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Liquida Tubarão se encerra neste sábado
A Promoção Liquida Tubarão, organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do
município, que oportuniza aos clientes fazerem uma boa economia ao comprar com a
vantagem real do preço baixo se encerra neste sábado (10). Todos os estabelecimentos
participantes da Liquida estão identificados por um cartaz.
O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Harrison Marcon Cachoeira,
estima que o volume de vendas deva chegar a 10%. “Trabalhamos com esta expectativa
porque neste cenário de descontos, a população sabe que esta é a semana de comprar
para a toda a família. Desta forma, se faz uma grande economia”, observa.
O objetivo para os lojistas é aquecer as vendas. Para os consumidores é a chance de
comprar aquela calça ou aquela blusa (camisa) que até bem pouco tempo atrás custava
duas ou até três vezes mais. “Os mais variados segmentos do comércio estão na Liquida
Tubarão, que oferece uma semana de boas oportunidades. A iniciativa é para o lojista a
oportunidade de renovar o estoque e começar a preparação para a temporada
outono/inverno deste ano”, diz.
A coordenadora do curso de moda da Unisul, Teresinha Silveira, para conseguir
aproveitar o preço baixo é essencial que a pessoa conheça bem o seu guarda-roupa.
“Muitas coisas que estão em liquidação são produtos de moda, e o consumidor deve ver
a sua real necessidade. Não adianta comprar barato se não vai usar. Também não há
necessidade de comprar uma calça cor de rosa, por exemplo, porque está na moda e ela
não ficou bem em mim. Tudo deve ser analisado, ainda mais em um momento de crise
financeira. Alguns objetivos devem ser elencados como: a necessidade, prioridade e
depois ir atrás do que desejo. Não é bom ficar com o guarda roupa lotado e não usar a
peça”, explica Teresinha.
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UNIEDU: período para cadastramento encerra em 7
de março
O UNIEDU é um programa do estado de Santa Catarina que concede benefícios
integrais ou parciais aos alunos do ensino superior. Para concorrer é necessário efetuar o
cadastro no sistema e atender aos requisitos estabelecidos pela regulamentação dos
respectivos programas.
No ano passado, mais de 2.100 alunos da Unisul foram contemplados pelas bolsas do
UNIEDU. Na Universidade, o Programa disponibiliza as seguintes modalidades para os
alunos de graduação e pós-graduação:
·

·

·
·
·

Bolsa Uniedu Graduação: cursos de graduação totalmente gratuitos por meio do
Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior
(Fumdes).
Bolsa Uniedu Pós-graduação: cursos de pós-graduação totalmente gratuitos pelo
Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior
(Uniedu/Fumdes).
Bolsa do Artigo 170: concede benefícios de 25% a 100%, conforme a condição
financeira do candidato.
Bolsa do Artigo 171: oferece bolsas para a pesquisa e extensão dos alunos de
graduação.
Bolsa Proesde: esta modalidade concede 100% para cursos regionais e de
licenciaturas definidos no edital de oferta.

É importante estar atento ao período de cadastramento pois para concorrer a um dos
benefícios os dados devem constar no sistema do UNIEDU. Isso também vale para os
alunos que já foram contemplados e que deverão realizar o cadastro para manter o
benefício em 2018. O prazo vai até o dia 07 de março. Os dados devem ser registrados
no site do UNIEDU http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php.
Para mais detalhes sobre as bolsas e programas acesse o site da Unisul.
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Graduação de Relações Internacionais
O curso de graduação em Relações Internacionais prepara futuros profissionais capazes
de intermediar interesses e resolver conflitos entre nações, empresas e instituições,
utilizando a negociação e a conciliação. O diferencial do curso da Unisul é o foco nos
Negócios Internacionais – área cada vez mais necessária devido à crescente
internacionalização da economia. Estágios e intercâmbios são incentivados, por meio de
parcerias internacionais.
As oportunidades para o profissional estão em órgãos governamentais, em funções da
área diplomática ou internacional. Na iniciativa privada, encontra espaço em empresas

que atuam ou que queiram atuar no comércio internacional, nas funções de trader,
analista ou operador de comércio exterior, na área financeira internacional e em
empresas de consultoria e assessoria. É requisitado ainda nas organizações nãogovernamentais, em projetos que envolvam a área internacional.
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Graduação de Engenharia Ambiental e Sanitária
O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Unisul objetiva formar profissionais
aptos a atuarem na área ambiental e de saneamento em geral, em especial na aplicação
das tecnologias para ajustar o uso dos recursos ambientais em favor da qualidade de
vida do homem. A preocupação é harmonizar o crescimento econômico com o
desenvolvimento sustentável.
A profissão é regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(Confea). O mercado de trabalho é bastante promissor, com opções de atuação na área
de gestão e consultoria ambiental de empresas e empreendimentos e no estabelecimento
de novas tecnologias ambientais.
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Graduação de Química (Bacharelado)
O curso de Química (bacharelado) corresponde a um subconjunto de atribuições da
Engenharia Química – seu foco é a indústria. As profissões da área da Química são
regulamentadas em lei específica.
O formado poderá atuar nas indústrias de alimentos, cerâmica, plásticos, metalurgia,
turismo de águas minerais termais, agroindústria, bem como órgãos e empresas públicas
ou privadas, laboratórios e centros de pesquisa. O profissional também está apto à
assessoria industrial, supervisão da produção e atuar no controle de qualidade de
matérias-primas ou produtos.
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Vias catarinenses são recordistas em mortes no
trânsito
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As estradas catarinenses devem registrar um aumento no movimento em torno de 30% a
40% durante o carnaval. No início deste ano, a Agencia Nacional de Trânsito divulgou
dados dos acidentes ocorridos nas vias do Estado durante o período de 22 de dezembro
de 2017 a 10 de janeiro de 2018.
Ao todo, foram registrados 55 acidentes com 36 mortes, sendo que sendo que 31
ocorreram em BR (Rodovias federais) e 24 emSC (rodovias estaduais), na grande
maioria causados pela combinação da ingestão de álcool e alta velocidade.
A rodovia com o maior número de vítimas foi a BR-282, que liga a Grande
Florianópolis ao Oeste do Estado, com 16 mortes. As principais vítimas estavam na
faixa etária entre 18 e 25 anos e de 36 a 40 anos.
O levantamento também apontou os horários e causas, 54% dos acidentes aconteceram
entre a noite e a madrugada, a ingestão de álcool, a velocidade incompatível e as
condições climáticas, juntas, somaram 40%das causas dos acidentes de trânsito.
Um dado que chamou muito a atenção foi a idade das vítimas, onde os jovens são
responsáveis por 40% dos óbitos. O professor José Onildo Truppel Filho, coordenador
do curso de Segurança no Trânsito, da UnisulVirtual, acredita que inexperiência pode
ser uma das causas. “O imediatismo em curtir todos os momentos e a falta de
experiência em entender as situações de risco, pode ser um fator determinante. Mas a
viagem não é e não pode ser o fim em si mesma. Não é nela que se deve buscar a
adrenalina, pois não se tem controle sobre tudo o que está ao seu redor e depende da
reação das outras pessoas e da própria via em que transita”.
Estes dados alarmantes impactam nos gastos do poder público, no desgasteemocional
das vítimas ou pessoas próximas, gerando prejuízos físicos ou monetários. Nesse
contexto, o professor Truppel, explica os motivos que a sociedade deve considerar e
ficar atenta porque todos sofremos com as consequências. “Os acidentes de trânsito
trazem um prejuízo enorme, porque, na maioria das vezes teremos pessoas machucadas
e um acidente pode trazer dor e, invariavelmente, a perda de movimentos,porque
envolve a velocidade”.

Quanto ao prejuízo emocional, a família da pessoa que vem a óbito sofre com a perda e
isso é incalculável. Já o financeiro, algo que muitas vezes imperceptível, gera despesas à
máquina pública que presta atendimento ao acidente. “Levar a vítima ao hospital,
mantê-lo internado e depois tratar de toda a sua reabilitação, para ter a possibilidade de
voltar a produzir tem um custo altíssimo. Isso quando não se perdem vidas e, segundo
as estatísticas, a grande maioria em pleno início da vida produtiva, ou seja, após todo
um momento de aprendizado, um sujeito deixa de reproduzir aquela bagagem de
conhecimento e se perde tudo. Seria o momento da sociedade ter um retorno de todo
o‘investimento’ feito naquela pessoa e tudo seesvai num acidente de trânsito”, destaca o
Professor Truppel.
Para contribuir com as ações de prevenção e segurança viária Truppel defende que os
ensinamentos da direção defensiva sãoimprescindíveis. “Antes de sair é importante e
não custa nada verificar as condições do veículo, se ele pode chegar onde queremos, se
temos condições físicas de realizar aquelaviagem, pontos mínimos e essenciais
paraserem analisados. Um veículo em más condições e um motorista cansado serão
problemas na certa”.
Embora a imprudência por parte do motorista seja um dos fatores determinantes, as
condições do trânsito também influenciam nas causas dos acidentes. O Professor
aponta, por exemplo agora com a chegada do carnaval, que as vias estarão mais
movimentadas e a ansiedade em chegar ao local desejado geram engarrafamentos ou
pressa por parte dos condutores em estradasque estão, em grande parte, em más
condições. “Sair para viajar sem a desejadapreparação e ainda cansados de todo o
trabalho do dia, pode trazer consequências indesejadas. Isso faz com que a viagem seja
muito mais cansativa e estressante, fazendo muitas vezes que não se avalie os riscos aos
quais se esteja submetendo, com as vias superlotadas de veículos e pessoas sem
paciência. Aqui as ultrapassagens perigosas dominam o cenário. Infração que coloca
todas as pessoas do veículo em situação de risco, devido a possibilidade de acidente e,
principalmente o tipo de acidente, pois colisões frontais são as mais perigosas”.
Além disso, temos uma outra característica nessas folgas mais prolongadas, o momento
entre a ida e a volta em que as vias ficam mais vazias, ocasião em que o excesso de
velocidade domina. “Um movimento ou uma situação de trânsito que poderia ser
facilmente controlada passa a ter contornos de tragédia, face a uma variável inserida no
contexto pelo condutor do veículo, a velocidade, ou o excesso desta. Lembre-se sempre
que a autoridade que determina o quanto se deve desenvolver de velocidade naquele
trecho da via, levou em consideração vários pontos, que muitas vezes são
imperceptíveis a quem nela transita, mas a autoridade de trânsito sabe que estão lá. Por
isso, respeite o limite de velocidade para poder ter uma boa viagem”, atenta Truppel.
E você, motorista, seja consciente, contribua com um trânsito seguro e siga algumas
dicas:
– Preparar-se para a viagem, tanto a pessoa que vai dirigir, quanto o veículo;
– Antes de sair para viajar, ajuste o veículo para a viagem, bancos, espelhos, volante
etc.;
– Não coloque as pessoas em risco, pois uma ultrapassagem proibida ou perigosa, pode
transformar sua viagem em uma tragédia;
– O limite de velocidade precisa ser respeitado;
– Os demais usuários da via precisam ser respeitados. O trânsito é um espaço de
convivência entre várias pessoas que precisam se respeitar e respeitar os limites
estabelecidos, para que essa convivência tenha uma certa harmonia.

