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Secretário confirma volta às aulas

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação e Cultura, Mário Cezar de
Oliveira Cardoso, assegura que as escolas da rede municipal vão iniciar o ano letivo na
próxima segunda-feira.
“Agora nós temos a convicção de que será possível finalizar os trabalhos de recuperação
nas escolas e iniciar as aulas. Temos seis escolas com trabalhos pontuais sendo
realizados e o problema mais grave é na EMEB São Martinho, pois acontece um
problema bem particular no local”, afirma Mário.
Ele explica que na escola de S. Martinho há uma demanda judicial para a retirada dos
entulhos provenientes da destruição da quadra, pois esta havia sido finalizada pela
empresa responsável pela obra quando foi derrubada pelo vendaval de 16 de outubro,
mas não havia sido oficialmente entregue à prefeitura.
“Como tentamos um acordo com a empresa, sem sucesso, partimos para a demanda
judicial, pois, caso os entulhos sejam retirados, podemos não conseguir a reconstrução
da quadra. Caso o problema não tenha sido resolvido no dia 20, vamos retomar as aulas
no local sem o uso da quadra, temporariamente”, aponta o secretário.
A contratação dos professores ACTs, segundo ele, foi finalizada e agora estão sendo
contratados os bolsistas. “Na quinta-feira vamos realizar uma reunião no Espaço
Integrado de Artes da Unisul, às 13h30, com todos os professores e bolsistas para passar
recomendações sobre o início das aulas”, comenta Mário.
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Escolas atingidas por vendaval receberão R$ 11
milhões para serem reconstruídas

Em roteiro pelo Sul de Santa Catarina, o governador do Estado, Raimundo Colombo,
esteve em Tubarão na manhã desta sexta-feira, 10, para assinar a dispensa de licitação
para a reconstrução de escolas atingidas pelo vendaval de outubro do ano passado. Com
o documento, será possível repassar R$ 11 milhões para as reformas e agilizar a
reabertura das unidades de ensino. Do valor que será investido, R$ 6 milhões são do
Governo do Estado e R$ 5 milhões são provenientes do Governo Federal. O ato
aconteceu no Salão Nobre da Unisul.
"Nós tivemos que vencer etapas burocráticas, mas agora vamos conseguir reconstruir
com mais rapidez essas escolas tão necessários aos nossos estudantes. A ordem de
serviço é entregue de imediato e os recursos já estão sendo disponibilizados", explicou o
governador.
O repasse de verbas contempla 43 escolas de abrangência das Agências de
Desenvolvimento Regional de Laguna, Araranguá, Criciúma e Tubarão. Os recursos
serão destinados a colégios de Araranguá, Jacinto Machado, Praia Grande, Sombrio,
Turvo, Urussanga, Laguna, Tubarão, Capivari de Baixo, Gravatal, Sangão, Imaruí,
Pescaria Brava e Imbituba. A Secretaria de Estado da Educação informa as escolas
situadas em municípios que não decretaram situação de emergência ainda precisarão
passar pelo processo licitário.
Na regional de Tubarão, serão beneficiadas 25 escolas. Na Regional de Laguna, serão
12. A região de Araranguá receberá recursos para a reconstrução de cinco colégios. E a
ADR Criciúma, terá uma escola contemplada.
Participaram do evento em Tubarão, lideranças da região, secretário do Estado da
Educação, Eduardo Deschamps, os secretários-executivos das ADRs de Laguna, Luiz
Felipe Remor; de Tubarão, Nilton de Campos; de Braço do Norte, Rafael Vanz

Borges;e de Criciúma, João Rosa Filho Fabris. Também estiveram presentes diretores e
presidentes das Associações de Pais e Professores das escolas contempladas.
Ainda no Sul, o governador inaugurou as escolas Osvaldo Pinto da Veiga, em Capivari
de Baixo, e Campos Verdes, em Jaguaruna. Juntas, os investimentos somam R$ 7,3
milhões.

Veículo: Site Imprensa News Sul
Data: 13/02/2017
Link: https://imprensanewssul.com.br/nadadores-da-categoria-master-disputaraobrasileiro-na-unisul/

Nadadores da categoria Master disputarão Brasileiro
na Unisul

O Complexo Aquático da Unisul Pedra Branca receberá a 59º edição do Campeonato
Brasileiro de Masters de Natação, entre os dias 6 e 9 de abril. A competição será
realizada na piscina de 50 metros e tem promoção da Associação Brasileira Máster de
Natação. O apoio é da Unisul e da Federação Aquática de Santa Catarina.
A competição será a primeira de quatro etapas em disputa pelo Circuito Brasileiro
ABMN. Também será um grande preparativo para os atletas que irão competir em
Budapeste, na Hungria, o Campeonato Mundial Masters.

Algumas modificações foram realizadas no regulamento do Circuito e das competições
para a temporada 2017. Entre elas a extinção da pontuação com divisão por equipes
(grande, média e pequena, de acordo com o número de atletas) e a criação do
Campeonato de Revezamentos. Nele, serão premiadas as equipes que conseguirem mais
pontos. No fim do Circuito haverá uma premiação extra para a equipe campeã brasileira
de revezamentos, somando-se todas as pontuações obtidas nas quatro etapas do circuito.
Atletas e técnicos podem conferir o regulamento no
endereço: www.abmn.org.br/calendario-nacional/?evento=661
As inscrições individuais estão abertas até o dia 6 de março e até 21 e março para
inscrições de revezamento.
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Jovem tetraplégico pede ajuda para estudar
Ele perdeu o movimento do pescoço para baixo há quase 12 anos. Diego busca apoio
para se mudar para Tubarão, onde quer realizar o sonho da faculdade

Diego Mateus queria ser jogador de futebol. Era meia-esquerda, disputava campeonatos
na região e com frequência era escolhido o atleta da temporada por causa de seu talento
nos gramados. Um dia, em 25 de setembro de 2005, estava em um encontro de bandas
em São Ludgero, quando decidiu ir para a rua pegar um pouco de ar e conversar com os
colegas.

Minutos depois, um amigo chegou com sua moto recém-comprada, um modelo que era
então o sonho de consumo dos rapazes da cidade. Diego subiu na garupa, e o piloto
acelerou e empinou a moto. Pego de surpresa, o rapaz, na época com 18 anos, caiu para
trás e bateu com a cabeça no meio-fio. Só acordou 15 dias depois na UTI do Hospital
Nossa Senhora da Conceição (HNSC), em Tubarão, com três vértebras quebradas, a
medula comprimida e sem o movimento de braços e pernas. Estava tetraplégico.
Quase 12 anos depois do acidente que mudou os rumos de sua vida, Diego, 29, mantémse cheio de planos. Da palavra desânimo, por exemplo, nunca ouviu falar. “Quando
surgem obstáculos, há duas opções: ou aceita ou se levanta. Sempre escolhi a segunda.
Eu vejo as quedas como oportunidades para amadurecer”, ensina. Com os sonhos de ser
jogador interrompidos, ele agora está em busca de alguma universidade onde possa
fazer um curso superior a partir deste ano.
Entrou em contato com a Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc), que lhe
acenou com a possibilidade de cursar administração a distância, com algumas aulas
presenciais no polo de Braço do Norte. Mas Diego prefere outras áreas: se não for
psicologia, ele quer jornalismo – uma paixão recente, nascida há cerca de três anos,
quando começou a administrar o site e a página, no Facebook, do jornal Cidade
Notícias, de seu amigo e ex-técnico José Carlos Santos. O semanário existe há 12 anos,
mas explorava pouco o universo online. Foi aí que Diego deu a ideia de criar o site.
Então, passou a abastecer a página na rede social, e a comunidade passou de 1,9 mil
seguidores para 12,5 mil.
Rotina
Diego acorda cedo, checa os e-mails e começa a publicar as notícias que chegam. Não
para de fazer cursos online e, enquanto descansa, assiste a aulas pela internet. “Estou
sempre estudando para fazer o melhor possível”, afirma. Para usar o computador, Diego
tem um mouse adaptado, que ganhou em uma de suas consultas no hospital de
reabilitação da Rede Sarah, em Brasília. Os movimentos são feitos com o queixo. Ele
conta ainda com um teclado completo na tela do computador, fornecido via download
por uma empresa da França.
Há meio ano sem fazer fisioterapia porque o Estado não repasse em dia o dinheiro para
as consultas, Diego tenta agora seguir o tratamento na Clínica-Escola da Unisul. Mas
isso representa nova mudança em sua vida. Para facilitar a rotina, ele e mãe estão se
preparando para se mudar para Tubarão, onde já têm um terreno à disposição, mas
precisam de doações para comprar os materiais para erguer a nova casa. Por causa disso,
a mãe terá ainda de deixar o emprego.
Diego precisa voltar a fazer fisioterapia
Quando Diego acordou no leito da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), pensou que
a perda dos movimentos seria passageira. Mas, pelo semblante dos pais, abatido de
tanto choro, desconfiou que a situação era mesmo complicada. Para o médico, em dois
anos ele estaria recuperado. Depois de seis meses no hospital, Diego voltou para casa,
de onde segue procurando pela internet por novos tratamentos.
“Qualquer movimento é importante. É como ganhar a Copa do Mundo”, diz. Em 2007,
ficou 40 dias em Brasília no Hospital Rede Sarah, referência nacional em reabilitação, e
em 2014 cruzou o Atlântico em busca de novas esperanças. Em meio às conversas já
avançadas com um médico de Portugal, Diego recebeu a notícia de que o doutor havia

morrido. Preocupado, saiu à procura de outros membros da equipe do português, até que
foi dado como apto à cirurgia que iria lhe implantar células-tronco extraídas do próprio
nariz.
Entre ajuda de todos os lados, conseguiu os 35 mil euros, mais a passagem para ele e a
mãe. De volta ao Brasil, Diego precisaria fazer quatro horas diárias de fisioterapia para
estimular as células. Mas na falta do repasse do governo do Estado está sem o
tratamento há seis meses. Como custa caro, ele espera conseguir uma vaga no
atendimento da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).
Em palestras, ele compartilha experiências
Diego nasceu em Orleans, mas logo a família se mudou para Tubarão. Quando tinha 16
anos, foram para São Ludgero, onde estão até hoje. Sua história é uma lição de vida, que
ele compartilha em inúmeras palestras na região, porque gosta mesmo é de ajudar.
Ouvi-lo é um aprendizado. “Sempre acreditei em mim mesmo”, ensina ele, mais uma
vez.
Como é o tratamento das tetraplegias?
Nas tetraplegias, o paciente tem pela frente a difícil tarefa de adaptar-se à sua nova
modalidade de vida e aprender a usar os recursos (médicos e sociais) disponíveis e o
médico deve cuidar das possíveis complicações que advenham dessa nova condição.
Uma preocupação especial deve ser mantida com a pele, nos pontos de apoio do corpo,
para que ela não se fira.
Como ajudar
• 3 mil tijolos;
• 20 bolsas de cimento;
• 900 telhas;
• 20 barras de ferro 5,16;
• 10 barras de ferro 4,2;
• 6 metros de areia grossa;
• 3 metros de brita;
• 6 metros de areia de
argamassa;
• Meio metro cúbico de caixaria;
• Tábua de 25 c.m;
* Telefone de contato: (48) 9.9995-9265 (WhatsApp)
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Inauguração de escolas e liberação de recursos
marcam visita de governador ao Sul do Estado

Cerca de 400 estudantes de Capivari de Baixo, no Sul de Santa Catarina, irão começar o
ano letivo em uma escola nova, totalmente reconstruída pelo Governo do Estado com
recursos da ordem de R$ 4 milhões. A inauguração da Escola de Educação Básica
General Osvaldo Pinto da Veiga foi o primeiro compromisso do governador Raimundo
Colombo e do secretário da Educação Eduardo Deschamps na visita à região Sul, sextafeira,10, que contou também com a assinatura das dispensas de licitação para obras nas
escolas afetadas pelo vendaval de outubro passado em Tubarão e com a inauguração da
Escola de Educação Básica Campos Verdes, em Jaguaruna.
"A gente precisa pensar a escola como o ambiente que é capaz de fortalecer valores e
princípios da boa convivência, do respeito, do comprometimento e do desenvolvimento
pleno dos talentos dos nossos jovens e crianças. É fundamental que isso ocorra num
local prazeroso e adequado. No momento atual em que o país enfrenta tantas
dificuldades e carece de uma reação coletiva para superar os desafios, a escola e as
pessoas que fazem parte dela são instrumentos poderosos para a construção de um
futuro melhor", aponta o governador Raimundo Colombo.
De acordo com a direção da unidade de Capivari de Baixo, a nova escola tem mais de
dois mil metros quadrados de área construída e vai atender estudantes do ensino
fundamental e médio. "Gratidão é a palavra que define o nosso sentimento depois de
passarmos tanto tempo alocados em instalações provisórias e agora poder contar com
um espaço bonito e apropriado para o desempenho das nossas atividades", disse
Crystine da Silva Bitencourte, a diretora da Escola de Educação Básica General
Osvaldo Pinto da Veiga.
A pequena Gabriela, que vai frequentar a quarta série do ensino fundamental estava
entusiasmada com a nova escola. Ela conta que preferiu não saber onde será a nova sala
de aula, para deixar um pouco de surpresa para o início do ano letivo, mas gostou do
que viu na primeira visita à escola nova. "Está muito bonita e eu vou gostar de estudar
aqui", afirma. A mãe, Maria Isabel Machado, destaca que se sente mais segura em saber
que a filha estará num espaço mais confortável enquanto estuda.

EEB Campos Verdes
A outra escola inaugurada nesta sexta-feira, 10, no Sul do Estado fica em Jaguaruna e
vai atender 223 alunos dos ensinos Fundamental e Médio. A diretora Janice Paes, conta
que a EEB Campos Verdes conta com nove salas de aula, biblioteca, salas de apoio,
laboratoriais e de informática. O prédio tem três pavimentos e elevador. "Nossos alunos
podem se orgulhar que estarão estudando em uma das escolas mais bonitas do Estado.
Agora é só fazer o melhor uso possível de toda essa estrutura", afirma.
O secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps acompanhou os atos e afirma
que a cada ano, o Governo busca inovar, capacitar os profissionais, aprimorar a
estrutura física e os processos desenvolvidos nas escolas de Santa Catarina. "É um
trabalho de várias frentes atuando em tecnologia, infraestrutura, qualificação dos
professores, e sobretudo, na proposta curricular, com novas propostas como ensino
médio integral e inovador. Podemos dizer que, a cada ano, conseguimos evoluir nessas
áreas", finaliza Deschamps.
Liberação de R$ 11 milhões para reconstrução de escolas

Ainda em roteiro pelo Sul, o governador Raimundo Colombo e o secretário Eduardo
Deschamps, estiveram em Tubarão para repassar R$ 11 milhões para reformar e agilizar
a reabertura de unidades de ensino que foram atingidas por vendaval. Do valor que será
investido, R$ 6 milhões são do Governo do Estado e R$ 5 milhões são provenientes do
Governo Federal. O ato aconteceu no Salão Nobre da Unisul.
“Com agilidade na liberação de recursos conseguimos por um fim neste episódio de
muita luta e dificuldade. O apoio e participação de professores, alunos e pais esta sendo
essencial para que consigamos reconstruir e entregar o quanto antes estas tão
importantes escolas”, destacou o secretário
O repasse de verbas contempla 43 escolas de abrangência das Agências de
Desenvolvimento Regional de Laguna, Araranguá, Criciúma e Tubarão. Os recursos
serão destinados a colégios de Araranguá, Jacinto Machado, Praia Grande, Sombrio,
Turvo, Urussanga, Laguna, Tubarão, Capivari de Baixo, Gravatal, Sangão, Imaruí,
Pescaria Brava e Imbituba. As escolas situadas em municípios que não decretaram
situação de emergência ainda precisarão passar pelo processo licitário.

Na regional de Tubarão, serão beneficiadas 25 escolas. Na Regional de Laguna, serão
12. A região de Araranguá receberá recursos para a reconstrução de cinco colégios. E a
ADR Criciúma, terá uma escola contemplada.
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Cinema do CIC - Programação de 16 a 19 de fevereiro

A semana segue com dois filmes dirigidos por mulheres e sobre mulheres no Cinema do
Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis. Na quinta-feira e no sábado (16 e
18 de fevereiro), será exibido o longa Minha terra, África, de Claire Denis; já na sextafeira e no domingo (17 e 19 de fevereiro), é a vez do turco Cinco Graças, de Denis
Gamze Ergüven. As sessões ocorrem sempre às 20h, com entrada gratuita.
A programação é uma parceria entre a Fundação Catarinense de Cultura (FCC),
administradora do espaço, e o curso de Cinema da Unisul; e faz parte da programação
do projeto Verão Cultural CIC 2017, cuja programação está disponível no site
www.fcc.sc.gov.br
Dias 16 e 18 de fevereiro de 2017 (quinta-feira e sábado), às 20h:
Minha terra, África
Direção: Claire Denis
Duração: 106 min
Ano: 2009
País: França / Camarões

Gênero: Drama / Guerra
Classificação etária: 16 anos
Sinopse: Em meio a confrontos raciais, presença de militares locais e franceses,
guerrilheiros e levantes de crianças armadas que cresceram por conta própria como um
dos resultados dos conflitos, uma mulher francesa luta por sua colheita de café, sua
família e, finalmente, por sua vida. Em um país africano de língua francesa não
nomeado, em que sua família possui uma fazenda a três gerações, os personagens se
colocam no não lugar, na impossibilidade do pertencimento e na impossibilidade de
partir ou ficar.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=0QcqOFKi-dM
Dias 17 e 19 de fevereiro de 2017 (sexta-feira e domingo), às 20h:
Cinco Graças
Direção: Denis Gamze Ergüven
Duração: 97 min
Ano: 2015
País: Turquia
Gênero: Drama
Classificação etária: 14 anos
Sinopse: Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro. No início do verão em um
vilarejo turco, Lale e suas quatro irmãs brincam de forma debochada com os meninos, o
que acarreta em um escândalo de consequências muito fortes. A casa vai se tornando
gradativamente uma fortificada prisão, enquanto elas param de ir à escola e começam a
serem preparadas para o casamento. Criadas por sua avó, sob o olhar coercivo do filho,
estão sempre entre a punição e a proteção das mulheres da família, para que as meninas
possam ter seus futuros salvos pelo rito do casamento. Por sua vez, as meninas, cada
qual a sua maneira e limites, continuam buscando ter expressão própria.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=SZZEyq0fgX8
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SECRETÁRIO CONFIRMA VOLTA ÀS AULAS

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação e Cultura, Mário Cezar de
Oliveira Cardoso, assegura que as escolas da rede municipal vão iniciar o ano letivo na
próxima segunda-feira.
“Agora nós temos a convicção de que será possível finalizar os trabalhos de recuperação
nas escolas e iniciar as aulas. Temos seis escolas com trabalhos pontuais sendo
realizados e o problema mais grave é na EMEB São Martinho, pois acontece um
problema bem particular no local”, afirma Mário.
Ele explica que na escola de S. Martinho há uma demanda judicial para a retirada dos
entulhos provenientes da destruição da quadra, pois esta havia sido finalizada pela
empresa responsável pela obra quando foi derrubada pelo vendaval de 16 de outubro,
mas não havia sido oficialmente entregue à prefeitura.
“Como tentamos um acordo com a empresa, sem sucesso, partimos para a demanda
judicial, pois, caso os entulhos sejam retirados, podemos não conseguir a reconstrução
da quadra. Caso o problema não tenha sido resolvido no dia 20, vamos retomar as aulas
no local sem o uso da quadra, temporariamente”, aponta o secretário.
A contratação dos professores ACTs, segundo ele, foi finalizada e agora estão sendo
contratados os bolsistas. “Na quinta-feira vamos realizar uma reunião no Espaço
Integrado de Artes da Unisul, às 13h30, com todos os professores e bolsistas para passar
recomendações sobre o início das aulas”, comenta Mário.
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Escolas de Imbituba receberam repasses para reforma
Escolas atingidas por vendaval receberão R$ 11 milhões para serem reconstruídas

Em roteiro pelo Sul de Santa Catarina, o governador Raimundo Colombo esteve em
Tubarão na manhã desta sexta-feira, 10, para assinar a dispensa de licitação para a
reconstrução de escolas atingidas pelo vendaval de outubro do ano passado. Com o
documento, será possível repassar R$ 11 milhões para as reformas e agilizar a
reabertura das unidades de ensino. Do valor a ser investido, R$ 6 milhões são do
Governo do Estado e R$ 5 milhões são provenientes do Governo Federal.
O ato aconteceu no Salão Nobre da Unisul e contemplou 44 escolas de abrangência das
Agências de Desenvolvimento Regional de Laguna, Araranguá, Criciúma e Tubarão. Os
recursos serão destinados a colégios de Araranguá, Jacinto Machado, Praia Grande,
Sombrio, Turvo, Urussanga, Laguna, Tubarão, Capivari de Baixo, Gravatal, Sangão,
Imaruí, Pescaria Brava e Imbituba. Em Imbituba as Escolas contempladas Engenheiro
Álvaro Catão, Professora Gracinda Augusta Machado, André A. de Souza e Professora
Justina Conceição Silva.
"Nós tivemos que vencer etapas burocráticas, mas agora vamos conseguir reconstruir
com mais rapidez essas escolas tão necessários aos nossos estudantes. A ordem de
serviço é entregue de imediato e os recursos já estão sendo disponibilizados", explicou o
governador.
Na regional de Tubarão, serão beneficiadas 25 escolas. Na Regional de Laguna, serão
12. A região de Araranguá receberá recursos para a reconstrução de cinco colégios. E a
ADR Criciúma, terá uma escola contemplada.
Imbituba
O presidente da Câmara de Vereadores Renato Figueiredo representou o Prefeito
Rosenvaldo Júnior que, por compromissos profissionais, não pode estar presente na
solenidade.

O Governador Raimundo Colombo confirmou a liberação de R$ 1.181.854,10 reais para
a reforma das escolas de Imbituba atingidas pelos vendavais de outubro de 2016.
Confira a lista das escolas contempladas e o valor destinado a cada uma delas:
• E.E.B. Eng Álvaro Catão – Imbituba – R$ 315.600,60
• E.E.B. André A. De Souza – Imbituba – R$ 214.783,44
• E.E.B. Prof Gracinda Augusta Machado – Imbituba – R$ 344.426,71
• E.E.B. Prof Justina Conceição Da Silva – Imbituba – R$ 122.794,78
• E.E.B. Prof Marcílio Dias Santhiago – Imbituba – R$ 184.248,57
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NADADORES DA CATEGORIA MASTER
DISPUTARÃO BRASILEIRO NA UNISUL
O Complexo Aquático da Unisul Pedra Branca receberá a 59º edição do Campeonato
Brasileiro de Masters de Natação, entre os dias 6 e 9 de abril. A competição será
realizada na piscina de 50 metros e tem promoção da Associação Brasileira Máster de
Natação. O apoio é da Unisul e da Federação Aquática de Santa Catarina. A competição
será a primeira de quatro etapas em disputa pelo Circuito Brasileiro ABMN. Também
será um grande preparativo para os atletas que irão competir em Budapeste, na Hungria,
o Campeonato Mundial Masters.
Algumas modificações foram realizadas no regulamento do Circuito e das competições
para a temporada 2017. Entre elas a extinção da pontuação com divisão por equipes
(grande, média e pequena, de acordo com o número de atletas) e a criação do
Campeonato de Revezamentos. Nele, serão premiadas as equipes que conseguirem mais
pontos. No fim do Circuito haverá uma premiação extra para a equipe campeã brasileira
de revezamentos, somando-se todas as pontuações obtidas nas quatro etapas do circuito.
Atletas e técnicos podem conferir o regulamento no
endereço: www.abmn.org.br/calendario-nacional/?evento=661. As inscrições
individuais estão abertas até o dia 6 de março e até 21 e março para inscrições de
revezamento.
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Educação garantida por liberação de mais de 11
milhões de reais
O Salão Nobre da Unisul Tubarão recebeu na manhã da última sexta, 10/2, a presença do
Governador do Estado de SC, João Raimundo Colombo, e do Secretário de Estado da
Educação, Eduardo Deschamps. Na ocasião foi autorizada a liberação de mais de 11
milhões de reais para a reforma das escolas atingidas pelo vendaval ocorrido na região
em outubro do ano passado.
Os recursos serão destinados aos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Gravatal,
Sangão, Laguna, Imaruí, Pescaria Brava e Imbituba, e a educação garantida nesses
municípios.
Boa parte das reformas acontecerá por dispensa de licitação nos municípios que
decretaram situação de emergência, em decorrência do fenômeno climático, e a
reconstrução se dará em breve. Mas há estabelecimentos de ensino em que a contratação
de empresas prestadoras de serviços pode levar um pouco mais de tempo.
Dentre as escolas beneficiadas pela liberação de verbas está a Escola Estadual João
Teixeira Nunes, interditada no ano passado, em virtude do vendaval. Na ocasião, cerca
de 400 alunos foram acolhidos pela estrutura da Unisul – Universidade do Sul de Santa
Catarina e puderam concluir o ano letivo. “A Unisul é a casa da comunidade, e todos os
momentos necessários em que a cidade necessitar, a Unisul sempre vai ter a postura da
acolhida, porque é para isso que existe a universidade comunitária”, reforça o reitor da
Universidade, Mauri Luiz Heerdt.
“A educação é a estrutura mais importante para a construção do futuro e para o
fortalecimento de princípios. A educação inicia pelos princípios de conduta e escolhas
aprendidos no âmbito familiar e se desenvolve com a educação comunitária, que é aquela
pedagógica desenvolvida na escola. Não tenho dúvidas que temos um bom modelo, mas
temos muito por fazer e estamos conseguindo avançar bastante”, afirma o governador
João Raimundo Colombo.
“Junto com o sistema comunitário universitário, o sistema educacional catarinense é
reconhecidíssimo em todo o país. Esta semana, em conversa com o Ministro Mendonça
Filho, ele fez esta observação do trabalho que é feito por cada um dos nossos professores.
Através desta ação, teremos escolas com qualidade e condições adequadas de
funcionamento”, reforça o Secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps.
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