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Processo Seletivo ocorrerá normalmente neste
domingo

O Processo Seletivo nº 001/2017, marcado para o próximo domingo, 3, acontecerá
normalmente. O acontecimento, que foi cercado por polêmicas judiciais, está
regularizado e terá como anfitrião o prédio da Unisul Araranguá. A prova inicia às 10h
na período da manhã e 14h durante a tarde.
De acordo com o secretário de Administração e Finanças da prefeitura, Alderi Antônio
de Castro, os concorrentes devem se prevenir. “É sempre bom chegar aproximadamente
1h mais cedo, assim evitamos desconfortos”, aconselha.
O processo, agora permitido por decisão judicial do magistrado Gustavo Santos
Mottola, tem vagas abertas para professor, auxiliar de ensino e auxiliar de serviços
gerais para a secretaria de Educação. Para a secretaria de Saúde, entre os profissionais a
serem contratados estão enfermeiro, técnicos em enfermagem, atendentes de farmácia e
auxiliares de serviços gerais
Na secretaria de Bem-Estar Social, há oportunidades para assistente social, auxiliar
administrativo e auxiliar de serviços gerais, além de monitores escolares, motoristas de
transporte escolar, monitores de transporte escolar e agentes de serviços gerais.
A decisão de Mottola permite a realização das provas, porém, em decisão ainda liminar,
estabelece que a prioridade deve ser para a contratação dos aprovados no concurso
público realizado em 2016.
Mais informações sobre o concurso podem ser encontradas no site da Fundatec.
Relembre o caso

Às vésperas da primeira data do processo seletivo, que iria ocorrer no último mês de
julho, foi divulgada uma decisão do juiz Gustavo Santos Motolla, que determinou pelo
deferimento da suspensão do processo seletivo.
O pedido de suspensão foi realizado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC)
a partir de uma ação civil pública contra o município de Araranguá, em razão de
diversas irregularidades.
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Segredo revelado – Arilton Barreiros
Com o salão nobre da Unisul lotado, o prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli, e seu vice,
Caio Tokarski, apresentaram, os projetos que irão dar uma nova cara ao município de
Tubarão a partir do convênio firmado com o Estado no valor de R$ 20 milhões, e
contrapartida de quase R$ 3 milhões da prefeitura. Apesar de ser questionado sobre a
insinuação de ter “acertado com Raimundo Colombo” a ida do PP para o projeto
eleitoral do ano que vem, Ponticelli não quis entrar no mérito e preferiu não responder,
principalmente às declarações do vice-governador Eduardo Moreira. A revelação
importante foi a de que o convênio envolveu, além de Joares e Caio, o secretário
regional Nilton Campos, o deputado José Nei Ascari e vários técnicos da prefeitura e
Amurel. E o pedido de segredo para que o assunto não vazasse acabou sendo muito bem
guardado. Quem disse que homem não sabe guardar segredo?
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:: Campanha :: Saúde Mental desenvolve setembro
amarelo com conscientização sobre suicídio. Fique
Ligado...
A quebra de tabus envolvendo o suicídio é pauta reforçada durante o Setembro Amarelo
em Araxá. Com o tema “Escutar é salvar vidas”, o setor de Saúde Mental da Secretaria
Municipal de Saúde elaborou programação de atividades para a conscientização da
população araxaense.
O cronograma inclui, durante todo o mês, palestras nas salas de espera da Unileste,
Uninorte, Unisul e Unisa, Estratégia de Saúde da Família (ESF), Centro de Testagem e
Aconselhamento (CTA), Centros de Atenção Psicossocial (Caps) II Maria Pirola e
Álcool e Drogas (AD), Pronto Atendimento Municipal (PAM), e outros.

Em 10 de setembro é celebrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Para a data,
haverá panfletagem e balões amarelos na porta da Igreja Matriz, das 8 às 10h. No dia
16, está programada às 8h a concentração na praça Governador Valadares. Ás 9h30 o
grupo realizará caminhada seguindo pela rua Olegário Maciel até o Calçadão, onde
serão distribuídos panfletos, laços e balões amarelos.
Panorama Municipal
Dados estatísticos de notificações realizados pela Secretaria Municipal de Saúde
apontam que, em 2016, Araxá registrou 42 tentativas e oito suicídios consumados. De
janeiro a junho de 2017 foram seis suicídios e 30 tentativas.
Para esclarecimentos e tratamento de quadros clínicos que podem incitar ao suicídio, o
serviço de saúde mental oferece atendimento aos usuários portadores de sofrimento
mental por demanda espontânea e/ou por encaminhamentos nas quatro unidades básicas
de saúde; nos CAPs Maria Pirola e AD (álcool e outras drogas); e PAM, nos casos de
urgências.
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Livro aborda como transformar o sofrimento em algo
produtivo
O sofrimento é uma condição inerente ao ser humano, porém, o que cada pessoa faz
com o seu sofrimento pode ser determinante para a sua saúde psicológica e física.
Seguindo este raciocínio, o tratamento psicanalítico se propõe a lidar com a angústia e,
de preferência, transformá-la em uma potência criativa. Um estudo aprofundado sobre o
assunto foi realizado pelo psicanalista e professor Doutor Maurício Maliska em sua
tese de Doutorado, cujo conteúdo foi transformado em livro e o lançamento de
“Gozo(s), do sintoma ao sinthome” acontece neste mês, em Criciúma.
Principalmente baseada nos estudos de Sigmund Freud e Jacques Lacan (psicanalistas
reconhecidos mundialmente como pensadores que mudaram a forma de entender não
somente os seres humanos, mas, também, as várias formas de mal estar da vida em
sociedade), a obra trata da relação do gozo no percurso de uma psicanálise. Ela mostra a
relação com o sintoma e como este gozo se transforma em sinthome (lê-se sântome) ao
longo do tratamento.
“O gozo, quando tratado pela psicanálise, é diferente do conhecimento popular de
prazer sexual. Ele está relacionado com tudo aquilo que vai além do prazer e produz
uma alta tensão no organismo porque mistura satisfação e sofrimento”, destaca Maliska
ao acrescentar que as compulsões alimentares, como a bulimia, são exemplos deste tipo
de gozo, pois, ao mesmo tempo em que a pessoa tem prazer em comer, ela também tem
a angústia por comer demais e acaba vomitando (nos casos de bulimia), o que traz
prejuízos não apenas psicológicos, mas para o corpo também.

Em relação ao termo sinthome, o autor explica que a palavra foi usada por Lacan em
suas pesquisas, as quais serviram como base para a tese de Doutorado de Maliska e, por
isto, ele preferiu manter a forma original. “O sinthome seria a forma como é
apresentado o gozo no percurso da análise do paciente que sofre. O que a gente propõe
ao longo da psicanálise é transformar este gozo, que é sintomático, em ‘sinthomático’
(sântomático), que seria o gozo produtivo. É desvinculá-lo do sofrimento, virando algo
criativo”, pontua.
“Esse é o processo de cura para a psicanálise, que visa trabalhar com a estrutura
psíquica e, por isso, não se propõe a ser um tratamento breve, já que não visa mudanças
adaptativas”, explica a psicanalista Maria Cristina Carpes, que participa de um grupo
de psicanalistas e estudiosas da psicanálise, em Criciúma, e é uma das organizadoras do
evento de lançamento. Também fazem parte do grupo as profissionais Ana Paula
Gramacho, Ana Pizolati Cardoso e Débora Sônego Búrigo.
Felicidade adaptativa e ilusões
Maria Cristina ressalta ainda que Freud propôs, através da psicanálise, transformar uma
infelicidade conflitiva, a qual consome grande parte das energias psíquicas, em uma
infelicidade do dia-a-dia, possível de lidar como parte da condição humana.
“O importante é não buscar medidas adaptativas para substituir as decepções. Além dos
transtornos alimentares, estas medidas adaptativas também podem ser o abuso de álcool
e/ou drogas, automutilações, depressão e até aquisições materiais, como um celular de
marca ou o carro do ano. Elas têm o valor agregado da condição de felicidades, mas, na
verdade, são ilusões porque não garantem a felicidade idealizada. E, quando a felicidade
não vem por estes meios, o que surge é a tristeza profunda, a amargura”, afirma Maria
Cristina.
Lançamento
O lançamento de “Gozo(s), do sintoma ao sinthome” será no próximo dia 23, às 10
horas, na Livrarias Fátima, no Centro de Criciúma. O livro é voltado para psicanalistas,
psicólogos, psiquiatras, estudantes e profissionais da área de saúde, bem como
estudiosos ou interessados pelo tema e por saúde mental. O evento é aberto ao público e
contará com a presença do autor. Ele falará sobre a obra, a clínica psicanalítica nos
tempos atuais e ainda sobre como a psicanálise aborda os sofrimentos na
contemporaneidade.
Sobre o autor
Maurício Eugênio Maliska é Doutor em Psicologia pela Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC). Mestre e Doutor em Linguística pela UFSC, com estágio de
Doutorado (sanduíche) na Université Paris 7, na França. Psicanalista. Professor de
psicanálise no curso de Psicologia e no Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Linguagem da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Membro e ex-presidente
(2013-2014) da Maiêutica Florianópolis – Instituição Psicanalítica.
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Cresce participação feminina no governo

Na busca por ampliar a representatividade feminina no Poder Executivo, a prefeita de
Sorocaba Jaqueline Coutinho (PTB) escolheu cinco mulheres para chefiarem secretarias
e também uma para ser responsável pela Corregedoria do município. Na gestão do
prefeito cassado José Crespo (DEM), apenas duas pastas tinham mulheres como
titulares. "A decisão que tomei para Sorocaba é o que acredito que deveria ocorrer
também na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Senado e na Câmara dos
Deputados", disse Jaqueline.
Segundo a prefeita, a escolha dos nomes para o secretariado ocorreu com o objetivo de
dar mais visibilidade para as mulheres. "Dentro das possibilidades e adequando o perfil
de acordo com as necessidades das secretarias eu entendi que era interessante indicar
figuras femininas, que são muito bem preparadas para ocuparem os cargos." Ela destaca
que Roberta Gislaine Pereira, que assumiu a Secretaria de Assuntos Jurídicos e
Patrimoniais, é uma procuradora de carreira, com 28 anos de serviço público municipal.
O mesmo ocorre com Marlene Manoel da Silva Leite, nomeada para a Secretaria de
Licitações e Contratos. Ela é servidora nesta pasta há 22 anos. "Extremamente técnica e
muito capacitada para a função", destaca Jaqueline.
A nova secretária de Cidadania e Participação Popular Juliana Pereira já trabalhou na
pasta e segundo Jaqueline, tem bastante entrosamento com o tema. Karen Regina
Castelli, nomeada para a Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Praças, é engenheira
ambiental e doutoranda na Faculdade de Engenharia de Bauru (FEB/Unesp). Para a
pasta de Comunicação e Eventos, conta a prefeita, Sandra Navarro foi escolhida por
conta de sua longa experiência em assessoria política. Na Corregedoria, Jaqueline optou
por nomear Elisabete Molina, que assim como a chefe do Executivo, fez carreira como
delegada. "Ela está aposentada há alguns anos e é muito capaz, tem um perfil firme e
muito legalista."
Legislativo
Com o novo secretariado, a composição da Câmara Municipal também teve alterações
que resultaram em um número maior de mulheres no Legislativo. Cíntia de Almeida

(PMDB), que na gestão de Crespo era secretária de Igualdade e Assistência Social,
voltou a atuar como vereadora, cumprindo seu papel de suplente de Marinho Marte, que
voltou para a Secretaria de Recursos Humanos. Com as mudanças, Sorocaba passa a ter
três vereadoras. São elas: Iara Bernardi (PT), Fernanda Garcia (Psol) e Cíntia de
Almeida.
Mais abertura
Para Andressa Silvério, cientista política e professora de Sociologia e Antropologia na
Universidade de Sorocaba (Uniso) e na Fatec Tatuí, embora as mulheres tenham
ganhado mais abertura na gestão de Jaqueline, a representação feminina ainda é muito
baixa na política. "Para constatar a baixa representatividade basta levar em conta que as
mulheres são mais de 50% da população e essa proporção não é a mesma no Executivo
e Legislativo", afirma.
Segundo a especialista, porém, com mais pessoas do sexo feminino ocupando cargos de
notoriedade é possível que mulheres comuns, sem participação efetiva na política, se
interessem mais pelo tema e busquem cada vez mais ocupar esses espaços. Andressa
afirma que as mulheres estão pouco a pouco preenchendo lacunas no mercado de
trabalho e o mesmo ocorre na política, porém, a cobrança sobre elas sempre é maior.
"As pessoas sempre esperam que a mulher se mostre mais competente, que justifique o
seu cargo e tudo isso é uma construção histórica, que ainda vai demorar muitos anos
para mudar de fato."
Perfil do novo secretariado

Sandra Navarro - A jornalista é a secretária de Comunicação e Eventos da Prefeitura de
Sorocaba. Formada pela Universidade de Sorocaba (Uniso), em 1999, e pós-graduanda
em jornalismo político, Sandra tem vasta experiência profissional, tendo atuado em
diversas áreas da comunicação. Por mais de dez anos foi assessora de imprensa do
Sindicato dos Comerciários de Sorocaba (Sincomerciários) e também atuou como
assessora parlamentar na Câmara Municipal. Sandra também teve um papel importante
na assessoria e articulação política de Jaqueline Coutinho.
Marlene Manoel da Silva Leite - Funcionária pública de carreira, entrou para a
Prefeitura em 1988, na antiga Secretaria de Uso de Solo, Marlene Manoel da Silva Leite
é a nova secretária de Licitações e Contratos de Sorocaba. Graduada nas áreas de
administração pública municipal, em 1992, pela Faculdade de Tecnologia (Fatec), fez
também curso tecnólogo em gestão de recursos humanos, em 2006 pela Universidade
Paulista (Unip) e é pós-graduada em gestão pública em 2012 pela Fundação Armando
Álvares Penteado (Faap), Marlene já passou por diversas áreas da Prefeitura, como
Secretaria de Administração, Fundação de Seguridade Social (Funserv), Saae e por
último na Secretaria de Licitações e Contratos.
Juliana Roberta Pereira - A nova secretária de Cidadania e Participação Popular é
formada em administração de empresas, Juliana Roberta é empreendedora. Já atuou na
Secretaria de Participação Popular como assessora participando de reuniões com os
conselhos da cidade, levando as demandas da população para serem trabalhadas na
pasta.

Karen Regina Castelli - Graduada em ciências biológicas na Pontifícia Universidade
Católica (PUC) de Sorocaba, Karen Regina Castelli é mestre e doutoranda em
engenharia ambiental pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Ela assume a
Secretaria de Meio Ambiente, Parques e Jardins da Prefeitura Municipal de Sorocaba.
Karen iniciou sua carreira profissional como estagiária do Departamento de Proteção
aos Recursos Naturais do Estado de São Paulo (DPRN), atuando como consultora
ambiental nas áreas de licenciamento, coordenação e desenvolvimento de atividades de
monitoramento de fauna e flora.
Roberta Gislaine Pereira - Nomeada para chefiar a Secretaria de Assuntos Jurídicos e
Patrimoniais, Roberta é graduada pela Faculdade de Direito de Sorocaba (Fadi) em
1991 e pós-graduada em direito tributário. Procuradora Municipal desde 1994 e
funcionária pública desde 1989, trabalhou na área com direito administrativo, direito
constitucional, Tribunal de Contas, processo administrativo disciplinar, sindicância,
Ministério Público e direito tributário.
Elisabete Molina - A delegada de polícia aposentada Elisabete Molina é a nova
corregedora-geral da Prefeitura de Sorocaba. Elisabete, natural de Salto de Pirapora,
atuou em várias cidades como Sorocaba, Pilar do Sul, Votorantim e Itapeva. É graduada
pela Faculdade de Direito de Sorocaba (Fadi) e atualmente cursa engenharia ambiental.
Além disso, é pós-graduada em segurança pública com direitos humanos. Com quase 30
anos de experiência na área pública, Elisabete Molina, entretanto, nunca trabalhou em
administrações municipais.
Glauber Piva - O sociólogo Glauber Piva, é o novo secretário da Cultura e Turismo.
Formado em sociologia pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em políticas
públicas e formação humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), foi
candidato a prefeito de Sorocaba, secretário de Cultura de Votorantim, diretor da
Agência Nacional do Cinema (Ancine) e trabalhou como consultor internacional de
políticas de comunicação e cultura.
Robson Coivo - Formado em administração na Universidade Paulista (Unip), Robson
Coivo é empresário no ramo automotivo há mais de 20 anos. Já atuou no setor público
por nove anos como chefe de gabinete na área legislativa. Ele chefiará a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.
Jessé Loures - Eleito vereador pela primeira vez em 2000, exerceu mandatos até 2012.
Jessé Loures é autor de várias leis nas áreas de saúde e meio ambiente. Também é
responsável por leis nas áreas de vigilância sanitária e defesa do consumidor, entre
outras. Na gestão passada, Jessé atuou como secretário de Meio Ambiente e agora
assume a pasta de Habitação e Regularização Fundiária.
Paulo Henrique Soranz - Formado pela Faculdade de Direito de Sorocaba (Fadi), Paulo
Henrique Soranz é especialista em direito constitucional, e trabalha nas áreas de direito
tributário, civil, administrativo, eleitoral e constitucional. Soranz é o atual secretário de
Igualdade e Assistência Social. Atuou como assessor legislativo e jurídico na
Assembleia Legislativa de São Paulo e foi secretário de Governo na Prefeitura de
Salto.
Luiz Carlos Siqueira Franchim - Formado em economia, Luiz Carlos assumiu a

Secretaria de Mobilidade e Acessibilidade e Urbes. Ele tem experiência na área de
transporte, tendo atuado em empresas do ramo. Franchin também foi superintendente da
Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).
João Donizeti Silvestre - O vereador licenciado João Donizeti é historiador,
administrador, professor e ambientalista e agora passou a ocupar a Secretaria de
Planejamento e Projetos. Foi vereador por seis mandatos em Sorocaba. Segundo a
Prefeitura, outro destaque para o novo secretário municipal é sua luta pelas causas
ambiental e animal.
Ronald Pereira da Silva - O secretário de Recursos Hídricos e diretor do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Ronald Pereira, é graduado em direito pela
Faculdade de Direito de Itu (Fadi-Itu), desde 1996. Trabalhou na Urbes, foi assessor
parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo, diretor da Petrosul Distribuidora e
superintendente da refinaria de petróleo de Manguinhos (RJ).
Ademir Hiromu Watanabe - Graduado pela Faculdade de Medicina de Sorocaba (PUCSP) em 1974, o novo secretário de Saúde é pós-graduado em cirurgia geral e cirurgia
pediátrica também pela mesma instituição. Desde 1986, é médico concursado da
Prefeitura de Sorocaba atuando na rede municipal de saúde, trabalhando nas Unidades
Básicas de Saúde. Foi secretário da Saúde por duas vezes na cidade. Exerceu a função
de supervisor técnico do Programa de Atendimento Domiciliar aos Acamados e assessor
técnico em duas gestões. Trabalhava como coordenador Regional de Saúde de
Sorocaba.
Flávio Leandro Alves - Formado em educação física e professor universitário nas areas
de educação física, eventos e gestão mercadologica, Flávio Leandro assume a Secretaria
de Esportes e Lazer. Especializou-se em educação física infantil, lazer e animação
sócio-cultural e gestão esportiva, é servidor de carreira há 25 anos.
Daniel Raphanelli Pólice - Nomeado para chefiar a Secretaria de Abastecimento e
Nutrição, Daniel é advogado atuando nas áreas cível e penal. Ele é pós-graduado em
direito público pela Unisul e funcionário de carreira do Saae.
Francisco Pagliato Neto - Empresário dos setores educacional e de comunicação,
Francisco Pagliato Neto é o novo secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas
de Sorocaba. Formado pela Faculdade de Direito de Sorocaba (Fadi), tem experiência
no ramo da comunicação. Francisco foi secretário de Esportes e Lazer do então prefeito
Renato Amary, e membro do Conselho Estadual de Educação.
João Leandro da Costa Filho - Advogado, é natural da cidade de Capão Bonito, região
sul do Estado. Já foi Secretário de Comunicação, de Governo e de Relações
Institucionais da Prefeitura de Sorocaba. Acumula ainda em seu currículo o cargo de
assessor parlamentar da Câmara dos Deputados. João Leandro é o novo chefe de
Gabinete Central.
Wanderlei Acca - Professor, Wanderlei é o novo Secretário da Educação de Sorocaba e
tem a missão de comandar cerca de 200 unidades de ensino e outros anexos que fazem
parte da rede municipal de ensino. Formado em administração de empresas, ciências,
matemática, e pedagogia, Acca tem em seu currículo uma grande experiência em

educação, tendo, inclusive, participado da elaboração de planos educacionais para o
município. Já foi professor, orientador pedagógico, diretor de escola e supervisor de
ensino. É psicopedagogo e acumula em seu currículo cursos de pós-graduação, como
em gestão escolar pela UFSCar ( Universidade Federal de São Carlos).
Fábio de Castro Martins - Formado em ciências econômicas pela Universidade Estadual
de Londrina (UEL) em 1988, Fábio continua a frente da Secretaria da Fazenda. Ele está
na Prefeitura de Sorocaba desde 1989 quando ocupou o cargo de chefe de Seção de
Administração.
Wilson Unterkircher Filho - Engenheiro Civil pela Faculdade de Engenharia de
Sorocaba (Facens), Unterkircher Filho assumiu a Secretaria de Conservação e Obras.
Ele ficou a frente da Urbes de 1987 a 1992 e passou por várias empresas. Na Prefeitura
ele ainda foi secretário de Obras e Infraestrutura (2008-2011) e foi diretor geral do Saae
(2013 a 2014).
José Augusto de Barros Pupin - Pós-graduado em políticas e gestão em segurança
pública pela Universidade de Sorocaba Uniso (2007), Pupin é formado em direito pela
Fadi Sorocaba desde 1987. Ele é delegado de polícia e titular da Delegacia da Infância e
Juventude de Sorocaba e continua como secretário de Segurança e Defesa Civil.
Mário Marte Marinho Júnior - Vereador reeleito por nove mandatos consecutivos,
Marinho Marte, se licenciou da Câmara de Sorocaba e ficará à frente da Secretaria de
Recursos Humanos. Marinho Marte é formado pela Fadi Sorocaba desde 1977 e
delegado de polícia desde 1993.

Rádio
Veículo: Tubá
Data: 04/09/2017
Hora: 16h
Assunto: Macarronada do curso de Comunicação Social
Entrevistado: Mário Abel Bressan – Coordenador dos cursos de Comunicação
Social

Televisão
Veículo: NSC TV
Data: 01/09/2017
Hora: 12h
Assunto: Entrevista com aluno de Educação Física Augusto Delfino
Link: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-doalmoco/videos/t/florianopolis/v/jovens-com-deficiencia-superam-dificuldades-ebuscam-acesso-aos-estudos/6119753/

