma convivência com diálogo bem aberto,
que não chegou a ser uma inquisição, mas ele correspondeu à importância de abrir bem
as cortinas do seu passado”, observa Sardá.
O autor ressalta que, além de Paulinho, contou com o apoio e a participação de outras
pessoas, como a professora Amaline Mussi, Guido May, Vanessa May, Irmoto
Feuerschuette, Deka May e muitos que integraram a equipe do prefeito.
“Além dos depoimentos de Paulinho, tornaram-se imprescindíveis a checagem de datas,
a verificação de outras versões de encontros e embates políticos e também ouvir o outro
lado, como o dr. Irmoto, que formou com Paulinho uma dupla política de amor e ódio.
E é importante lembrar esses capítulos que marcaram a vida política de Tubarão”,
destaca o autor.
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“Futuro Azul”: Jornalista Sonia Bridi profere palestra
em Tubarão

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, especialistas debaterão sobre a
importância do saneamento básico, na próxima segunda-feira, às 19h30min, na Unisul,
em Tubarão.
Para garantir a qualidade de vida, a promoção da saúde e ainda evitar a proliferação de
doenças e principalmente, preservar o meio ambiente, o saneamento básico é de
fundamental importância.
Atualmente, mesmo com todas as evoluções, metade da população não tem acesso à
rede de esgoto e 34 milhões de brasileiros vivem sem água tratada. Esses dados constam
de um estudo inédito, feito nas 100 maiores cidades do país e que revela quais são os
dez melhores e os dez piores municípios em serviços de saneamento básico.
Essa realidade foi mostrada esse ano pelo programa Fantástico, em reportagem da
jornalista catarinense Sonia Bridi. A profissional tratará o tema como palestrante no
evento “Futuro Azul, o amanhã do planeta pensado hoje”, no Dia Mundial do Meio
Ambiente, comemorado nessa segunda-feira, às 19h30, na Unisul, em Tubarão.
A ação promovida pela Atlantis Saneamento tem o objetivo de debater ideias e soluções
para enfrentar uma das principais causas de doenças no país. “Para falar de meio
ambiente é preciso tratar do saneamento básico. E isso significa investir em
infraestrutura e serviços de qualidade para proporcionar saúde e preservação da
natureza”, afirma o diretor da Atlantis Saneamento, empresa de engenharia,
especializada nos serviços técnicos de operação e manutenção de sistemas de
abastecimento de água e esgoto, com sede em Tubarão, Anderson Botega.

O diretor da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Aris), Ricardo Martins
será o debatedor do evento que contará com a mediação do professor da Unisul Rodrigo
Freitas. “Já havíamos definido a realização de um evento importante sobre o tema, por
ser uma das principais preocupações da empresa. Quando assistimos a reportagem,
resolvemos convidar a jornalista para ser a palestrante”, revela Botega. Os interessados
em participar devem acessar o site www.futuroazul.com.br.
Os palestrantes:
A jornalista Sônia Bridi é correspondente internacional da Globo em Londres, Nova
York, Pequim e Paris. É autora dos livros Laowai – Histórias de uma repórter brasileira
na China (2008) e Diário do Clima, um relato de suas viagens pelo mundo, em busca de
respostas para as alterações climáticas, publicado pela Globo Livros (2012). O
debatedor do evento, engenheiro sanitário e professor Ricardo Martins é membro do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina. Coordenador de
Fiscalização da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS, onde
exerce a função de Diretor de Regulação. Já o mediador Rodrigo Freitas é doutor em
Ambiente e Sociedade pela Unicamp, com especialização em Gestão para o
Ecodesenvolvimento de Zonas Costeiras pela Universidade da Costa Rica. Consultor na
Amazônia Acreana para o WWF Brasil, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Atualmente é professor de biologia pesqueira e gestão
costeira pela Unisul.
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Desenvolvimento garantido!: Líder aposta no projeto
Tubarão 180º
Ao mesmo tempo em que é preciso reavaliar os gastos das famílias brasileiras no
orçamento mensal, também é necessário união entre quem mira exclusivamente o
desenvolvimento do seu bairro, município e região. E este tipo de norte foi muito bem
explanado pela prefeitura da maior cidade da Amurel, governador Raimundo Colombo e
empresários, que participaram do lançamento do Projeto Tubarão 180º, na terça-feira da
semana passada, na Arena Multiuso.
Entre o público estava um dos executivos de maior destaque no Sul do Estado nos
últimos dois anos, José Carlos Esser, proprietário do Líder Atacadista, com sede em
Braço do Norte. Ao observar um novo nicho frente à crise interposta no Brasil a partir
do fim de 2014 e enraizada entre 2015 e 2016, o empresário decidiu criar. Não só criou
(abriu um sistema fácil e acessível de compras de supermercado no varejo com preço de
atacado, o conhecido atacarejo) como fez surgir novas oportunidades em três
municípios: Capivari de Baixo, Imbituba e na Capital do Vale. São três lojas e cerca de
três centenas de funcionários. Agora vai abrir um novo espaço, desta vez no segundo
maior centro econômico do Sul do Estado: em Tubarão. A loja, que ainda terá seis salas

comerciais para locação, será construída em um terreno à margem da BR-101 na cidade
que pulsa desenvolvimento com seus 105 mil habitantes, cerca de 90 mil veículos,
longas e largas vias, novas rodovias e pontes, comércio pujante, variados prestadores de
serviços e referência em saúde e educação, principalmente por sediar uma das
formadoras mais completas e tradicionais do Sul do país, a Unisul.
O projeto “Tubarão 180º – Uma nova cidade”, pretende transformar o município para os
próximos 33 anos e torná-lo referência no país, segundo resume o prefeito Joares
Ponticelli. O planejado tem base em três grandes eixos: Desenvolvimento e
Sustentabilidade; Educação e Cidade; e Saúde e Qualidade de Vida. Em cada um,
diversas ações contemplarão áreas específicas. “Queremos tornar Tubarão a melhor
cidade do país para se viver. Contamos com a energia e apoio de todos. Os desafios são
muitos, mas vamos conseguir atingir nosso objetivo”, mira Ponticelli. A inovação,
emprego e renda, saúde, mobilidade, sustentabilidade, segurança, educação e
empreendedorismo são os principais pontos abordados e serão criados projetos e
programas para incremento das áreas afins.
“A vinda de investidores como José Carlos Esser à cidade demonstra como é possível e
plausível esta proposta. É preciso perspectivas rápidas. Temos um dos melhores pisos
em várias profissões. Podemos e somos uma cidade atrativa aos olhos de grandes
empresários, que poderão contar com um sistema de desburocratização, que facilite a
instalação, e assim possam criar novas oportunidades, e ao mesmo tempo contar com
mão de obra qualificada. A nova Lei de Inovação também veio para somar, além de
nossos dois parques industriais, entre tantos outros aspectos que podem e irão
transformar Tubarão”, detalha Joares.
“Creio veemente neste projeto 180º. Nossa intenção é oportunizar, participar, criar
empregos, crescer junto com o município, com a região. Vamos abrir na cidade não
somente uma nova loja, mas propiciar que os consumidores possam economizar com
suas compras do mês e, assim, investir em outras áreas, como lazer e comércio”, avalia
José Carlos. O empresário não data quando iniciam as obras e a previsão de
inauguração.
O Líder
A empresa mescla o atacado com o varejo, atendendo supermercados, mercados,
padarias, bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias e, além disso, o consumidor final,
com preços mais acessíveis em função dos maiores volumes comercializados.
O Centro de Inovação
O Centro de Inovação faz parte do Programa Catarinense de Inovação (PCI), com o
objetivo de promover ações que tragam melhorias na economia do Estado, com a
capacitação de pessoas e empresas. O edifício em Tubarão terá 3,8 mil metros
quadrados de área construída. O prefeito Joares Ponticelli fortalece que o projeto será
importante na economia local, das cadeias regionais e é fundamental para o crescimento
do Estado.
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Fórum de Humanidades Médicas recebe inscrições

O 1° Fórum de Humanidades Médicas, organizado pelos acadêmicos do curso de
Medicina da Unisul, será realizado na sexta-feira, 2 de junho, a partir das 13 horas, na
Unidade Pedra Branca. O evento propõe uma abordagem mais humanizada do médico
com o paciente. As inscrições podem ser feitas pela página da LAHUM no Facebook ou
por meio do contato de WhatsApp (48) 98504-77132. O valor antecipado é de R$ 10,00
e pode ser pago a qualquer membro da diretoria ou no dia do evento mediante inscrição
pelos contatos citados acima. O Fórum contará com palestrantes renomados, de outros
estados e irão abordar temas como Música em Sintonia com o Paciente; Literatura e
Cinema, compreendendo o doente; Narrativas médicas na hora de cuidar e Gestão
empresarial na medicina. Veja a programação completa abaixo:
Programação do evento:
13h: Abertura
13:30h: Música em Sintonia com o Paciente- Marco A. Janaudes é médico, doutor em
ciências pela USP, professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí e irá ministrar a
palestra.
14:45h: Literatura e Cinema, compreendendo o doente- Pablo González, médico
Apresentando a palestra “Literatura e Cinema: compreendendo o Doente” estará Pablo
González Blasco que é médico, escritor de várias obras nacionais e internacionais,
membro internacional da Society of Teachers of Family Medicine (STFM) e membro
fundador da Sociedade Brasileira de Medicina da Família (Sobramfa).
Coffe Break.
16:15h: Narrativas médicas na hora de cuidar- Maria C. Benedetto. Médica com
especialidade em cirurgia-geral do trauma, cuidados paliativos, medicina familiar, além
de pesquisadora do Centro de Estudos de História e Filosofia das Ciências da Saúde da
Unifesp e educadora e diretora de Humanidades da Sobramfa
17:30h: Gestão empresarial na medicina- Luís R. Londres. O médico e escritor e dirige
a Clínica São Vicente, um dos maiores centros médicos do sudeste do país.

Veículo: Site Sul in Foco
Data: 31/05/2017
Link: http://www.sulinfoco.com.br/judo-da-unisul-faz-campeao-brasileiro-econquista-vaga-no-panamericano/

Judô da Unisul faz campeão brasileiro e conquista
vaga no Panamericano

O Campeonato Brasileiro de Judô Sub 21, que ocorreu no Centro de Treinamento da
Confederação Brasileira de Judô, em Lauro de Freitas, Bahia, garantiu medalha para o
aluno do curso de Direito, João Gonçalves, que sagrou-se campeão brasileiro. A equipe
do Complexo Aquático ainda conquistou duas medalhas de bronze com os alunos de
Administração, Victor Koudi, e de Fisioterapia, Anny Ribeiro.
Os estados de São Paulo, no feminino, e Rio de Janeiro, no masculino, lideraram o
quadro geral de medalhas ao final dos dois dias de competição. Os alunos da Unisul já
conquistaram até um Sulamericano na categoria Sub21, ou Júnior, mas o título nacional
era inédito.
“Fomos com quatro alunos do Complexo Aquático. Eles representaram três Estados,
sendo dois por santa Catarina, um por Roraima e um por Paraná”, comemora o técnico
da equipe e professor do curso de Fisioterapia, Júlio de Araújo.
O Campeonato Brasileiro Sub 21 é uma das etapas que distribui mais pontos no
Ranking Nacional da classe e será fator decisivo para a formação da seleção brasileira
Júnior que representará o país no Campeonato Pan-Americano e no Mundial da classe
em 2017. “Além das medalhas, Anny Ribeiro confirmou o primeiro lugar do ranking
nacional e vai representar o Brasil no Pan-americano Sub21”, finaliza Araújo.
Os treinos da equipe de alto rendimento de Judô do Complexo Aquático da Unisul
ocorrem diariamente as 11h30min. A escolinha infanto-juvenil oferece aulas nas
segunda, quartas e sextas, a partir das 18h. Mais informações por telefone:
(48)32791196 ou 31791197.
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Saiba como o TCC Startup e o Ilab dão vida a projetos
de estudantes

Conheça como a iniciativa do professor Geraldo Campos coloca em prática as ideias
apresentadas por universitários nos seus trabalhos de fim de curso.

Quando olhei para a enorme quantidade de TCCs nas prateleiras da biblioteca da
universidade em que dou aulas, perguntei-me: quantas boas ideias estão presas aí? Foi
essa provocação que fez nascer o TCC Startup.
Desde que comecei a lecionar em graduação — já há 17 anos –, havia algo que me
incomodava: os destinos dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) produzidos
pelos alunos. Chamava-me a atenção o fato de que o aluno passava um, dois anos
pesquisando um tema de que (provavelmente) gostava, apenas para que o projeto fosse
ocupar uma prateleira na biblioteca, e nada mais. Para mim, não fazia sentido que isso
ocorresse, que tantas boas ideias deixassem de ser colocadas em prática.
O TCC Startup, projeto de fomento à cultura empreendedora que desenvolvemos na
UniSul (Universidade do Sul de Santa Catarina), nasce desse incômodo. Mas não só
dele: surge também dos desejos de alguns alunos da universidade, que queriam
transformar seus projetos em realidade, aplicá-los para resolver um problema de
mercado — mas que não tinham ideia de como fazer isso.
Além disso, o TCC Startup também tem origem com uma pergunta: por que não usar,
como desafio para os TCCs, os problemas enfrentados por startups vinculadas à

incubadora da universidade? Afinal, se já havia organizações reais, com problemas
reais, poderíamos aproveitar isso para preparar melhor os alunos.
Muito além do diploma
Logo foi se consolidando, então, a ideia de criar, dentro da universidade, um “gerador
de insumos” para solucionar essas questões. Para as startups, a proposta era oferecer
soluções para os desafios de gestão; para os alunos, oportunidades de aplicar ideias — e
de empreender, de fato. O grande objetivo, desde então já claro para nós, era preparar o
aluno não somente para um diploma, mas para um projeto de vida.
Assim, em 2015, elaboramos um piloto do TCC Startup e fomos apresentando à
diretoria da universidade. Naquele momento, adotamos a seguinte metodologia:
transpor as premissas necessárias de um TCC tradicional para um modelo de negócio.
Hipóteses que podem virar produtos ou serviços
O processo era simples: o aluno devia, a partir da “pergunta-problema” de seu TCC,
indagar-se se essa questão poderia ser respondida por um plano de negócio. Devia se
questionar sobre a possibilidade de as hipóteses levantadas se transformarem em
produtos ou serviços. O foco era o de auxiliar esse aluno a aplicar suas ideias,
transformando-as em negócios.
A aplicação que desenvolvemos se dá por meio do auxílio aos alunos em algumas das
cinco etapas que, a nosso ver, constituem o processo do empreendedorismo — e que
aplicamos a todos os negócios aqui no iLab, o laboratório de inovação e
empreendedorismo que também criamos na Universidade.
As fases são as seguintes: a primeira é o desenvolvimento da ideia e do modelo de
negócio; a segunda tem como foco o desenvolvimento de protótipos, de MVPs etc; a
terceira fase é a de experimentação e validação de mercado (a conquista de seus
primeiros clientes); na quarta fase, tem-se uma estruturação do negócio, da equipe, com
CNPJ, e por aí vai — é quando a startup vira uma empresa; e a quinta fase é a de ganho
de mercado e escala.
Começa no TCC Startup e continua no iLab
Com o TCC Startup, os alunos chegam até a segunda fase, a de protótipo. Assim, ao
longo da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, os estudantes são
acompanhados pelos professores dos cursos nos quais vão se graduar e pelos
professores do iLab.
E quando os alunos concluem o TCC, eles podem dar sequência ao desenvolvimento do
protótipo por meio do iLab, que os auxiliará naquelas outras etapas de negócio.
Aquele meu incômodo de ver tantos trabalhos acabando na biblioteca da universidade
logo ganha uma nova solução. O trabalho de conclusão se torna apenas o início do
processo de levar a ideia para a prática!
Mentorias para colocar as ideias em prática
Uma vez no iLab, os alunos recebem todo o amparo para dar sequência ao
desenvolvimento. E o apoio se dá por meio de mentorias — não apenas dos professores
do laboratório de inovação, mas de empreendedores, gestores e outros participantes de

nossa rede. A ideia é prepará-los da forma mais consistente possível para os problemas
reais de mercado, conectando-os com quem já viveu na pele os desafios.
No fundo, queremos mesmo é conectar os alunos à atividade empreendedora. E essa
conexão, como dissemos, acontece já ao longo do TCC Startup. De fato, nas aulas em
que os alunos recebem os problemas reais de startups ligadas à UniSul, os
empreendedores aparecem para trabalhar lado a lado com os grupos. E nas mais
diversas áreas, da comunicação à engenharia.
Aprendizados para os alunos, braços para os empreendedores
Assim, ao mesmo tempo em que o aluno aprende sobre o que deu certo em grandes
organizações, como Facebook e Google, ele tem a oportunidade de viver mais a nossa
realidade. De confrontar desafios que estão muito mais próximos dele. Já os
empreendedores, ganham “braços extra” para tarefas que, devido ao tamanho limitado
de suas equipes, antes não conseguiam realizar.
Hoje, são mais de 180 alunos em dez disciplinas trabalhando em conjunto com
empreendedores no TCC Startup. E os professores envolvidos com o projeto são sempre
convidados para compor os TCCs de outros cursos, de modo a auxiliar os alunos a
viabilizar suas ideias.
De minha parte, fico satisfeito por constatar que a educação empreendedora vem
ganhando mais e mais espaço. E por imaginar que aquela prateleira da biblioteca possa
estar cheia não só de boas ideias, mas de bons produtos e serviços.
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Campeão brasileiro de judô e conquista vaga no
Panamericano

O Campeonato Brasileiro de Judô Sub 21, que ocorreu no Centro de Treinamento da
Confederação Brasileira de Judô, em Lauro de Freitas, Bahia, garantiu medalha para o
aluno do curso de Direito, João Gonçalves, que sagrou-se campeão brasileiro. A equipe
do Complexo Aquático ainda conquistou duas medalhas de bronze com os alunos de
Administração, Victor Koudi, e de Fisioterapia, Anny Ribeiro.
Os estados de São Paulo, no feminino, e Rio de Janeiro, no masculino, lideraram o
quadro geral de medalhas ao final dos dois dias de competição. Os alunos da Unisul já
conquistaram até um Sulamericano na categoria Sub21, ou Júnior, mas o título nacional
era inédito. “Fomos com quatro alunos do Complexo Aquático. Eles representaram três
Estados, sendo dois por santa Catarina, um por Roraima e um por Paraná”, comemora o
técnico da equipe e professor do curso de Fisioterapia, Júlio de Araújo.
O Campeonato Brasileiro Sub 21 é uma das etapas que distribui mais pontos no
Ranking Nacional da classe e será fator decisivo para a formação da seleção brasileira
Júnior que representará o país no Campeonato Pan-Americano e no Mundial da classe
em 2017. “Além das medalhas, Anny Ribeiro confirmou o primeiro lugar do ranking
nacional e vai representar o Brasil no Pan-americano Sub21”, finaliza Araújo. Os
treinos da equipe de alto rendimento de Judô do Complexo Aquático da Unisul ocorrem
diariamente as 11h30. A escolinha infanto-juvenil oferece aulas nas segunda, quartas e
sextas, a partir das 18h.
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Unisul realiza palestra sobre equilíbrio de amputados
A Unisul promove palestra que irá tratar sobre a postura e o equilíbrio de amputados,
com foco na marcha com prótese. A palestra ocorre no dia 28 de junho, das 13h30 às
16h30, no Bloco b da unidade da Pedra Branca, sala 121.
A palestra, que tem como tema “Fisioterapia pré e pós-protetização de membros
inferiores”, irá tratar da postura e equilíbrio de amputados com foco na marcha com
prótese. Além da parte teórica, será realizado um momento de prática do enfaixamento
do coto de amputação. Também serão apresentados protocolos de fisioterapia
ambulatorial pré e pós-amputação de membros inferiores.
“Reabilitar uma pessoa amputada não significa necessariamente protetizá-la. Para
pacientes aptos à utilização de próteses, a reabilitação só chegará ao fim quando eles já
estiverem fazendo uso das próteses, com total controle e independência nas atividades
diárias, profissionais e recreativas”, contextualiza a coordenadora do curso de
Fisioterapia, Luana Belmonte.
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Curso de Fisioterapia da Unisul realiza palestra sobre
equilíbrio de amputados

“A palestra será no dia 28 de junho em Palhoça, é aberta ao público e gratuita”.
A Unisul Unidade Pedra Branca promove palestra que irá tratar sobre a postura e o
equilíbrio de amputados com foco na marcha com prótese. A palestra ocorre no dia 28
de junho, das 13h30 às 16h30, no, Bloco b, sala 121.
A palestra, que tem como tema ‘Fisioterapia pré e pós-protetização de membros
inferiores’, irá tratar da postura e equilíbrio de amputados com foco na marcha com
prótese. Além da parte teórica, será realizado um momento de prática do enfaixamento
do coto de amputação. Também serão apresentados protocolos de fisioterapia
ambulatorial pré e pós-amputação de membros inferiores.
“Reabilitar uma pessoa amputada não significa necessariamente protetizá-la. Para
pacientes aptos à utilização de próteses, a reabilitação só chegará ao fim quando eles já
estiverem fazendo uso das próteses, com total controle e independência nas atividades
diárias, profissionais e recreativas”, contextualiza a coordenadora do curso de
Fisioterapia, Luana Belmonte.
Mais informações e inscrições no endereço: http://hoje.unisul.br/palestra-abordarafisioterapia-pre-o-pos-protetizacao/
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341º Festa de Santo Antônio acontece neste final de
semana em Laguna

O município de Laguna inicia hoje a 341º edição da tradicional festa em honra ao
padroeiro da cidade, Santo Antonio. O centro cultural será o palco de shows de artistas
locais, gastronomia e atrações diversas, aberto diariamente a partir das 19h30min. Uma
exposição de telas irá retratar o patrimônio cultural de Laguna. Hoje ocorre a Trezena
de Santo Antônio dos Anjos e a partir das 21 horas o palco interno terá o show acústico
com Marquinhos do Juízo Final e no externo será realizado a gravação do Programa
Canta Viola Sul – TV Unisul.
No dia 8, o público poderá conferir o show com o padre Avelino Souza, conhecido na
região pelo seu jeito peculiar, ele leva a palavra de Deus por meio de suas homilias e
cânticos acompanhados por Irineu Calegari. A apresentação está prevista para as 21
horas. A transladação ocorre no dia 10 de junho, saindo do bairro Progresso até a
matriz, a partir das 19 horas. A programação se estende até o dia 13, quando ocorre a
missa solene em louvor ao santo padroeiro, presidida pelo bispo Dom João Francisco.
Também haverá a posse dos novos membros da Irmandade de Santíssimo Sacramento e
Santo Antônio.
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Jornalista Sônia Bridi faz palestra em Tubarão na
próxima segunda

CORREÇÃO: até as 10h40min, este site informou equivocadamente que a palestra da
jornalista Sônia Bridi seria em Criciúma, na próxima segunda-feira. Na verdade, a
jornalista falará em Tubarão. O texto foi corrigido.
A jornalista catarinense Sônia Bridi, da Rede Globo, que expôs o problema da falta
de água e esgoto no Brasil em reportagem do Fantástico, será palestrante do evento
Futuro Azul, na próxima segunda-feira, em Tubarão. Ela falará sobre o tema às
19h30min, na Unisul. A entrada é gratuita.
A iniciativa é da empresa Atlantis Saneamento para marcar o Dia Mundial do Meio
Ambiente. Estudo nas 100 maiores cidades do Brasil mostra que a metade da população
não tem rede de esgoto e 34 milhões não têm água tratada.
Gasolina mais barata
Após a redução de preços pela Petrobras, a gasolina e o diesel ficaram mais baratos
na Grande Florianópolis. O corte médio chegou a R$ 0,10 por litro. Conforme o
presidente do Sindópolis, sindicato dos postos, Valmir Espíndola, apesar de as
distribuidoras terem repassado queda de R$ 0,02 a R$ 0,03, a opção foi por corte maior
em função da crise. De janeiro a abril, o consumo de gasolina em caiu 2,8% e o de
diesel recuou 3,1%, apurou a Fazenda estadual.
ISS aos municípios
Justa a decisão do Congresso, com voto de 100% dos parlamentares de SC, que
derrubou o veto presidencial e garantiu a distribuição do Imposto sobre Serviços (ISS)
relativo a cartões de crédito e débito, leasing e planos de saúde para as cidades onde
ocorre o consumo. Assim, municípios de SC terão acréscimo anual de R$ 228 milhões.
O governo fará uma norma para que a medida entre em vigor. As maiores cifras ficarão
com Florianópolis, R$ 23,6 milhões; Joinville, R$ 21,8 milhões; e Blumenau, R$ 18,3
milhões.
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Evento Futuro Azul tem palestra da jornalista Sônia
Bridi na Unisul de Tubarão

Metade da população não tem acesso à rede de esgoto e 34 milhões de brasileiros vivem
sem água tratada. Os dados constam de um estudo inédito, feito nas 100 maiores
cidades do país e que revela quais são os dez melhores e os dez piores municípios em
serviços de saneamento básico.
Esta realidade foi mostrada este ano pelo programa Fantástico, em reportagem da
jornalista catarinense Sonia Bridi, que agora trata do tema como palestrante no evento
Futuro Azul, o amanhã do planeta pensado hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5
de junho, às 19h30, na Unisul de Tubarão. A promoção é da Atlantis Saneamento e tem
como objetivo debater ideias e soluções para enfrentar uma das principais causas de
doenças no país.
“Para falar de meio ambiente é preciso tratar do saneamento básico. E isso significa
investir em infraestrutura e serviços de qualidade para proporcionar saúde e preservação
da natureza”, explicou Anderson Botega, diretor da Atlantis Saneamento, empresa de
engenharia, especializada nos serviços técnicos de operação e manutenção de sistemas
de abastecimento de água e esgoto, com sede em Tubarão.
“Já havíamos definido a realização de um evento importante sobre o tema, por ser uma
das principais preocupações da empresa. Quando assistimos a reportagem, resolvemos
convidar a jornalista Sonia Bridi para ser a palestrante”, contou. O evento terá como
debatedor Ricardo Martins, diretor da Agência Reguladora Intermunicipal de
Saneamento – ARIS, e como mediador Rodrigo Freitas, professor da Unisul,
Universidade que apoia a iniciativa.

Sobre os palestrantes
Sônia Bridi – Formada em Jornalismo pela Ufsc, correspondente internacional da Globo
em Londres, Nova York, Pequim e Paris. Autora dos livros Laowai – Histórias de uma
repórter brasileira na China (2008) e Diário do Clima, um relato de suas viagens pelo
mundo, em busca de respostas para as alterações climáticas, publicado pela Globo
Livros (2012).
Ricardo Martins – Formado em Engenharia Sanitária pela Ufsc. Professor do Ifsc.
Membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina. Coordenador
de Fiscalização da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS, onde
exerce a função de Diretor de Regulação.
Rodrigo Freitas – Doutor em Ambiente e Sociedade pela Unicamp, com especialização
em Gestão para o Ecodesenvolvimento de Zonas Costeiras pela Universidade da Costa
Rica. Consultor na Amazônia Acreana para o WWF Brasil, Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Atualmente é professor de biologia pesqueira
e gestão costeira pela Unisul.
Serviço:
Debate: Futuro Azul, o amanhã do planeta pensado hoje
Dia 05 de junho
19h30
Unisul de Tubarão
Inscrições: www.futuroazul.com.br
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Integrantes do Observatório Social proferem palestra
em Braço do Norte

Nessa quarta-feira (24), os acadêmicos da Unisul de Braço do Norte participaram de
uma palestra de conscientização sobre a falta de retorno e investimentos dos impostos
pagos pela população. A ação em alusão a 15ª edição do Feirão do Imposto contou com
a presença de representantes do Observatório Social do Brasil, o presidente Douglas
Antunes e o voluntário Lucas Rochas Juncklaus, o presidente da Confederação Nacional
de Jovens Empresários (Conaje) Guilherme Gonçalves Pereira, o presidente da
Confederação Estadual dos Jovens Empreendedores de Santa Catarina (Cejesc) Ricardo
Fontes Scharamm Jr. e representantes do Núcleo Jovem da Acivale.
Durante o mês de maio, diversas ações estão sendo realizadas em função do Feirão do
Imposto. O objetivo é conscientizar a população a respeito dos impostos que são pagos,
como eles retornam para a população e como é possível fiscalizar o uso deles.
Nesse sábado (27), os membros do Núcleo Jovem da Acivale se reunirão em frente à
Igreja Matriz para divulgação da campanha, a partir das 9h30min, com venda de chopp
sem imposto; divulgação de dados sobre a corrupção no Brasil e como isso implica no
não retorno dos impostos para a população; chamadas nas rádios locais convidando a
população a comparecer até o local de divulgação; participação de empresários e
contadores locais para falarem de impostos; além de outras atrações.

