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Prefeitos divulgam balanço dos primeiros 100 dias

Laguna e Braço do Norte apresentaram ontem os detalhes da situação da prefeitura. Na
Cida Juliana, Mauro Candemil assumiu uma dívida estimada em mais de R$ 34
milhões. Na capital do Vale, Beto Kuerten destacou os desafios e investimentos na
infraestrutura.
A semana tem sido marcada pelas apresentações dos novos gestores que divulgam o
balanço dos primeiros 100 dias de governo. Ontem, o prefeito de Laguna, Mauro
Candemil (PMDB), afirmou que a intenção não é buscar justificativas para as
cobranças, mas explicar que o processo é moroso para prestar contas à população.
“Desde que entramos, no dia 2 de janeiro, encontramos uma contabilidade parada desde
setembro. Estes primeiros 100 dias foram necessários para tomarmos conhecimento de
tudo que está empenhando. Para então negociar, avaliar e tentar colocar a casa em
ordem”, afirmou.
Entre diversos itens apresentados, o prefeito fez questão de salientar que tem honrado
com as folhas de pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e março, como rege a Lei
Orgânica Municipal, desembolsando mensalmente em torno de R$ 3 milhões entre
salários, descontos legais como os consignados e os impostos.
No entanto, o município ainda possui uma dívida de R$ 34.386.436,16. De acordo com
a secretária da Fazenda, Luciana Fernandes Pereira, este valor é muito além do que se
esperava. “Pedimos paciência, boa vontade e empenho de todos. Digo todos, porque um
dos grandes problemas atuais é que, em função das dívidas deixadas, hoje, a prefeitura
não tem crédito na praça. Isto torna mais difícil e mais devagar os processos”, dispara a
secretária.

Em Braço do Norte, prefeito destaca ações e desafios
O prefeito Beto Kuerten Marcelino (PSD) apresentou ontem, as principais ações
realizadas. Entre elas, a sanção da Lei do Nepotismo, que proíbe a condução de parentes
a cargos de confiança, tanto no executivo quanto no legislativo, o atendimento ao
público nas manhãs de sexta-feira, o projeto para a construção de uma nova ponte do
Rio Pequeno, a Colônia de Férias, reparos e manutenção em ruas e nos 1.200
quilômetros de estradas municipais, reforma e ampliação do estádio Lauro Koch,
retomada das obras do ginásio do Alto Travessão, trabalhos administrativos, captação
de cerca de R$ 2 milhões em Brasília que serão investidos em pavimentações e custeio
da saúde, carnaval da Melhor Idade, pavimentação da rua Expedicionário Luiz Coan, no
bairro Lado da União e revitalização do pavilhão de bocha.
O prefeito lembrou ainda da readequação de secretarias e serviços, que gerou economia
ao município, da reforma da ponte pênsil, que liga o centro ao Lado da União, das
competições esportivas encabeçadas pela CME, do Projeto Camisa 10, palestras para
servidores da Educação, encaminhamento para a conclusão, ainda no primeiro semestre,
da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), solicitação de projetos de pavimentação de
ruas para a Amurel, 1º Seminário do Desenvolvimento Econômico Local (DEL),
parceria com a Unisul de Braço do Norte para descontos de 30% para funcionário e
dependentes e parceria com Esucri para bolsa atleta, entre tantas outras ações já
executadas neste primeiro trimestre e que ainda serão pleiteadas durante a gestão.
Em Imbituba, saldo é de R$ 890 mil
O prefeito de Imbituba apresentou o balanço do seu governo nesta segunda-feira. Ele
destaca que o lema da sua gestão é “gerir recursos públicos com eficiência,
transparência e responsabilidade, para fazer a diferença na vida das pessoas”. Diferente
da maioria dos municípios da região que enfrentam um montante de dívidas herdadas
por gestões anteriores, na cidade portuária, o saldo em caixa é de R$ 890 mil. O prefeito
destacou as principais ações realizadas no município onde 6894 documentos já foram
protocolados.
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Coach e Neurofeedback para vestibulandos: mais de
53% de aprovação em MED
Cristina Durante é psicóloga e coach, especialista em Biofeedback e Neurofeedback.
Bacharel em Psicologia pela UNISUL (2003), possui também Pós-Graduação em
Gestão de Pessoas (2010), formação como coach pela SBC – Sociedade Brasileira de
Coaching (2012), além de especializações em Programação Neurolinguística pela Meta
Processos (2012), Biofeedback e Neurofeedback pela Brain Trainer (2012).

Há 4 anos se dedica especialmente ao atendimento de vestibulandos e acadêmicos de
Medicina, além de médicos em fase de preparação para o exame de residência. Dos
cerca de 150 vestibulandos atendidos, já totaliza mais de 80 aprovações em vestibulares
de Medicina (53% de aprovação). Entre os 8 médicos atendidos, 7 foram aprovados em
alguns dos mais concorridos exames de residência do país (87,5% de aprovação).
O Programa BrainCoach by Cristina Durante
As ferramentas utilizadas na preparação de seus alunos deram origem ao exclusivo
programa BrainCoach, que inclui a utilização de técnicas de Coaching, Biofeedback e
Neurofeedback.
O Biofeedback e o Neurofeedback são técnicas terapêuticas que medem as atividades
biológicas e cerebrais e as reportam em tempo real ao paciente. Através de aparelhos
que monitoram a frequência cardíaca, respiração e atividades cerebrais, os pacientes
interagem com um videogame, controlando conscientemente atividades até então
involuntárias para executar tarefas nos jogos. O treinamento possibilita ganhos
significativos no foco, concentração, autocontrole, redução da ansiedade e até mesmo de
sintomas de doenças como o TDAH (Transtorno do Défcit de Atenção e
Hiperatividade).
História do Biofeedback/Neurofeedback
Biofeedback é uma técnica em que pessoas são treinadas para melhorar sua saúde
através do aprendizado sobre como controlar certos processos corporais que
normalmente ocorrem involuntariamente. Ao longo dos tempos, inúmeros estudos já
provaram a eficácia do Neurofeedback eletroencefalográfico para aliviar sintomas de
ansiedade, por exemplo.
As origens do neurofeedback remontam aos anos 60, quando Joseph Kamiya conseguiu
treinar com sucesso pessoas para controlar suas ondas cerebrais alfa. As ondas alfa são
oscilações na frequência entre 8 e 12 Hz que ocorrem em nosso cérebro, geradas
predominantemente nos lobos occipital e pariental durante atividades de relaxamento
com os olhos fechados, como a meditação.
Na mesma época, Barry Sterman conseguiu tratar com sucesso diversos casos de
epilepsia com treinamento através de neurofeedback. A maioria dos pacientes reduziu
consideravelmente as manifestações clínicas através de ataques epiléticos após o
treinamento. Em 1976, Lubar e Shouse conseguiram tratar com sucesso, pela primeira
vez, um caso de TDAH em um garoto de 11 anos, melhorando seu comportamento na
escola e concentração em atividades.
Margaret Ayers, fascinada pelos resultados destes estudos, começou a aplicar o
neurofeedback clinicamente. Brian, um dos seus pacientes, possuía epilepsia severa e
melhorou significativamente após o tratamento. Os pais de Brian, Siegfried e Sue
Othmer, se interessaram pelos resultados conseguidos com seu filho e começaram a
promover a prática nos EUA. Em 1987 eles lançaram uma ferramenta computadorizada
de neurofeedback, possibilitando o início da difusão da técnica pelo mundo.
Ao longo dos anos, a técnica também mostrou-se eficaz quando aplicada a indivíduos
saudáveis e pacientes com vários outros casos clínicos como depressão, déficit de
aprendizagem, transtorno de stress pós traumático, traumatismo craniano e autismo. Em

uma sessão de neurofeedback típica, o paciente senta em frente a uma tela de
computador enquanto sua atividade cerebral é mapeada através de um aparelho de
eletroencefalograma e diversos softwares de análises.
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O que considerar no momento de escolher o curso de
pós-graduação?
Ao procurar por cursos de pós-graduação, o candidato se depara com diversas opções no
mercado e muitas vezes encontra dúvidas desde qual curso à área que deve escolher. O
coordenador do Programa de Orientação de Carreira (POC), da Unisul, professor
Vanderlei Brasil, explica o que deve ser levado em conta nesse momento de decisão.
Um curso de especialização deve ser entendido como a continuação da formação inicial,
pois a graduação é uma formação mais ampla, enquanto a pós-graduação, oferece
qualificação específica. “Por isso, vale a pena, o estudante levar em conta alguns
critérios antes de escolher o curso, como por exemplo, optar por algo que não tenha sido
abordado ou que aprofunde o conhecimento adquirido na universidade”, ressalta
Vanderlei.
Outro critério importante a considerar é pesquisar sobre as tendências do mercado que
esse profissional deseja atuar. “O aluno pode avaliar o que acontece no mercado em sua
profissão, para escolher um curso que o atualize ou para atuar na região em que
trabalha. Além dessas questões, um bom motivo para cursar uma pós-graduação é a
ampliação da rede de relacionamentos profissionais, ou seja, melhorar o networking, já
que o estudante fará contatos com outros profissionais da área e disso pode resultar
parcerias profissionais e indicações”, diz o professor.
Há casos em que o profissional têm dúvidas também sobre a escolha por um curso em
alta no mercado de trabalho ou por uma especialização que esteja de acordo com o que
gostaria de se qualificar. Nesse caso, é muito importante levar em consideração a sua
afinidade com a área de interesse para que realmente alcance os resultados que almeja.
“Ao conciliar as duas questões, gosto pessoal e mercado de trabalho, isso tende a
favorecer a construção de uma identidade profissional mais sólida para a pessoa, o que,
por sua vez, repercute positivamente no mercado de trabalho da profissão. Já uma
escolha que considere apenas algo que está em alta no mercado, desde que não seja algo
(uma área) em que o estudante não se vê, de maneira alguma trabalhando, pode ser útil à
atualização do currículo, o que também favorece a imagem/apresentação do profissional
no mercado. Evidentemente, o ideal seria juntar esses dois critérios no momento da
escolha”, destaca Vanderlei.

Existe uma pressão generalizada por atualização da profissão e isso deve ser tratado
com cautela, no entanto, quando esse profissional consegue realizar um curso que
incremente seu currículo também pode ser vantajoso. “Há chances de melhor
empregabilidade e também, a possibilidade de maior remuneração. Além de ampliar as
competências advindas da graduação, de melhorar o currículo, que é o cartão de visita
de qualquer profissional de nível superior”, comenta o professor.
A Unisul está com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação. São mais de 70
cursos nas modalidades presencial e a distância, que apostam na formação continuada e
inovadora, além dos conteúdos focados no mercado e com metodologias diferenciadas.
Nos cursos presenciais ainda restam vagas em 16 deles. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas até o dia 24 de abril, no portal Unisul.
Para se inscrever, acesse o Portal Unisul > Pós-graduação e MBA > Modalidade
Presencial > Curso de Interesse > Inscreva-se > Siga os procedimentos indicados no
processo seletivo.
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Dr Aguinel palestra para estudantes na ACM

Dr Aguinel compareceu para palestra sobre LIDERANÇA. Ministrada na ACM para
alunos da graduação de medicina da Unisul e UFSC. Nasce a primeira escola de
lideranças médicas da ACM e de SC.
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MÁRCIO CUNHA TOMA POSSE COMO NOVO
PROCURADOR GERAL DE ILHÉUS

Dr. Márcio Cunha também já foi Procurador Jurídico do Município de Ilhéus de 2007 a
2012.
O prefeito Mário Alexandre, de Ilhéus, deu posse hoje (10) pela manhã ao novo
Procurador Geral do Município. Márcio Cunha Rafael Santos substitui Fabiano
Resende, que pediu exoneração do cargo no dia 31 de março. A solenidade aconteceu
no Centro Administrativo e contou com as presenças do vice-prefeito José Nazal
Pacheco Soub, secretários municipais, advogados, Procuradores Jurídicos, além do

presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Lukas Paiva; e o presidente da OAB
local, Marcos Flávio Rehem da Silva.
Durante a solenidade, Mário Alexandre defendeu o fortalecimento dos órgãos de
controle da Prefeitura e disse que os procuradores jurídicos “têm as portas abertas do
seu gabinete”. Márcio Cunha disse, ao ser empossado, que atende com serenidade a
convocação do prefeito e da cidade e sob o seu comando a Procuradoria tomará decisões
colegiadas e de interesse público.
Graduado em Informática pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) e em Direito
pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Márcio Cunha é, também, pósgraduado em Direito Processual Civil pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes (IELF)
em convênio com a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).
Cunha também já foi Procurador Jurídico do Município de Ilhéus de 2007 a 2012 e
assessor jurídico dos municípios de Ibirapitanga, Ibicaraí e Gongogi, no período de
2009 e 2010. No atual governo, o novo procurador ocupava o cargo de corregedor do
município de Ilhéus.
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CUNHA É O NOVO PROCURADOR-GERAL DE
ILHÉUS
Márcio Cunha deixou o cargo de corregedor e tornou-se o novo procurador-geral do
Município de Ilhéus, que substitui o advogado Fabiano Resende. Cunha tomou posse,
nesta segunda (10), no Centro Administrativo, em solenidade presidida pelo prefeito
Mário Alexandre (Marão) e o vice-prefeito José Nazal, além dos presidentes da Câmara
de Ilhéus, Lukas Paiva, e da OAB Ilhéus, Marcos Flávio.
Durante a solenidade, Mário Alexandre defendeu o fortalecimento dos órgãos de
controle da Prefeitura e disse que os procuradores jurídicos “têm as portas abertas do
seu gabinete”. Márcio Cunha disse, ao ser empossado, que atende com serenidade a
convocação do prefeito e da cidade e sob o seu comando a Procuradoria tomará decisões
colegiadas e de interesse público.
PERFIL
Graduado em Informática pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) e em Direito
pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Márcio Cunha é pós-graduado em
Direito Processual Civil pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes (IELF) em convênio
com a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).

Cunha também já foi procurador de Ilhéus, de 2007 a 2012, e assessor jurídico dos
municípios de Ibirapitanga, Ibicaraí e Gongogi, no período de 2009 a 2010.
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Profissionais da Cidasc palestram para alunos do curso
de Medicina Veterinária na Unisul de Tubarão

Profissionais da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina
– Cidasc realizaram nesta segunda-feira, 10, uma palestra para alunos do primeiro
semestre do curso de Medicina Veterinária na Universidade do Sul de Santa Catarina –
Unisul de Tubarão.
O intuito do evento foi promover a aproximação da Companhia com o meio acadêmico,
bem como apresentar aos calouros áreas de atuação profissional e os serviços oficias
realizados pela Cidasc.

Estiveram presentes o Gestor do Departamento Regional da Cidasc de Tubarão,
Conrado Medeiros dos Santos, o Responsável Regional Defesa Sanitária Animal, Luiz

Otávio Mariano, e o Responsável do Serviço de Inspeção Estadual – SIE, Rafael
Moraes.
A equipe foi recepcionada pelo médico veterinário e Coordenador do curso, Renê
Darela Blazius.
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Márcio Cunha é o novo Procurador-Geral de Ilhéus

Márcio Cunha deixou o cargo de corregedor e tornou-se o novo procurador-geral do
Município de Ilhéus, que substitui o advogado Fabiano Resende. Cunha tomou posse,
nesta segunda (10), no Centro Administrativo, em solenidade presidida pelo prefeito
Mário Alexandre (Marão) e o vice-prefeito José Nazal, além dos presidentes da Câmara
de Ilhéus, Lukas Paiva, e da OAB Ilhéus, Marcos Flávio. Durante a solenidade, Mário
Alexandre defendeu o fortalecimento dos órgãos de controle da Prefeitura e disse que os
procuradores jurídicos “têm as portas abertas do seu gabinete”. Márcio Cunha disse, ao
ser empossado, que atende com serenidade a convocação do prefeito e da cidade e sob o
seu comando a Procuradoria tomará decisões colegiadas e de interesse público.
Graduado em Informática pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) e em Direito
pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Márcio Cunha é pós-graduado em
Direito Processual Civil pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes (IELF) em convênio
com a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Cunha também já foi procurador
de Ilhéus, de 2007 a 2012, e assessor jurídico dos municípios de Ibirapitanga, Ibicaraí e
Gongogi, no período de 2009 a 2010.
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Divulgada a programação da XVIII Conferência
Estadual da Advocacia
O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamachia, o ministro do STJ, Marco Aurélio
Buzzi e o jurista Celso Bandeira de Mello, dentre outros renomados profissionais do
Direito, confirmaram presença na XVIII Conferência Estadual da Advocacia, de 24 a 26
de maio em Criciúma.
São esperados em torno de 1,5 mil advogados e acadêmicos para uma maratona de três
dias de palestras e painéis. O tema principal da Conferência, “Garantias constitucionais
e o exercício da advocacia”, não poderia ser mais atual. “Estamos vivendo um momento
de desapreço ao direito de defesa. As prerrogativas da advocacia vem sendo feridas com
muita frequência. Tenho certeza que os debates serão intensos”, comentou o presidente
estadual Paulo Brincas.
As palestras e painéis vão abordar uma série de temas, alguns deles com grande impacto
junto aos advogados. Um deles é o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor
em março de 2016, revogando o anterior, que vigorava desde 1974. O outro é a
Operação Lava Jato, que mobiliza a advocacia criminal, e gera debates acalorados em
torno das prerrogativas profissionais, lavagem de dinheiro, colaboração premiada e
outros temas que estão na ordem do dia.
O evento também terá lançamento de obras jurídicas e homenagens, já que marcará os
40 anos da Subseção de Criciúma, uma das mais antigas do Estado. A programação
completa pode ser acessada no site da OAB/SC (www.oab-sc.org.br). A XVIII
Conferência Estadual da Advocacia tem patrocínio do Sicoob Advocacia, Promad,
CAASC e OABPrev e apoio de Faculdades Esucri, Unesc, Unibave, Unisul, Faculdades
FUCAP. O evento será na Sociedade Recreativa Mampituba.
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Natação ponta-grossense brilha e Verônica Balsano se
destaca
O último final de semana foi de muito brilhantismo para a natação de Ponta Grossa,
com várias conquistas e resultados expressivos. No sábado e domingo, foi realizado no
parque aquático do Santa Mônica Clube de Campo, em Curitiba, o I Torneio Regional

Sul de Natação Mirim e Petiz, para crianças de 9 a 12 anos. O evento, preparatório para
o Campeonato Sul Brasileiro, reuniu 180 atletas de 5 clubes, sendo 4 da capital e a
Ativa Esporte Total, de nossa cidade, que inscreveu 16 atletas, sendo que três deles (8
anos cada um) fizeram a sua estréia como "atletas federados". E foi brilhante a
participação de todos, com a conquista de 45 medalhas, sendo 13 de ouro, 19 de prata e
13 de bronze. Na avaliação da Professora Walquiria Mryczka os resultados foram muito
animadores e projetam uma bela temporada para estas duas classes, que são as dos
atletas mais novos. Começa agora a preparação para o Campeonato Sul Brasileiro, que
será realizado de 5 a 7 de maio, em Porto Alegre (RS).
Recorde Sul Americano
De 06 a 09 deste mês foi realizado no Complexo Aquático UNISUL, em Palhoça (SC),
o 59º Campeonato Brasileiro Masters de Natação, com a presença dos principais
nadadores masters do país, representando mais de 50 clubes. A Ativa Esporte Total
esteve presente, representada pela nossa super campeã Verônica Balsano, inscrita para
nadar seis provas.
Nadando na categoria 30+, foi simplesmente arrasadora a performance da atleta. Nadou
as 6 provas, foi medalha de ouro em todas e simplesmente bateu o recorde Sul
Americano em todas elas. Melhor índice técnico da competição e ganhou todos os
prêmios possíveis.
Estabeleceu os melhores tempos de sua carreira:
Prova 100 metros livre 1' 00" 23
Prova 200 metros livre 2' 07" 44
Prova 100 metros borboleta 1' 05" 03
Prova 200 metros costas 2' 30" 49
Prova 200 metros medley 2' 24" 23
Prova 400 metros medley 5' 10" 34
Verônica treina sob a orientação do técnico Alexandre Pina, que infelizmente não pode
viajar junto com a sua atleta pela falta de recursos e de patrocínio. Aliás, a atleta mais
laureada do esporte de nossa cidade não recebe nenhum auxílio, nenhuma bolsa, não
tem patrocinadores e paga para nadar. Nem mesmo o auxílio do Programa Prata da
Casa, que recebeu em anos anteriores, ela está recebendo. As despesas de uma atleta
deste nível são imensas, com suplementos alimentares, equipamentos (um traje para
natação custa em torno de R$ 2.500,00), alimentação especial, viagens, taxas
federativas, etc.
Mas esta situação não desanima esta espetacular atleta, que chega aos 30 anos no auge
da sua forma, servindo de exemplo para os mais novos. Quem sabe surge alguém que
possa ter um olhar sobre os resultados obtidos e que possa oferecer algum tipo de
auxílio, o que seria muito bem vindo.

Verônica Balsano ganhou todos os prêmio possíveis, em Palhoça (SC).
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Médicos são contratados em Orleans

DOIS NOVOS MÉDICOS FORAM CONTRATADOS E, JÁ ESTÃO REALIZANDO
ATENDIMENTO EM ORLEANS.
A Prefeitura Municipal de Orleans, contratou dois novos médicos para atuarem nas
unidades de saúde São Donato e São Roque.
De acordo com Coordenadora de Atenção Básica, Edimara Netto, a contratação dos
profissionais ocorreu mediante o projeto que em regime de Urgência Especial, entrou na
pauta de votação na Câmara, na última segunda-feira (03/04), sendo aprovado por
unanimidade pelos vereadores, até a homologação do concurso público.
Segundo ela, devido a ausência dos profissionais, foi necessário a contratação
emergencial, levando em consideração a grande demanda de pacientes. Netto explica,
que a médica Ana Flávia Zamprogno Mattos, já está atuando na unidade do São Roque
e o médico, Bruno Mancini Bari, na unidade de saúde do São Donato. Vale destacar
que, ambos farão o atendimento na ESF de segunda à sexta-feira, em período integral.
A médica Ana Flávia, natural de Orleans – SC, é Clínica Geral, graduada pela
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, e já trabalhou no hospital Henrique
Lage de Lauro Müller.
O médico, Bruno, é natural de Santos – SP, e reside há cinco anos em Imbituba – SC, é
Clinico Geral, formado pela Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES, São
Paulo. Ele trabalhou no hospital São Camilo de Imbituba e, na unidade de saúde em
Garopaba.
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Prefeito Beto e vice Fornazza prestam conta dos 100
dias de governo em Braço do Norte
Prefeito e vice detalharam as ações realizadas e apresentaram os desafios que
enfrentarão nos próximos meses frente a Administração Municipal.

O prefeito Roberto Kuerten Marcelino, o Beto, e o vice Ronaldo Fornazza prestaram
conta na tarde desta terça-feira (11), dos 100 primeiros dias de governo frente à
prefeitura municipal de Braço do Norte. O encontro realizado na sede administrativa
reuniu a imprensa regional, secretários municipais e demais lideranças da cidade como a
CDL, Câmara de Vereadores e a Cerbranorte.
O prefeito Beto destacou inicialmente a importância da aprovação da Lei do Nepotismo,
como uma das principais ações que marcaram o início do seu mandato, juntamente o
espaço de tempo reservado para o atendimento ao público, em um dia específico da
semana
Aos servidores municipais, anunciou uma parceria com a Unisul de Braço do Norte que
visa oferecer cursos de graduação, com o subsidio de 30% do valor da mensalidade
custeado pela prefeitura. O benefício valerá inclusive para os dependentes dos
servidores. “Formalizaremos um convênio histórico na administração de Braço do
Norte. Além do desconto, concederemos ainda um incentivo de 100 reais para cursar o
curso superior na Unisul aqui na cidade”, enfatiza Beto.
Limpa BN continua

Os mutirões de limpeza em pontos específicos na cidade deverá permanecer ao longo do
ano, segundo o prefeito. “ Vai continuar durante toda a gestão. Já aconteceram outros
dois mutirões recentemente no Pinheiral e na Gruta Nossa Senhora Aparecida. O
próximo já está com data definida. Acontecerá no dia 01 de maio. Inclusive, todos os
servidores comissionados deverão estar lá, assim como prefeito e vice. Para cargo
comissionado é convocação. Vamos percorrer os bairros de todos os municípios”,
destaca.
Dividindo a conta na saúde
Braço do Norte deverá fracionar com os demais municípios da região do Vale, a
despesa anual de aproximadamente R$ 400 mil para a manutenção do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – Samu. “Vamos dar um prazo aos gestores e já
estivemos no Ministério Público tratando do assunto. Os nossos amigos prefeitos podem
se organizar e contribuir de forma per capta. Dia 19 de abril trataremos do assunto”,
sinaliza Beto.
Auditoria no Santa Terezinha

O Governo Municipal se comprometeu em aumentar o repasse financeiro ao Hospital
Santa Terezinha e aguarda a aprovação da Câmara de Vereadores do projeto de lei que
autoriza o repasse financeiro. Em contrapartida, o vice Ronaldo Fornazza solicita a
realização de uma auditoria junto as contas da instituição. “O hospital tem que fazer o
mesmo que fizemos com metas e planejamento. Esse problema de falta de recursos já
vem de anos. Não adianta eles falarem para mim que, quando tiver um problema, tem
que demitir, principalmente na parte de baixo. Tem cargos com altos salários. Vamos
discutir ainda mais estas questões”, lembra.
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Beto e Ronaldo falam sobre os 100 primeiros dias

As principais realizações dos 100 primeiros dias de governo de Braço do Norte foram
apresentadas à imprensa na tarde desta terça-feira, 11, no gabinete.
O prefeito, Beto Kuerten Marcelino, e o vice-prefeito, Ronaldo Fornazza, relataram as
principais realizações da administração e pontuaram os desafios para 2017. Um vídeo
institucional foi exibido aos presentes.

Beto destacou a sanção da Lei do Nepotismo, que proíbe a condução de parentes a
cargos de confiança, tanto no executivo quanto no legislativo, o atendimento ao público
nas manhãs de sexta-feira, o projeto para a construção de uma nova ponte do Rio
Pequeno, a Colônia de Férias, reparos e manutenção em ruas e nos 1.200 quilômetros de
estradas municipais, reforma e ampliação do estádio Lauro Koch, retomada das obras do
ginásio do Alto Travessão, trabalhos administrativos, captação de cerca de R$ 2 milhões
em Brasília que serão investidos em pavimentações e custeio da saúde, carnaval da
Melhor Idade, pavimentação da rua Expedicionário Luiz Coan, no bairro Lado da União
e revitalização do pavilhão de bocha.
O prefeito lembrou ainda da readequação de secretarias e serviços, que gerou economia
ao município, da reforma da ponte pênsil, que liga o centro ao Lado da União, das
competições esportivas encabeçadas pela CME, do Projeto Camisa 10, palestras para
servidores da Educação, encaminhamento para a conclusão, ainda no primeiro semestre,
da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), solicitação de projetos de pavimentação de
ruas para a Amurel, 1º Seminário do Desenvolvimento Econômico Local (DEL),
parceria com a Unisul de Braço do Norte para descontos de 30% para funcionário e
dependentes e parceria com Esucri para bolsa atleta. “Também temos o Limpa BN, um
programa que está incentivando a limpeza e conservação do município através do
exemplo. Na primeira edição foram limpos e revitalizados dois parques, praças e
diversas ruas do centro, em breve faremos uma nova ação”, garante o prefeito.
Além disso, a Prefeitura também incentiva a participação de campanhas de
conscientização, como o Dia do Autismo e Dia Mundial da Saúde. “Outra novidade é a
Central do Cidadão, que une Junta Militar, Cosip, Sine, Carteira de Identidade, Procon e
Ouvidoria, em um só lugar para atender a população”, comentou Beto.
O prefeito ainda enfatizou a construção da ponte do Taquaruçú, uma reivindicação
antiga da comunidade e outras seis pontes que foram construídas ou reformadas no
interior do município, a limpeza de bocas de lobo com o caminhão hidrovácuo cedido
pela Casan, sansão da lei que autoriza convênio com a Cidasc para implantação do
Sisbi/Suasa, proposta de reajuste de 30% no repasse para o plantão do Hospital Santa
Teresinha (HST), pavimentação de 400 metros do acesso ao Rio Glória, chegada de
uma médica do Programa Mais Médicos, redução do índice da folha de pagamento e
lançamento do edital para concurso público e processo seletivo.
Outros destaques
Beto e Ronaldo também destacaram o empenho que está sendo feito para que seja
cumprido o piso do magistério e também para honrar o aumento do funcionalismo
público. “Temos três desafios para serem superados: construir a ponte que liga o centro
ao bairro Lado da União, construir o centro administrativo e implementar as mudanças
necessárias no trânsito”. O vice-prefeito também lembrou do anel viário, que passa por
readequações.
Na oportunidade foi anunciada a parceria da Cerbranorte na iluminação do campo Lauro
Koch, pavimentação das ruas da Travessia, Joaquim de Oliveira Souza e Angelo
Volpato, no bairro Vila Nova, além da rua Eugênio Uliano, no bairro Nossa Senhora de
Fátima.

