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Mães contam sobre as dificuldades e polêmicas que
envolvem a amamentação
Próximo da Semana Mundial do Aleitamento Materno, especialista levanta ações que
devem ser retomadas pelo governo para melhorar índices do Estado
Amamentar em público não é crime, não é vergonhoso, não é erótico, porém o gesto que
é primordial na vida de todo ser humano ao nascer se tornou um tanto polêmico. A
jornalista Letícia Kapper, 35, moradora de Florianópolis há mais de dez anos, vive e
sente na pele os olhares na rua ao amamentar o filho de três meses.

Letícia é defensora da amamentação e Theo tem acesso ao peito não importa onde mãe e filho estiverem Daniel Queiroz/ND

Para ela, o gesto é algo único na vida de uma mulher, e não deve de jeito algum ser
negado a um bebê por motivos externos. Sem restrições de horários para as mamadas,
Letícia dá o peito ao Theo sempre que ele pede/chora, independente do local. Em uma
das várias situações constrangedoras nesses três meses de amamentação, a mãe lembrou
de uma em Itapema, onde em uma loja de produtos infantis precisava dar de mamar.
“Eu pedi para usar uma banqueta que estava na loja para amamentar, e o gerente
perguntou se eu não preferia um lugar mais reservado e apontou o provador”, diz ela,
que negou na hora e se manteve na loja amamentando.
De 1 a 7 de agosto é celebrada a Semana Mundial da Amamentação, lançada pela
WABA (Aliança Mundial para Ação em Amamentação), em 1992, com o objetivo de

dar visibilidade, incentivando todos os grupos do mundo a trabalhar o tema na prática e
a colocá-lo na mídia para ampla divulgação. O tema da SMAM de 2018 é
“Amamentação é a base da vida”.
Diversas cidades no Estado vão se movimentar em prol da ação. Em Florianópolis, por
exemplo, no dia 5 vai acontecer o 1º Pedalamamenta, que vai partir do trapiche da
avenida Beira-Mar Norte, às 8h. A pediatra Márcia Menezes Gomes da Silva lembra
que Florianópolis é uma das cidades mais preocupadas e sedentas por informações
sobre o assunto.
O tema está em alta na pauta mundial desde que uma resolução internacional de
incentivo à amamentação apresentada pela Assembleia Mundial da Saúde, da ONU,
teve uma tentativa de bloqueio por parte dos Estados Unidos, inclusive com ameaças
comerciais a países que apoiavam à resolução. Porém o texto, baseado em várias
pesquisas, foi mantido.
Persistência para amamentar
As dificuldades no amamentar podem ser muitas, pois nenhuma mulher nasce sabendo –
e isso não é problema algum. Estímulos externos e internos também podem colaborar
ou não com o processo. “Hoje em dia a gente só consegue que amamente a mulher que
quer, que persiste, que busca assistência. Segundo pesquisas, apenas 40% das mulheres
conseguem amamentar até os quatro meses”, diz Márcia.

Camila, com Ben e o marido Rangel: amamentar foi uma dedicação de todos - Daniel Queiroz/ND

No caso da blogueira e empresária Camila Soares, 32, natural de Tubarão, mas
moradora do Centro da Capital, toda a gestação do primeiro filho, o Ben, foi tranquila.
Porém, na primeira semana, depois do colostro (primeiro alimento perfeito para bebês),
o leite não saía.
Camila e o marido Rangel Roecker foram até o pediatra a primeira vez e o filho não
engordou o peso ideal para aquela semana. O momento foi de frustração e agonia para a
mãe. O pediatra recomendou que a família entrasse com a suplementação para o bebê
logo na primeira semana, contudo, o casal já bem adepto a opções saudáveis, explicou
ao médico que tentaria outras alternativas para estimular a lactação. E deu certo.
Com uma mistura de chás e uma bombinha específica de sucção natural, Ben, que
engordava apenas 18 gramas por semana, passou a engordar 36 – para o alívio dos pais.
“O médico deve ter nos achado meio loucos, pois não seguimos nada do que ele
prescreveu, mas deu certo, e ainda tem dado, então estamos muito felizes. Nessa fase a
gente se emociona até em saber que o filho está ganhando peso”, conta ela.
A pediatra Márcia afirma que é importante procurar uma segunda opinião. “Se a mãe
sente alguma dificuldade ela vai procurar um profissional, mas talvez ele não esteja

preparado. A fórmula é uma ferramenta fácil, tem crianças que precisam mesmo, mas
antes disso tem várias orientações que podem ajudar a amamentar, que vão desde não
usar chupeta na fase inicial a oferecer demanda livre do seio”, explica.
Programa nacional
Camila teve o primeiro filho em uma clínica particular e contou com a uma consultoria
para gestantes indicada pela irmã, que é médica obstetra. Para a empresária, a ajuda foi
primordial para tirar diversas dúvidas, das mais básicas às mais complexas. Neste caso,
a clínica escolhida por Camila não era ligada ao programa do Ministério da Saúde, o
Hospital Amigo da Criança, que visa dar este suporte a mãe já nas primeiras horas de
vida do bebê.
Em Santa Catarina, são 17 hospitais ligados à rede. Na Grande Florianópolis, apenas
dois participam do programa: a Maternidade Carmela Dutra e o HU (Hospital
Universitário) - que já é referência nacional no método Canguru. O Hospital Regional
de São José está a caminho de se tornar um Amigo da Criança, porém, desde 2003 o
governo não credenciou mais nenhum centro de saúde. “A criança que nasce nesse
hospital tem mais chance de ser amamentada até os seis meses ou mais. Essa política
está meio esquecida no Estado e precisa ser retomada”, explica Evangelia Kotzias
Atherino dos Santos, professora e doutora da pós-graduação em enfermagem da UFSC,
membro da IBFAN (Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar) e
avaliadora do Unicef/MS para a Iniciativa Hospital Amigo da Criança.
O Theo, filho de Letícia, nasceu no HU, e ela afirma ter sentido o suporte e
acolhimento, reflexos do programa governamental.
Questão de economia
Segundo a professora Evangelia, de modo geral, o aleitamento materno contribui para a
saúde, bem-estar e a sobrevivência de mulheres e crianças em todo o mundo. Segundo
conclusões de estudos realizados sobre amamentação em 153 países, publicados pela
revista britânica “The Lancet” em janeiro de 2016, a morte de 823 mil crianças e de 20
mil mães em cada ano poderia ser evitada pelo aleitamento materno universal, assim
como geraria uma economia de US$ 300 bilhões.
O aleitamento materno faz o mundo mais saudável e mais igualitário e tem efeitos
benéficos em longo prazo, tais como determinar níveis mais baixos de pressão arterial e
de colesterol total, melhores testes de inteligência, menor prevalência de obesidade e de
diabetes tipo 2.
A pediatra Márcia acrescenta ainda a importância da relação afetiva criada com a mãe
durante as mamadas. “Por isso, investimentos são necessários em programas e políticas
de ação comunitária voltados à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à
alimentação complementar saudável apropriada. O Brasil avançou em aspectos
importantes para a promoção do aleitamento, mas inquéritos populacionais recentes
mostram que esses esforços ainda são tímidos para o enfrentamento efetivo do
problema”, diz Evangelia, pontuando que embora os aumentos das taxas de
amamentação sejam vistos com entusiasmo, os avanços foram menores nos últimos 10
anos.
Conquis: salas de apoio às trabalhadoras
A licença maternidade de quatro meses também dificulta o tempo mínimo de
amamentação dos bebês, que é de seis meses. Evangelia, que é uma das maiores
especialistas no assunto no Estado e no país, afirma que é importante ampliar número de

SAA (Salas de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta) em instituições públicas e
privadas. “Temos um número grande de indústrias, principalmente no Médio Vale e
Joinville. Na própria universidade [a UFSC] estou tentando incluir, já tivemos sinal
verde, e estamos estudando o local. Eu, como docente e entusiasta, vejo que muitas
mulheres que voltam à faculdade, vão ao banheiro para tirar o leite, um local sem
condições de saneamento”, diz. Atualmente Santa Catarina tem somente duas SAA
credenciadas: na Maternidade Darcy Vargas, em Joinville e na Eletrosul, na Capital.
Atenta ao assunto, a formanda de enfermagem da Unisul, Seilane Chenk Polastro, 32,
está fazendo um levantamento a partir de 2015 sobre essas mães que retornam ao
trabalho ainda amamentando, na Grande Florianópolis. O resultado será seu TCC
(trabalho de conclusão de curso). Seilane é mãe de dois meninos, empresária, e também
se sentiu dividida quando voltou ao trabalho, mas com o desejo de amamentar o filho
pelo tempo ideal.
Por meio de um questionário online, ela busca a opinião de mais de 300 mulheres de
maneira anônima, perguntando sobre o processo de amamentação dentro da empresa,
quanto tempo amamentou e se teve apoio ou resistência no local de trabalho, por
exemplo. A pesquisa será publicada como artigo científico. “O Ministério da Saúde
lançou a campanha de apoio à mulher trabalhadora que amamenta, mas a estrutura é
muito deficiente. Por isso queremos mostrar em números a situação, pois a própria
população não apoia muitas vezes”, diz Seilane. Para participar,
acesse www.trabalhadoraqueamamenta.com.br.
Porque a amamentação é importante para o bebê?
. Proporciona uma nutrição superior e um ótimo crescimento
. Melhor desenvolvimento psicomotor, mental, social e emocional
. Fornece água adequada para hidratação
. Favorece o vínculo afetivo e o desenvolvimento
. Protege contra as alergias e infecções, especialmente as diarreias e pneumonias.
. Protege contra diabetes e câncer na infância
. Responde melhor às vacinações
. Recuperação mais rápida nas doenças
. Menos problemas ortodônticos e fonoaudiológicos associados ao uso de mamadeira
. Melhor desempenho em testes de QI
Porque a amamentação é importante para a mãe?
. Ajuda o útero a recuperar seu tamanho normal, reduzindo o risco de hemorragia
. Aumenta as reservas de ferro
. Reduz o risco de câncer de mama e de ovário
. Ajuda a espaçar uma nova gravidez
. O aleitamento materno torna conveniente as viagens e as mamadas noturnas
. A depressão pós parto é reduzida
. É mais prático e menos trabalhoso
Recomendações atuais para o aleitamento Materno
• Amamentar os bebês exclusivamente até os seis meses e continuar a amamentação,
com alimentos complementares até os dois anos ou mais.
• Os bebês não devem consumir nenhum outro alimento ou bebida além do Leite
Materno até os seis meses.
• Não oferecer mamadeiras, bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas.
• Não limitar o número ou a duração das mamadas
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Sem dinheiro público?
O presidente se equivocou também quando postou, na mesma nota, que tudo que a K2
faz é sem usar um centavo de dinheiro público. A K2 Soccer é uma startup incubada
dentro da Unisul, que é uma instituição púbica, do município de Tubarão. E usa o
estádio Domingos Gonzales, que era da União, foi cedido ao município, e a Justiça
determinou recentemente que se devolvesse à União.
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MC DIA FELIZ
O Diretório Central dos Estudantes da Unisul também participa da campanha Mc Dia
Feliz, liderada pela universidade, em conjunto com diversas entidades e empresas. O
DCE recebeu a doação de mais de mil tickets de lanches da campanha, e com estes
bilhetes, em conjunto com outros parceiros, irá promover uma grande semana de
integração com crianças de instituições e escolas da região. Dos mais de mil tickets
doados, 700 vieram do empresário tubaronense Beto Lima, entusiasta da campanha. Nas
cidades de Araranguá e Içara, 200 tickets estão à venda para que depois seja feita a
doação. Em Braço do Norte, a empresa Weber Empreendimentos adquiriu 150 bilhetes,
e doou ao diretório.
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Roteiro na Amurel
Ex-pró-reitora da Unesc e ex-gerente regional de Saúde de Criciúma, Lisiane Tuon
(DEM) tem concentrado pré-campanha a deputada estadual na Amurel no setor da
saúde. Ao lado do presidente do partido no Município, Rudi Bardini, concedeu diversas
entrevistas, como ao radialista Mexicano, na rádio Bandeirantes. Também esteve com o
reitor da Unisul, Mauri Heerdt.
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Joinville é heptacampeão nos Joguinhos Abertos de
Santa Catarina
Delegação joinvilense foi composta de 320 pessoas, entre treinadores, atletas e
dirigentes

Foto: Heron Queiroz, Fesporte / Divulgação

Joinville conquistou o heptacampeonato dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. O
título foi carimbado pela sétima vez consecutiva neste sábado (28) em Curitibanos, onde
foi realizada a 31ª edição, entre os dias de 16 a 28 de julho. A cidade iniciou como
favorita e se manteve entre as primeiras colocações do quadro geral desde o início dos
Joguinhos.
O título veio com a vitória da equipe do tênis de mesa masculino, que conquistou a
medalha de ouro, neste sábado pela manhã. Para o secretário da Secretaria de Esporte
(Sesporte), Amarildo João, a vitória é fruto de um trabalho sério na área.
— Nosso investimento é nas categorias de base. Foi nossa prioridade desde 2013 e
continuará sendo, por isso esse resultado veio — comemora.
O plano de Joinville de ser o campeão geral pela sétima vez consecutiva começou a se
tornar realidade nos dias 7 e 8 de julho quando conquistou o primeiro lugar na natação,
em provas antecipadas na piscina olímpica da Unisul, em Palhoça.
A delegação joinvilense foi composta de 320 pessoas, entre treinadores, atletas e
dirigentes vinculados à Secretaria de Esporte. Já os joguinhos reuniram mais de 3 mil
atletas, a maioria com idade entre 15 e 18 anos.
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Joinville conquista heptacampeonato nos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina

Joinville conquistou o heptacampeonato dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. O
título veio no sábado (28/07/2018), em Curitibanos, onde foi realizada a 31ª edição da
competição. Joinville iniciou como favorita e se manteve entre as primeiras colocações
do quadro geral desde o início.
O título veio com a vitória da equipe do tênis de mesa masculino, que conquistou a
medalha de ouro no sábado pela manhã.
O plano de Joinville de ser o campeão geral pela sétima vez consecutiva começou a se
desenhar nos dias 7 e 8 de julho, quando conquistou o título de campeão da natação em
provas antecipadas na piscina olímpica da Unisul, em Palhoça.
Delegação de Joinville foi composta de 320 pessoas entre treinadores, atletas e
dirigentes vinculados à Secretaria de Esportes. Os Joguinhos reuniram mais de 3 mil
atletas, a maioria com idade entre 15 e 18 anos.
Registre manifestação para fazer reclamação, sugestão ou elogio sobre estas
informações.
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ADVB/SC divulga empresas finalistas do Prêmio
Empresa Cidadã 2018
O Prêmio Empresa Cidadã da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de
Santa Catarina (ADVB/SC) já possui a lista das empresas vencedoras nas três categorias
do prêmio: Preservação Ambiental, Participação Comunitária, Desenvolvimento
Cultural, Categoria Social e MPE. Os cases foram avaliados por professores de
Marketing da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Há 20 anos, a

premiação reconhece empresas que se destacam na realização de projetos que
promovem cidadania e responsabilidade social no Estado.
A cerimônia de entrega será realizada no Lira Tênis Clube, em Florianópolis, dia 23 de
agosto.
Com uma vida inteira dedicada às causas sociais, Alice Kuerten, presidente do Instituto
Guga Kuerten há mais de 15 anos, é a embaixadora dessa edição especial de 20 anos do
Prêmio Empresa Cidadã. "O prêmio foi pioneiro há 2 décadas em reconhecer e
incentivar as melhores práticas de responsabilidade social e hoje se renova com o
conceito de que responsabilidade social não é uma questão de escolha. Empresa de
sucesso é empresa cidadã", afirmou o presidente da ADVB/SC, Delton Batista.
Confira abaixo, a lista das empresas vencedoras de cada categoria:

Empresa

Case

Categoria

Arcelor Mittal Vega

Preservação da Biodiversidade na
RPPN de Vega amplia a
diversificação da fauna em São
Francisco do Sul
Casamento Cooperado: realizando
sonhos e transformando vidas
Produção de briquetes de carvão a
partir de resíduos industriais
Requalificação dos Espaços Públicos
em Chapecó

Preservação Ambiental

Aurora Alimentos
Celulose Irani S.A.

Participação Comunitária
Preservação Ambiental

Construtora e
Participação Comunitária
Incorporadora Nostra
Casa Ltda
Faculdade Cesusc
CESUSC Social
Participação Comunitária
Flex Relacionamentos Eco Copos Flex - Transformação
Preservação Ambiental
Inteligentes
Cultural com Resultados para o
Planeta
Gestalt Open
NASA Science Days Santa Catarina Categoria MPE
Innovation
Grupo ALL - Music
O Valor do Amanhã - Music Park
Participação Comunitária
Park Florianópolis
Florianópolis
Hipper Freios
Hipper Desafio de Matemática
Desenvolvimento Cultural
Hostinger
Projeto Despertar Digital
Participação Comunitária
Inviolável
Inclusão comunitária: A cultura
Participação Comunitária
circense acessível a projetos sociais de
Chapecó
Marisol Vestuário SA Criar um futuro melhor: Esse é o
Participação Comunitária
nosso propósito
Porto Itapoá
Ampliar: Comunidade e
Participação Comunitária
Empreendimento dialogando para a
autonomia social e oportunidades
econômicas
Portobello Shop
Programa Crescer
Participação Comunitária
Portonave S.A.
Galeria Portonave: Um espaço onde Desenvolvimento Cultural
navega a cultura
RIC SC
Desafio Sustentável its: promovendo a Preservação Ambiental
educação ambiental para jovens e
escolas catarinenses de forma inédita
SBT SC - Fpolis
SBT SANTA CATARINA: A nova Participação Comunitária
geração da melhor idade
SESC/SC
Sesc Cidadão do Bem - Case 2019
Categoria Social

Universidade do Sul de Ciência Móvel
Santa Catarina UNISUL

Preservação Ambiental
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Foco no essencial: criatividade, inovação e seus
aspectos humanitários, por Kelly Mendes Gonçalves
Boneli
Advogada e Consultora Jurídica da Agetec - Agência de Inovação e Empreendedorismo
da Unisul
Em sintonia com as tendências do comportamento mundial, como tema desta semana
propomos um olhar para o que é fundamental, no trabalho e na vida.
Novas tecnologias, mudanças substanciais da econômica, sustentabilidade, colapso da
natureza, desequilíbrio social, meio-ambiente, consumo consciente, desenvolvimento
das cidades: todas essas transformações e tantas outras que afetam nosso planeta e, por
consequência, nosso estilo de vida, promove em nossa sociedade diversos resultados e
diferenças comportamentais, sejam elas relacionadas a vida pessoal ou profissional.
Com essas transformações nós vamos mudando, nos adaptando e criando novas
maneiras de nos relacionar, de trabalhar, adquirindo novos valores, ou seja, novas
formas de ver e estar no mundo.
Nestes aspectos, a criatividade tem papel fundamental na busca de soluções para driblar
as eventuais dificuldades em absorver as mudanças, a escassez, a crise econômica, pois
sabemos que o espírito criativo dos seres humanos é ilimitado. No entanto, as profundas
e gigantescas transformações pelas quais está passando o mundo, e de forma tão veloz,
nos exaurem. Estudos e análise de tendências comprovam que a busca desenfreada por
uma carreira bem-sucedida, o acúmulo de bens e dinheiro, os estilos de vida que
valorizam a individualidade, vêm perdendo força. Essa mudança de foco para uma vida
mais preocupada com questões sociais, onde voltamos a valorizar o que é humano e dar
importância aos nossos valores positivos mais intrínsecos: amor, solidariedade, ética.
O foco é no essencial para vivermos, e convivermos, em sociedade!
Para tanto, os aspectos inovadores são obras de pessoas que têm personalidade criativa
e, como personalidade criativa, Faix e Mergenthaler designam as pessoas que:
- Diante do plano de fundo de sua ampla e profunda formação e de sua grande sensatez,
refletem consciência e responsabilidade sobre as possíveis e complexas consequências
de decisões e ações;
- Entendem e tratam a formação da essência humana, do desenvolvimento do próprio
ser e ter, eternamente, como um desafio e uma liberdade;

- Possuem o conhecimento, a competência, a força e a coragem de formular elas
mesmas suas metas e de concretizá-las em situações para as quais não existe matriz,
padrão nem certo ou errado definido previamente.
Faix e Mergenthaler afirmam que:
(...) as personalidades criativas se destacam também pelo fato de incorporar e viver
aquilo que Immanuel Kant designa como princípio básico da ética, "imperativo
categórico" da moralidade:
O sentimento iniludível, baseado em liberdade, de querer concretizar o moralmente
necessário e disponível, o "bom" e o "justo", através de sabedoria, bravura e sensatez.
O sentimento iniludível, baseado em liberdade, de querer ver e tratar os outros e a si
mesmo como finalidade, jamais como meio.
Assim, o individualismo e o consumismo, vão perdendo forças: agora, o foco está no
que é humano, significativo e necessário. Isso vale para o trabalho e para a vida.
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Cineclube do Gruas estreia na Unisul de Tubarão
Nesta quinta-feira (26) aconteceu a primeira edição do Cineclube do Grupo de Estudos
em Artes (Gruas) da Unisul em Tubarão. O grupo de pesquisa faz parte do Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPGCL) da Universidade. Esta é a primeira
vez que o evento aconteceu no Campus Tubarão. O projeto já existe há mais tempo na
Unidade Pedra Branca, na Grande Florianópolis. O mestrando Jessé Antunes Torres foi
quem teve a iniciativa de começar o Cineclube em Tubarão. Para ele, esta foi uma
forma encontrada de ampliar os debates realizados pelo grupo. “Como estudamos
bastante sobre estética, o filme nos proporciona uma discussão bem variada sobre o
assunto. Podemos ir além dos textos e livros”, conta.
O Cineclube Gruas vai acontecer todas as quintas-feiras, às 18h30min, na Sala 8 do
Centro de Pós-Graduação PPGCL, em Tubarão. O evento é aberto à toda a comunidade
acadêmica e gratuito.
O filme de estreia
O filme escolhido para a primeira sessão foi o “Um homem com uma câmera”, de 1926.
A obra trata sobre um homem que, munido de sua câmera, sai pelas ruas das cidades de
Moscou, Kiev e Odessa, documentando a vida das pessoas. Ele engloba diversos
aspectos e particularidades da vida urbana e da modernidade. Inicialmente o filme era
mudo, mas, posteriormente, uma orquestra fez a sonorização da obra. A iniciativa do
Cineclube havia sido lançada já em 2017 pelo professor Alexandre Linck. Porém, por
falta de tempo, a ideia foi adiada e neste ano Jessé tomou a iniciativa. Segundo o
professor, a atitude do mestrando foi muito elogiada. “Os alunos geralmente têm uma
postura que nós, professores, criticamos: muitos não têm iniciativa e ficam acomodados.
A Universidade é um espaço que tem que ser ocupado. Nós gostaríamos que mais
estudantes tivessem iniciativa e fizessem acontecer”, comenta.

Veículo: Amurel
Data: 29/07/2018
Link:https://amurel.org.br/noticias/index/ver/codNoticia/504579/codMapaItem/41
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Amurel está engajada na Campanha Mc Dia Feliz 2018

A Associação de Municípios da Região de Laguna mais uma vez se engajou na
campanha Mc Dia Feliz, uma ação do Instituto Ronald McDonald que acontece todos os
anos no mês de agosto, em nível mundial. O evento acontecerá no dia 25 de agosto. Em
Santa Catarina uma das instituições beneficiadas é a Associação de Voluntários de
Saúde do Hospital Infantil Joana de Gusmão (Avos) O lançamento em nível regional
ocorreu no dia 12 de julho, na Unisul, que é parceira há quatro anos da Avos e lidera o
movimento na região de Tubarão. O diretor executivo da Amurel Celso Heidemann
representou a Associação no dia do lançamento.

No ano passado, foram vendidos na região quase três mil sanduíches Big Mac e a
expectativa é que, neste ano, o número aumente. “Muitas das crianças atendidas no
Hospital Joana de Gusmão são da região sul, são da nossa cidade e de outros municípios
da região. Então, empenhamos esforços para contribuir com esta causa que ajuda muitas
pessoas”, relata o reitor da Unisul, Mauri Heerdt. Atualmente 1,5 mil crianças são
atendidas pelo Hospital Infantil Joana de Gusmão, sendo 11% vindas da região sul do
Estado.
Ao todo, a Avos recebeu 16 mil tickets de sanduíches Big Mac para serem vendidos.
Todo o valor é revertido para contribuir com o hospital. Um dos trabalhos realizados
pela Avos é a Casa de Apoio Vovó Gertrudes, um local de acolhimento para as crianças
com câncer e seus familiares. A Casa foi construída com recursos vindos da campanha.
“Muitas vezes os pais chegam desesperados com a situação dos filhos, e na Casa
encontram um local para ficar, totalmente gratuito e recheado de carinho. Muitas vezes
as crianças não querem ir embora”, conta a fundadora da Casa, dona Maria Gertrudes da
Luz Gomes, presente no dia do lançamento da campanha em Tubarão.

Ação de mão dupla
Além de comprar para consumo próprio, muitas pessoas adquirem tickets a mais para
doar para outras pessoas que talvez nunca tenham tido a chance de consumir um
produto da rede de lanches. O Diretório Central dos Estudantes (DCE) vem realizando
há alguns anos uma campanha com os tickets doados. A equipe do DCE promove um
dia especial com crianças carentes de diversos locais da região. “Muitas crianças que
participam da ação nunca viram um lanche do McDonald’s antes. Algumas comem
apenas a metade para levar o outro pedaço para o irmão. Uns chegam a guardar a
caixinha do lanche como recordação”, relata a presidente do DCE, Luzimary Della
Justina Stange. Segundo ela, esta é uma forma de ajudar as crianças atendidas pelo
hospital e também aqui na nossa região.
Como adquirir os tickets?
Além da Amurel, outras entidades da região firmaram parceria com a Unisul para a
venda dos tickets. Dentre elas estão: Ajet, CDL Tubarão, Acit, Acref, Maçonaria,
Sindilojas Tubarão, Prefeitura Municipal de Tubarão, Rotary Club Tubarão Sul, Weber
Empreendedorismo, Cetran e DCE.
Na Amurel, os tickets podem ser adquiridos na recepção. Outras informações
podem ser obtidas pelo 3626-5711.
Onde serão utilizados os recursos?
Neste ano, os valores que forem repassados para a Avos serão destinados para a compra
de um aparelho de Ecocardiograma, para o Registro Hospitalar de Câncer e também
para ajudar na construção do Espaço da Família, um local inovador para atender os
familiares das crianças que estão sendo atendidas. O Espaço da Família fará parte do
novo ambulatório do hospital, que também está sendo construído com recursos do Mc
Dia Feliz.
A Avos
A Avos foi fundada em 1975 e hoje é uma das principais instituições de voluntários do
país. A associação conta com 100 voluntários e atua em todas as unidades do Hospital
Infantil Joana de Gusmão e na Casa de Apoio Vovó Gertrudes.
A Campanha
O Mc Dia Feliz é uma ação do Instituto Ronald McDonald que acontece nos
restaurantes do McDonald’s espalhados por diversos locais. No dia, toda a venda de
sanduíches Big Mac é revertida para causas em apoio ao tratamento de crianças
portadoras de câncer.
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Executiva da ACIM assume Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turístico
Carina é formada em Administração pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de
São Paulo. Atualmente, cursa a 6ª fase de Direito na Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul).

No início da noite desta quinta-feira (26), tomou posse na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turístico de Imbituba, a administradora de empresas
Carina Genovez Ferreira. A nova gestora da pasta substitui Dorlin Nunes Júnior, que
assumiu a Superintendência de Desenvolvimento do município.
Carina é formada em Administração pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de
São Paulo. Atualmente, cursa a 6ª fase de Direito na Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul). Em 35 anos de carreira, Carina exerceu as funções de executiva da
Associação Empresarial de Imbituba (ACIM), foi gestora executiva da Instância de
Governança Encantos do Sul, além de gerente das rádios, Antena 1, Bandeirantes e
Guarujá.
“A minha relação com Imbituba não veio por acaso. Desde os cinco anos de idade eu
vinha de Tubarão com o meu pai. Depois, já adulta, eu ajudei a criar a rádio
Bandeirantes no município. Eu só faço aquilo que eu acredito. Esse é um grande
desafio”, falou a nova secretária.
O ex-secretário da pasta, Dorlin Nunes Júnior, também esteve presente na cerimônia.
Durante o encontro, ele entregou ao prefeito Rosenvaldo da Silva Júnior, um balanço do
trabalho executado a frente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turístico de Imbituba.
“Quero agradecer a oportunidade ao prefeito Rosenvaldo da Silva Júnior e ao viceprefeito, Luiz Gonzaga de Carvalho. Para mim, que tenho experiência em administração
portuária, essa foi uma grande novidade. Por isso, saio da secretaria feliz e com o dever
cumprido. Desejo sucesso a Carina nesse novo desafio”, ratificou o ex-secretário da
pasta e, hoje, Superintendente de Desenvolvimento municipal.
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Joinville é heptacampeão nos Joguinhos Abertos de SC

Joinville conquistou o heptacampeão dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. O
título pela sétima vez consecutiva foi carimbado neste sábado (28) em Curitibanos, onde
foi realizada a 31ª edição do campeonato entre os dias de 16 a 28 de julho. A cidade
iniciou como favorita e se manteve entre as primeiras colocações do quadro geral desde
o início dos Joguinhos.
O título veio com a vitória da equipe do tênis de mesa masculino, que conquistou a
medalha de ouro no último dia da competição. Para o secretário da Secretaria de Esporte
(Seporte), Amarildo João, a vitória é fruto de um trabalho sério na área.
– Nosso investimento é nas categorias de base. Foi nossa prioridade desde 2013 e
continuará sendo, por isso esse resultado veio – comemora.
A largada rumo ao 14º título dos Joguinhos começou nos dias 7 e 8 de julho, quando a
natação masculina de Joinville foi campeã em provas antecipadas na piscina olímpica da
Unisul, na cidade de Palhoça.
A delegação de Joinville em Curitibanos foi composta de 320 pessoas entre treinadores,
atletas e dirigentes. Os Joguinhos reuniram mais de 3 mil atletas, a maioria com idade
entre 15 e 18 anos.
Conheça quem são os vencedores desta 31ª edição dos Joguinhos Abertos, em
Curitibanos:
Atletismo feminino – Tubarão
Atletismo masculino – Balneário Camboriú
Basquetebol feminino – Joinville
Basquetebol masculino – Florianópolis
Karatê feminino – Tubarão
Karatê masculino – Joinville
Ciclismo – Içara
Futebol feminino – Chapecó
Futebol masculino – São José
Futsal feminino – Balneário Camboriú
Futsal masculino – Curitibanos
Ginástica artística feminina – Blumenau

Ginástica artística masculina – Blumenau
Ginástica rítmica – Florianópolis
Handebol feminino – Balneário Camboriú
Handebol masculino – Itajaí
Judô feminino – Chapecó
Judô masculino – Florianópolis
Natação feminina – São Bento do Sul
Natação masculina – Joinville
Tênis feminino – Joinville
Tênis masculino – Itajaí
Tênis de mesa feminino – Rio do Sul
Tênis de mesa masculino – Joinville
Voleibol feminino – Balneário Camboriú
Voleibol masculino – Balneário Camboriú
Vôlei de praia feminino – Pomerode
Vôlei de praia masculino – Balneário Camboriú
Xadrez feminino – São Bento do Sul
Xadrez masculino – Blumenau

Rádio
Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 19/06/2018
Hora: 7h30min
Assunto: Intercâmbio dispõe dois programas com inscrições abertas para
graduação. Ex-aluno do Colégio Dehon participa de festival de dança
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 19/06/2018
Hora: 10horas
Assunto: Intercâmbio dispõe dois programas com inscrições abertas para
graduação. Ex-aluno do Colégio Dehon participa de festival de dança
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Veículo: Rádio Litoral
Programa: Jornal Litoral AM 1320
Data: 19/06/2018
Hora: 7horas
Assunto: Intercâmbio dispõe dois programas com inscrições abertas para
graduação. Ex-aluno do Colégio Dehon participa de festival de dança
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Jornal Unisul Hoje
Veículo: Unisul Hoje
Data: 27/07/2018
Link: http://hoje.unisul.br/cinematica-portagonizada-catarinenses-cineclube/

Cinemática protagonizada por mulheres negras abre
Cineclube de agosto, no CIC

Cineclube divulga programação repleta de lançamentos e debates para este mês de
agosto, na sala de Cinema Unisul, no CIC em Florianópolis. A estréia com a sessão
Cinemática especial, integra a 2ª Àjé – Mostra Mulheres Negras no Cinema que traz
para as telas catarinenses o cinema feito, ou protagonizado por mulheres negras.
01 e 02 de agosto (quarta e quinta), às 19h30
Mostra Move Catarina
5 curtas inéditos por noite de cada macrorregião do estado
Dia 01 – Sessão Catarina – Vale Itajaí
Dia 02 – Sessão Catarina – Norte
Classificação indicativa: 14 anos.
03, 04 e 05 de agosto (sexta a domingo), às 19h30
O Caso do Homem Errado
Dia 03 – Conversa sobre o tema com diretora Camila de Moraes, MNU, Coletivo
NEGA e SLAM
Dia 04 – Conversa sobre distribuição indie.
Dia 05 – Conversa livre com a cineasta Camila de Moraes.
Lançamento: O Caso do Homem Errado
Direção: Camila de Moraes
Duração: 77 min
Ano: 2017
Roteiro: Camila de Moraes, Mariani Ferreira e Maurício Borges de Medeiros
Produção Executiva: Camila de Moraes e Mariani Ferreira
Direção de Fotografia: Maurício Borges de Medeiros
Trilha Musical: Rick Carvalho
Montagem: Maurício Borges de Medeiros

Desenho de Som: Guilherme Cássio dos Santos
Classificação indicativa: 10 anos
Sinopse: O documentário conta a história do jovem operário negro Júlio César de Melo
Pinto, que foi executado pela Brigada Militar, nos anos 1980, em Porto Alegre. O crime
ganhou notoriedade após a imprensa divulgar fotos de Júlio sendo colocado com vida na
viatura e chegar, 37 minutos depois, morto a tiros no hospital. O filme traz o
depoimento de Ronaldo Bernardi, o fotógrafo que fez as imagens que tornaram o caso
conhecido, da viúva do operário, Juçara Pinto, e de nomes respeitados da luta pelos
direitos humanos e do movimento negro no Brasil. Além do caso que dá título ao filme,
a produção discute ainda as mortes de pessoas negras provocadas pela polícia. A Anistia
Internacional, inclusive, fala de genocídio da juventude negra devido ao grande número
de jovens negros assassinados pelas forças de segurança no País.
2ª SEMANA
09 a 12 de agosto (quinta a domingo), às 20h
Lançamento: Bandeira de Retalho
Direção: Sérgio Ricardo
Duração: 90 min
Ano: 2017
Origem: Rio de Janeiro/Brasil
Classificação indicativa: 12 anos
Sinopse: Morro do Vidigal, Rio de Janeiro, 1977. Os moradores são surpreendidos pela
prefeitura, que decidiu desapropriar o local, alegando risco de deslizamento. Em meio a
resistência dos moradores, desenrola-se um violento triângulo amoroso entre Neno,
Tiana e Bituca.
3ª SEMANA
Alex Rodrigues vem a Florianópolis para divulgar seu trabalho de cinema independente.
Alex trabalhou na Globosat, Bravo Filmes, Diler & Associados, LC Barreto, Luz
Mágica e Conspiração, TV Record. No seu currículo estão filmes como Bonitinha, Mas
Ordinária (remake), Meus Dois Amores, Giovanni Improtta e Flores Raras. Desde 2014
trabalha como editor na TV Globo. Editor finalizador em Encontros com Fátima
Bernardes, Tamanho Família e Adnight Show.
18 de agosto (sábado), às 18h
Lançamento: Pensa em mim
Roteiro e Direção: Alex Rodrigues
Duração: 82 min
Ano: 2017
Origem: Rio de Janeiro/Brasil
Classificação Indicativa: Livre
Sinopse:
Darvin é um jovem de 19 anos. Alice, um pouco mais velha, tem 24. Ambos estudam na
mesma faculdade e, nesse período, fazem uma disciplina em comum. Ele é tímido,
quase um nerd. Ela, a popular. Porém, um trabalho em dupla desta disciplina fará com
que eles criem um laço de amizade que, quando menos esperam, se torna algo mais.
Com diálogos repletos de reflexões e bom humor, esses dois verões que se completam
mais do que imaginavam.

16 a 19 de agosto, às 20h
Conversa sobre Cinema Independente – o documentário
Realização: Alex Rodrigues
Duração: 48 min
Ano: 2017
Origem: Rio de Janeiro/Brasil
Classificação Indicativa: Livre
Sinopse: Esta investigação para compreender nosso próprio ofício conta com as
entrevistas de Marcelo Ikeda, Taciano Valério, Dellani Lima, Cristiano Burlan,
Guilherme Whitaker, Cavi Borges e Marcelo Galvão. Todos muito atuantes no mercado
de cinema independente de diversos estados do país. O documentário aborda o que eles
entendem por cinema independente, a diferença entre Brasil e EUA em suas produções
desse cinema, como eles fazem seus filmes, numa forma de orientar quem quer começar
a fazer seus filmes independentes. E, muito importante, o entendimento de que cinema
independente não é só aquele que não tem dinheiro público, mas sim aquele feito de
forma a ir contra essa cultura industrial.
4ª SEMANA
23 e 24 de agosto, horários especiais
Sessão MIS: cinema ao Vivo
Consulte as informações no site Cultura.sc.gov.br
25 e 25 de agosto, às 20h
Lançamento: Receitas da memória
Direção: Peter Lorenzo
Duração: 51 min
Ano: 2016
Origem: Santa Catarina/Brasil
Classificação Indicativa: Livre
Sinopse: O documentário Receitas da Memória, realizado na região do Médio Vale do
Itajaí, entrevista falantes das comunidades alemã, italiana e polonesa e aborda o uso das
línguas de imigração através de um viés que busca na alimentação as lembranças
familiares e as histórias da região, memórias de várias gerações de descendentes
traçando um painel sobre o uso destas línguas de imigração na região.

Veículo: Unisul Hoje
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Inscrições abertas para pós em energia elétrica

O curso com foco em energia elétrica, voltado para engenheiros e tecnólogos que já
atuam no setor, está com inscrições abertas até o dia 17 de agosto de forma online ou
presencial. As aulas serão realizadas no Campus Tubarão.
A pós-graduação da Unisul em Sistemas de transmissão e distribuição de energia
elétrica é um dos únicos na região sul do país. Atendendo esta demanda do mercado, a
Universidade procura capacitar ainda mais os profissionais para atuar imediatamente no
setor elétrico.
As aulas
De forma didática, as aulas serão divididas em práticas e teóricas, integrando o ensino e
a pesquisa. A utilização de áudio visuais, programas de computadores de cálculo e
simulação também serão recursos disponibilizados para os estudantes.
Direcionado para a área de transmissão e distribuição de energia elétrica, o curso tem
como objetivo formar especialistas para atender o vasto mercado regional. Este nicho é
constituído por dezenas de cooperativas de eletrificação e concessionárias de energia
elétrica. Além disto, há um grande número de empresas que atuam nas áreas de projeto,
construção e manutenção de sistemas elétricos nos estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.
Conhecimentos aplicados na prática
O Brasil possui uma matriz energética baseada principalmente em geração hidrelétrica.
Porém, estas estações geradoras são comumente afastadas dos centros de consumo.
Com isto, é necessário que haja uma grande extensão de linhas de transmissão, que
transportam a energia das usinas aos centros consumidores. Atualmente, o sistema de
transmissão nacional conta com algo em torno de 130 mil quilômetros de linhas com
tensões superiores a uma centena de quilovolts.
Os sistemas de distribuição, por sua vez, transportam a energia entregue pelas linhas de
transmissão às subestações regionais, diretamente para os consumidores, sejam eles
residenciais, comerciais ou industriais. Somente o estado de Santa Catarina possui mais
de 100 mil quilômetros de redes com tensões entre 13,8 e 34,5 kV, que atendem a um

mercado de cerca de 3 milhões de unidades que consomem mensalmente mais de 1
bilhão de kWh de energia elétrica.
Início das aulas
As aulas têm previsão de início para meados de setembro. Os encontros serão
quinzenais, nas sextas-feiras à noite e no sábado no período diurno.
Inscrições
O curso é lato sensu, ofertado no ensino presencial da Unisul, com aulas no Campus
Tubarão. A inscrição pode ser feita no site da Unisul. O prazo de inscrição é dia
17/8/2018. Os documentos necessários para a realização da matrícula:





RG
CPF
Diploma ou Certificado de Conclusão de curso de Graduação ou Sequencial de
Formação Específica;
Laudo médico (para candidatos com deficiência, transtorno ou dificuldade de
aprendizagem).

As informações específicas estão disponíveis no site da Unisul ou pela Central de
Relacionamento pelo 0800 970 7000 ou (48) 3279-1000 para ligações de celular.
Pós-graduação em tributação está com vagas abertas
Curso de infraestrutura urbana é ofertado em pós-graduação
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Curso de Nutrição recebe festival de receitas na
Unidade Pedra Branca

Nesta quinta-feira, 02/08, a Unidade Pedra Branca, sedia mais uma edição do Festival
de Receitas, das 14h às 18h, no Laboratório de Dietética. A ação é uma parceria do
curso de Nutrição com o Sesc.
O tema deste ano é Quitutes Festivos, em comemoração aos 15 anos de implementação
do programa Sesc Mesa Brasil, promove competição entre equipes divididas em
bancadas para preparar pratos doces e salgados a serem avaliados pela banca.
Festival de Receitas – 15 anos Mesa Brasil Sesc

Concurso de receitas elaboradas pelas cozinheiras e merendeiras das instituições sociais
cadastradas no Mesa Brasil, aplicando os conteúdos trabalhados nas ações educativas
desenvolvidas pelo programa, sobre Boas Práticas na manipulação dos alimentos e no
combate ao desperdício. Vamos premiar as cozinheiras e merendeiras que desenvolvem
receitas utilizando os alimentos de forma integral. Aproveitando-os por completo, em
pratos nutritivos e sem desperdício. (Fonte Sesc).
Curso de Nutrição da Unisul
As aulas nos Campi Grande Fpolis e Tubarão do curso de Nutrição formam o
profissional para atuar em um ramo imprescindível para a manutenção de estilos de vida
saudável, no tratamento e prevenção de várias doenças. Recentemente o profissional
começou a fazer parte da equipe das Unidades de Saúde, do Programa de Merenda
Escolar e do Controle Sanitário dos Alimentos. As inscrições para o próximo semestre
estão abertas e podem ser feitas no site da Unisul.

Veículo: Unisul Hoje
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Unisul recebe Prêmio Empresa Cidadã da ADVB/SC

A ADVB/SC – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina –
divulgou a lista das empresas vencedoras do Prêmio Empresa Cidadã 2018. A Unisul é
uma das vencedoras do prêmio com o Case Ciência Móvel, na categoria Preservação
Ambiental.
O projeto Ciência Móvel promove gratuitamente a ciência e a educação ambiental em
escolas públicas, com o objetivo de apresentar soluções sustentáveis para problemas
ambientais. “As pesquisas e conhecimentos gerados em cursos como os das
Engenharias Ambiental e Sanitária, Química, Civil, Produção, Elétrica, além do
Mestrado em Ciências Ambientais, dentre outros, vêm corroborando para a realização
de inovações como são constatadas neste case premiado” conforme destacou o próreitor Hércules Araújo. Durante as visitas realizadas às escolas, em um veículo
adaptado, uma equipe de docentes e discentes da Unisul, realizam oficinas e protótipos
com temática ambiental. As atividades do Projeto se concentram no envolvimento dos
estudantes do Ensino Médio em demonstrações que possibilitam visualizar conceitos de
ciência ambiental e princípios básicos de ciências exatas (Química, Física e
Matemática) no reaproveitamento de resíduos para produção de novos produtos com
valor agregado.

A professora Anelise Cubas, coordenadora do projeto, explica que além da
demonstração do funcionamento dos experimentos, os alunos são colocados em contato
com os materiais produzidos, inclusive ajudando na fabricação de alguns como o
biofilme, o sabão, o óleo essencial e o biodiesel. “Até o momento, mais de 2.500
estudantes visitaram o Ciência Móvel, sendo que mais que 300 alunos com idade entre
14 e 17 anos participaram efetivamente das oficinas, alunos estes que foram convidados
a responder um questionário avaliativo no término da oficina. Diante dessas práticas,
76,15% dos estudantes afirmaram que o Projeto ajuda a compreender a importância da
separação dos resíduos e 80,21% deles entenderam que a oficina os ajudou a perceber
que é possível obter novos produtos a partir dos resíduos. De acordo com os resultados
obtidos, observou-se que 96,02% dos alunos gostaram de conhecer o Projeto e 96,7 %
gostaram de participar das oficinas”.
A professora Anelise acrescenta que levar a universidade para dentro dessas escolas
trouxe ganhos bilaterais: estudantes das escolas além de se beneficiarem com os
conhecimentos adquiridos com as oficinas também começam a vislumbrar a
universidade como uma possibilidade de futuro e os estudantes e professores da
universidade se enriquecem com projetos de extensão comunitária, trabalhando questões
sociais que ajudam na formação mais completa de seus alunos, pois além de se tornarem
engenheiros eles são cidadãos.
Para o Reitor na Unisul, professor Mauri Luiz Heerdt, este prêmio, em primeiro lugar,
mostra a vitalidade da universidade, dos professores, dos pesquisadores que não medem
esforços para fazer sempre o melhor. “Esse prêmio representa toda a nossa dimensão
comunitária. Nós recebemos essa premiação como empresa cidadã que impacta na vida
das pessoas com o projeto Ciência Móvel. Por tanto, mostra que hoje nós somos
comunitários por um projeto de inovação”.
O Prêmio
O Prêmio Empresa Cidadã da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de
Santa Catarina (ADVB/SC) possui três categorias: Preservação Ambiental, Participação
Comunitária, Desenvolvimento Cultural, Categoria Social e MPE. Os cases foram
avaliados por professores de Marketing da Escola Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM). Há 20 anos, a premiação reconhece empresas que se destacam na realização de
projetos que promovem cidadania e responsabilidade social no Estado.
Entrega do prêmio
A premiação, que está na 20ª edição, teve recorde de inscrições. O prêmio será entregue
dia 23 de agosto, em cerimônia no Lira Tênis Clube, em Florianópolis. Com uma vida
inteira dedicada às causas sociais, Alice Kuerten, presidente do Instituto Guga Kuerten
há mais de 15 anos, é a embaixadora dessa edição especial de 20 anos do Prêmio
Empresa Cidadã.

