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Entrelinhas
Vereador do PMDB de Tubarão, Gilmar Negro Machado, o Cascão, pediu ao prefeito
Joares Ponticelli informações sobre o valor que é repassado à Unisul, quais os critérios
usados para a concessão de bolsas de estudos e quais os alunos beneficiados com a
discriminação dos respectivos cursos.
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Trânsito causa transtornos nas mediações da Unisul

Com o retorno de milhares de alunos à Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul),
em Tubarão, um problema também volta: o trânsito. Diariamente, após as 18 horas, o
fluxo de veículos aumenta nas vias de acesso à universidade causando filas e transtornos
aos acadêmicos, professores, funcionários e comunidade que reside nas imediações da
instituição.

A falta de opções para estacionamento gera irregularidades e estresse aos condutores
que ficam vários minutos na fila. Outro problema é a circulação e estacionamento dos
ônibus escolares que transportam os alunos de outros municípios.
O motorista de São Ludgero Tarciso Formentin Zampareti atua há oito anos na
profissão junto à prefeitura. Ele afirma que o trânsito está cada vez pior. “Está um caos.
Os alunos chegam atrasados na aula por problemas de congestionamento. As ruas são
apertadas. De um lado os veículos estacionados, no outro os carros e temos que passar
com o ônibus no meio cuidando para não bater em ninguém, sem falar nos estudantes,
que ficam aglomerados em frente aos bares, que também atrapalha o fluxo. Está
complicado!”, desabafa o motorista.
Para piorar a situação, o espaço reservado da Unisul onde ficavam estacionados os
ônibus, agora vem sendo disputado com os automóveis. Com a interdição da ponte
pênsil em frente à unidade educacional – que proporcionava a travessia de centenas de
estudantes -, a demanda de veículos aumentou. “Este ano aumentou o fluxo de alunos
que utilizam veículos para chegar à universidade, já que a ponte está fechada. O que
reduz as vagas de estacionamentos. A Unisul não tem como garantir o estacionamento a
todos, mas disponibiliza o espaço aos veículos de motoristas que utilizam a
universidade”, afirma a assessoria da Unisul.
Fiscalização deve ser ampliada
Para coibir as irregularidades no trânsito em torno da Unisul, o departamento de trânsito
de Tubarão pretende aumentar a fiscalização no local por meio da guarda municipal. De
acordo com o coordenador de trânsito Dionísio Quadros, o departamento tem
consciência do impasse e afirma que um estudo precisa ser elaborado para buscar
soluções. “Vamos tentar amenizar o problema com a atuação da guarda municipal.
Porém, ainda não há uma solução para o local onde acontece uma grande concentração
de veículos em um curto espaço de tempo”, avalia.
O comandante do 5° Batalhão da Polícia Militar de Tubarão, tenente-coronel Heder
Martins, afirma, de forma genérica, que é evidente o desrespeito dos motoristas no
entorno da Unisul, vez que a região é repleta de sinalização de trânsito. “Vai ser feita
uma fiscalização intensa por parte da PM com a consequente aplicação das medidas de
trânsito cabíveis a quem desrespeitar as placas de regulamentação de estacionamento”,
avisa o comandante.
Estudo faz parte de Plano Diretor da Unisul
Atentos aos transtornos do trânsito em suas mediações, o curso de Arquitetura e
Urbanismo da Unisul elaborou um estudo incluído no Plano Diretor de
Desenvolvimento do Campus. De acordo com o coordenador do curso, o arquiteto
Rodrigo Althoff Medeiros, o estudo foi feito há seis anos e apresentado aos gestores do
município. Uma das alternativas seria incluir sistemas binários na rua Padre Dionísio da
Cunha Laudt, no bairro Dehon. “O estudo está pronto e pode ser viabilizado. O trânsito
é uma preocupação diária da Unisul, pois causa atrasos dos alunos e prejudica a
comunidade”, pontua. Segundo ele, a universidade fica à disposição da prefeitura para
adequar este planejamento e implantar as alterações nas vias para dar celeridade ao
trânsito.

O sistema binário
Consiste em transformar vias paralelas de mão dupla em ruas com um só sentido. É
visto como solução para dar mais fluidez ao tráfego de vias rápidas e muito
movimentadas.

Veículo: Site Rádio SC
Data: 07/03/2017
Link: http://www.radiosc.com.br/noticias/read.php?id=5580

PROFESSORES TOMAM POSSE NO CONSELHO
DE EDUCAÇÃO

Os professores da Unisul Sebastião Salésio Herdt e Felipe Felisbino tomaram posse,
ontem à tarde, no Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC). A
solenidade foi realizada no Plenário Álvaro Barros da Silveira, em Florianópolis.
Ex-reitor e atualmente presidente da Fundação Unisul e da Acafe, o professor Sebastião
Salésio Herdt destacou que recebeu a nomeação com humildade e, ao mesmo tempo,
consciente da responsabilidade de poder contribuir na normatização dos atos
educacionais, sobretudo em relação ao ensino superior e básico.
Já o professor Felipe Felisbino, que é coordenador-geral de Educação Ambiental do
Ministério da Educação, destacou que a posse significa o coroamento profissional como
professor.
“É uma honra estar numa função de discutir a avaliação e o encaminhamento de
políticas públicas em favor de uma melhor educação”, disse Felisbino, ressaltando que
pretende harmonizar a função que já ocupa no MEC com o papel no CEE, “tendo em
vista as reformas que serão implementadas a partir de 2017”.

Os dois foram nomeados pelo governador Raimundo Colombo no último dia 1º. Os
professores da Unisul Alcides Abreu (in memoriam), Antonio Niccolò Grillo, Maurício
da Silva, Osvaldo Della Giustina, Silvestre Heerdt e Gerson Luiz Joner da Silveira já
integram o CEE/SC.
Além dos docentes da Unisul, também tomaram posse os professores Rodolfo Joaquim
Pinto da Luz, Sandra Zanatta Guidi, Raimundo Zumblick, Célio Simão Martignago,
Eduardo Deschamps e Antônio Reinaldo Agostini, reconduzidos ao conselho.
O presidente do Conselho Estadual de Educação, professor Osvaldir Ramos, declarou
que a entidade vive um momento significativo, com desafios na educação básica.
“Decisão acertada do governador com as indicações de cidadãos, professores, com
vivência na causa que têm muito a contribuir”, destacou.
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FLORIANÓPOLIS RECEBE EVENTO INÉDITO NO
PAÍS
O Startup Weekend GOV acontece entre os dias 24 e 26.03 e está com inscrições
abertas
Com o objetivo de estimular a conexão entre a população e agentes públicos para a
resolução de problemas reais utilizando a tecnologia, Florianópolis recebe o Startup
Weekend GOV. A primeira edição no Brasil voltada para a criação de soluções na área
governamental acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Centro de Inovação ACATE
(CIA) – Primavera. As inscrições são limitadas e estão abertas
pelo site: www.up.co/communities/brazil/florianopolis/startup-weekend/10498.

O principal objetivo do evento é promover o empreendedorismo, estimulando que os
participantes tirem ideias do papel e criem, em três dias, uma startup. Nesta edição, o
objetivo é fomentar a inovação focada no setor público.“Florianópolis já é uma cidade
empreendedora, queremos incentivar que essa vocação contribua de modo construtivo
para o município e para o desenvolvimento de boas práticas no âmbito governamental”,
destaca Alexandre Souza, um dos organizadores do evento.
A Capital abriga 31% das empresas de tecnologia do Estado e do total de
empreendedores catarinenses, segundo pesquisa ACATE Tech Report, realizada pela
Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE) em parceria com a
Neoway. O cenário é propício para o desenvolvimento de empresas nascentes e
tecnologias voltadas para a gestão do município. Guilherme Tossulino, também
organizador do evento e gerente de inovação da Softplan – empresa especializada em
softwares para gestão empresarial e pública – defende que a tecnologia pode, e deve, ser
uma grande aliada dos governantes: “As soluções tecnológicas ajudam a promover a
transparência e eficiência dos serviços públicos”.
Uma ideia em um final de semana – O desafio do Startup Weekend é criar uma startup
em três dias. Os participantes expõem suas ideias, selecionam as melhores, criam
grupos de trabalho e recebem ajuda de mentores e consultores para, no último dia,
apresentarem suas soluções para uma banca avaliadora que seleciona as três melhores.
O evento, criado e mantido pela aceleradora americana TechStars, já teve edições em
mais de 700 cidades ao redor do mundo. A edição de GOV em Florianópolis tem como
patrocinadores o Sebrae/SC, Pipz Automation, Sofplan, Scaliot,Darwin
Starter, Foresee, Pague Veloz e Unisul.
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Atleta representa o município em duas modalidades

No dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e em todos os setores
da sociedade temos mulheres que se destacam nas mais diversas profissões. No esporte,
a Fundação Municipal de Esportes (FME), homenageia as mulheres pelo seu dia,
destacando que no esporte de sexo frágil elas não tem nada.
Natural de Armazém, Rosane Machado Cardoso aos 26 anos chega ao seu grande
momento dentro do esporte da Cidade Azul. Licenciada e Bacharel em Educação Física
pela Unisul, Rosane representa Tubarão há mais de dez anos, onde atua como técnica de
atletismo na Associação Desportiva Recreativa de Atletismo (ADRA).
Como atleta, em 2015, nos Jogos Abertos de Santa Catarina, ela participou do Heptatlo
onde conquistou o quinto lugar e no futsal feminino chegando a terceira colocação com
a equipe.
“A dedicação dela e algo exemplar, ela tem um pique extraordinário”, comentou o
diretor-presidente da FME, Luiz Ernani Buerger.
O professor e agora colega de Rosane na ADRA, Marcos Paulo Huber, conta que desde
estudante a atleta sempre foi destaque. “Em sala de aula já observava a sua aplicação.
Sempre envolvida no atletismo, Rosane representou muito bem o curso de Educação
Física da Unisul, conquistando muitas medalhas e pódios em Jogos Universitários”.
No próximo sábado (11), em Itajaí, à técnica Rosane Machado Cardoso, acompanhará
os atletas da ADRA no Campeonato Catarinense sub-20 de Atletismo, onde participarão
jovens com idade entre 16 e 19 anos.
A atleta ainda conta com o apoio da FMC, com auxílio do Bolsa-Atleta e BolsaTécnico.
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Sul tem quatro representantes no Conselho Estadual
de Educação
A ex-senadora, professora Sandra Zanatta Guidi, tomou posse ontem como titular no
Conselho estadual de Educação. Ela era suplente e agora, junto com o reitor da Unesc,
Gildo Volpato, Sebastião Salésio Herdt, Presidente da Fundação Unisul e Presidente da
Acafe, e Felipe Felisbino, professor da Unisul e Coordenador Geral de Educação
Ambiental do Ministério da Educação, representa a região Sul no Conselho. O reitor da
Unesc, Gildo Volpato é o vice-presidente. Sandra é esposa do ex-prefeito ex-deputado
Altair Guidi e mãe do deputado estadual Ricardo Guidi.
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Clóvis de Barros Filho apresenta palestra em Tubarão

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Tubarão (CDL) promove em 29 de março a palestra
A vida que vale a pena ser vivida, apresentada pelo professor Clóvis de Barros Filho.
Advogado, jornalista, filósofo, escritor e professor universitário, Barros Filho, aos 50
anos, é hoje um dos palestrantes mais requisitados do país.
A palestra começa às 20 horas no Espaço Integrado de Artes da Unisul. Os ingressos
podem ser adquiridos na CDL de Tubarão, ACIT e direção do Campus de Tubarão da
Unisul, além do site minhaentrada.com.br.
O evento seria realizado durante as comemorações dos 50 anos da CDL no ano passado,
mas teve que ser adiado para novembro. Porém, com o vendaval que atingiu a cidade,
passou agora para março.
Doutor e livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da USP, Barros Filho atua
também no mundo corporativo desde 2005 e tem como clientes empresas e entidades de
todos os portes, de inúmeros ramos de negócios, por todo o Brasil.
O palestrante se apresenta de um jeito diferente, sem uso de aparatos tecnológicos.
Entre exemplos do cotidiano e divertidas histórias, consegue passar conteúdos
filosóficos importantes de maneira bastante leve. Sua principal palestra, A Vida que
Vale a Pena Ser Vivida, já foi vista por centenas de milhares de pessoas, em todas as
capitais do país, e é também o tema de seu best-seller, publicado pela Editora Vozes.
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Prefeito solicita novos cursos para a nova unidade da
Unisul em Braço do Norte

O prefeito de Braço do Norte, Beto Kuerten Marcelino, entregou, no início desta
semana, um ofício ao diretor do Campus de Tubarão da Unisul, Rafael Ávila Faraco,
reivindicando o acréscimo na diversidade de cursos que serão oferecidos na nova
unidade da Unisul do Vale do Braço do Norte.
Na lista, estão 22 cursos: Medicina, Odontologia, Psicologia, Serviço Social,
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia, Educação Física,
Gastronomia, Cosmetologia e Estética, Medicina Veterinária, Agronomia, Engenharia
Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Jornalismo, Publicidade e
Propaganda, Arquitetura e Urbanismo, Relações Internacionais e Microgeração de
Energia, além dos que já estão instalados.
“Sabemos que com a nova sede que está em construção com parceria com a Weber
Empreendimentos, haverá toda uma estrutura que poderá ser oferecida aos
braçonortenses”, comenta Beto.
Segundo ele, é muito importante que a Unisul do Vale do Braço do Norte valorize o
município. “Precisamos que a Unisul invista em Braço do Norte, dando oportunidade
para que nossos munícipes possam estudar em um local que ofereça a estrutura
adequada, com os cursos de interesse dos alunos daqui. Temos certeza que a cidade
saberá retribuir e valorizar o que é nosso”.
Também é estudada uma forma de convênio entre a Prefeitura e a Unisul, para facilitar
o acesso de funcionários e seus dependentes aos cursos de graduação.
Hoje, a Unidade da Unisul em Braço do Norte está instalada no bairro Represa, próximo
ao Instituto Serviam, e conta com quatro cursos: Administração de Empresas, Ciências
Contábeis, Direito e Processos Gerenciais, além de pós-graduação.
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ACAFE ARTICULA ACESSO A RECURSOS
FEDERAIS
O Fórum Parlamentar Catarinense, sob a coordenação do senador Dalirio Beber (PSDBSC), se reuniu na noite desta terça-feira, 7, no Senado Federal, para discutir as
principais demandas do Sistema Acafe – Associação Catarinense das Fundações
Educacionais.
Na oportunidade, o presidente da Acafe, reitor da Unisul, Salesio Herdt, apresentou aos
parlamentares, as principais demandas da Associação, entre elas, o Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino SuperiorProies; o Fortalecimento das Instituições Comunitárias de Ensino Superior; a
Regulamentação da Lei das Comunitárias e ampliação do universo de estudantes.
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Startup Weekend GOV chega a Florianópolis para
promover inovações no setor público
Objetivo é estimular a conexão entre a população e agentes públicos para a solução de
problemas utilizando tecnologia

A capital abriga 31% das empresas de tecnologia do Estado e do total de
empreendedores catarinenses, segundo pesquisa Acate Tech Report.
Com o objetivo de estimular a conexão entre a população e agentes públicos para a
resolução de problemas reais utilizando a tecnologia, Florianópolis recebe o Startup
Weekend GOV.
A primeira edição na capital catarinense voltada para a criação de soluções na área
governamental acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, no Centro de Inovação
Acate (CIA) - Primavera. As inscrições são limitadas e estão abertas pelo site:
www.up.co/communities/brazil/florianopolis/startup-weekend/10498.
O principal objetivo do evento é promover o empreendedorismo, estimulando que os
participantes tirem ideias do papel e criem, em três dias, uma startup. Nesta edição, o
objetivo é fomentar a inovação focada no setor público.
“Florianópolis já é uma cidade empreendedora, queremos incentivar que essa vocação
contribua de modo construtivo para o município e para o desenvolvimento de boas
práticas no âmbito governamental”, destaca Alexandre Souza, um dos organizadores do
evento.
A capital abriga 31% das empresas de tecnologia do Estado e do total de
empreendedores catarinenses, segundo pesquisa Acate Tech Report, realizada pela
Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate) em parceria com a
Neoway.

O cenário é propício para o desenvolvimento de empresas nascentes e tecnologias
voltadas para a gestão do município. Guilherme Tossulino, também organizador do
evento e gerente de inovação da Softplan - empresa especializada em softwares para
gestão empresarial e pública - defende que a tecnologia pode, e deve, ser uma grande
aliada dos governantes: “As soluções tecnológicas ajudam a promover a transparência e
eficiência dos serviços públicos”.
Uma ideia em um final de semana - O desafio do Startup Weekend é criar uma startup
em três dias. Os participantes expõem suas ideias, selecionam as melhores, criam
grupos de trabalho e recebem ajuda de mentores e consultores para, no último dia,
apresentarem suas soluções para uma banca avaliadora que seleciona as três melhores.
O evento, criado e mantido pela aceleradora americana TechStars, já teve edições em
mais de 700 cidades ao redor do mundo. A edição de GOV em Florianópolis tem como
patrocinadores o Sebrae/SC, Pipz Automation, Sofplan, Scaliot, Darwin Starter,
Foresee, Pague Veloz e Unisul.
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Ações voltadas à saúde da mulher serão realizadas em
Araxá
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Secretaria Municipal de Saúde de ,
no Alto Paranaíba, vai realizar uma série de atividades na próxima quarta-feira (8). A
partir das 8h, serão feitas palestras com o tema “Prevenção e Gravidez na Adolescência
- Bate Papo com os adolescentes” com turmas dos 8º e 9º anos das escolas municipais
Aziz J. Chaer e Professora Leonilda Montandon. Já no sábado (11), as Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) Unioeste, Unisa, Unisul, Unileste e Uninorte vão funcionar
em horário especial, das 8h às 12h, para atender as mulheres que querem manter a sua
saúde em dia. Segundo Daniela Neves, enfermeira coordenadora da Atenção Primária, a
programação foi expandida para atender as mulheres além do âmbito da saúde.
“Vamos trabalhar a questão da autoestima da mulher com dicas e a respeito de exames
de prevenção em saúde. Queremos valorizar a mulher lidando com estes problemas que
interferem mais diretamente na vida delas. Com estes cuidados elas serão
conscientizadas sobre a saúde física e mental. Das outras vezes trabalhávamos o
enfoque todo voltado para as doenças, desta vez a programação vem diferenciada com
o trabalho da autoestima”, comentou. Programação: Quarta-feira (8) - Escola Azis J.
Chaer - Rua Deolinda Dias Rosa, 325 Turmas 8º ano: Dr. Leirston, residentes UFTM e

enfermeira Livia Turmas 9º ano: Dra, Rafaela, enfermeiras Letícia e Tatiane - Escola
Professora Leonilda Montandon (Caic) - Avenida José Severino de Aguiar,
155 Turma 8º Ano: Dra. Luciana e enfermeira Cíntia Teixeira Turma 8º Ano: Dra.
Gabriela e enfermeira Magda Turma 9º Ano: Dr. Danilo e enfermeira Vivian Alexandra
Turma 9º Ano: Dr. Felipe e enfermeira LucianaSábado (11) Ação:
Atendimento especialpara as mulheresHorário: das 8h às 12h Locais: Unioeste, Unisa,
Unisul, Unileste e UninorteServiços ofertados: Coleta Citologia (ciência que estuda as
células); exame das mamas e solicitação de Mamografia; orientação sobre autoestima
em parceria com a equipede Saúde Mental; orientação de exercícios para Incontinência
Urinária em parceria com a Equipe de Fisioterapia; dicas de beleza e alimentação em
parceria com a Equipe de Nutrição; parceria com consultoras de Beleza; massagem em
parceria com o Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) – somente
ofertado na Unisul e palestra sobre a prevenção da gravidez na adolescência – somente
ofertada na Uninorte às 9h.
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Ações voltadas à saúde da mulher serão realizadas em
Araxá
Atividades são em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
Serão feitos palestras em escolas e atendimento especial em UBSs.

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Secretaria Municipal de Saúde
de Araxá, no Alto Paranaíba, vai realizar uma série de atividades na próxima quarta-feira (8).
A partir das 8h, serão feitas palestras com o tema “Prevenção e Gravidez na Adolescência Bate Papo com os adolescentes” com turmas dos 8º e 9º anos das escolas municipais Aziz J.
Chaer e Professora Leonilda Montandon.
Já no sábado (11), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Unioeste, Unisa, Unisul, Unileste e
Uninorte vão funcionar em horário especial, das 8h às 12h, para atender as mulheres que
querem manter a sua saúde em dia.
Segundo Daniela Neves, enfermeira coordenadora da Atenção Primária, a programação foi
expandida para atender as mulheres além do âmbito da saúde. “Vamos trabalhar a questão da
autoestima da mulher com dicas e a respeito de exames de prevenção em saúde. Queremos
valorizar a mulher lidando com estes problemas que interferem mais diretamente na vida
delas. Com estes cuidados elas serão conscientizadas sobre a saúde física e mental. Das
outras vezes trabalhávamos o enfoque todo voltado para as doenças, desta vez a
programação vem diferenciada com o trabalho da autoestima”, comentou.
Programação:
Quarta-feira (8)
- Escola Azis J. Chaer - Rua Deolinda Dias Rosa, 325
Turmas 8º ano: Dr. Leirston, residentes UFTM e enfermeira Livia
Turmas 9º ano: Dra, Rafaela, enfermeiras Letícia e Tatiane
- Escola Professora Leonilda Montandon (Caic) - Avenida José Severino de Aguiar, 155
Turma 8º Ano: Dra. Luciana e enfermeira Cíntia Teixeira
Turma 8º Ano: Dra. Gabriela e enfermeira Magda
Turma 9º Ano: Dr. Danilo e enfermeira Vivian Alexandra
Turma 9º Ano: Dr. Felipe e enfermeira Luciana
Sábado (11)
Ação: Atendimento especial para as mulheres
Horário: das 8h às 12h
Locais: Unioeste, Unisa, Unisul, Unileste e Uninorte
Serviços ofertados: Coleta Citologia (ciência que estuda as células); exame das mamas e
solicitação de Mamografia; orientação sobre autoestima em parceria com a equipe de Saúde
Mental; orientação de exercícios para Incontinência Urinária em parceria com a Equipe de
Fisioterapia; dicas de beleza e alimentação em parceria com a Equipe de Nutrição; parceria
com consultoras de Beleza; massagem em parceria com o Centro Universitário do Planalto

de Araxá (Uniaraxá) – somente ofertado na Unisul e palestra sobre a prevenção da gravidez
na adolescência – somente ofertada na Uninorte às 9h.

Veículo: Site Gazeta de Rondônia
Data: 06/03/2017
Site: http://www.gazetaderondonia.com.br/index.php/brasil/18089-atividadescelebram-dia-da-mulher-no-triangulo-e-alto-paranaiba

Araxá
A partir das 8h desta quarta-feira (8) a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar uma
série de atividades, como palestras com o tema “Prevenção e Gravidez na Adolescência
- Bate-Papo com os adolescentes” com turmas dos 8º e 9º anos das escolas municipais
Aziz J. Chaer e Professora Leonilda Montandon.
Já no sábado (11), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Unioeste, Unisa, Unisul,
Unileste e Uninorte vão funcionar em horário especial, das 8h às 12h, para atender as
mulheres interessadas em manter a saúde em dia.

Veículo: Site Sobre Notícias
Data: 06/03/2017
Site: http://www.sobrenoticias.com.br/acoes-voltadas-a-saude-da-mulher-seraorealizadas-em-araxa/

Ações voltadas à saúde da mulher serão realizadas em
Araxá

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Secretaria Municipal de Saúde de
Araxá, no Alto Paranaíba, vai realizar uma série de atividades na próxima quarta-feira
(8).
A partir das 8h, serão feitas palestras com o tema “Prevenção e Gravidez na
Adolescência – Bate Papo com os adolescentes” com turmas dos 8º e 9º anos das
escolas municipais Aziz J. Chaer e Professora Leonilda Montandon.
Já no sábado (11), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Unioeste, Unisa, Unisul,
Unileste e Uninorte vão funcionar em horário especial, das 8h às 12h, para atender as
mulheres que querem manter a sua saúde em dia.
Segundo Daniela Neves, enfermeira coordenadora da Atenção Primária, a programação
foi expandida para atender as mulheres além do âmbito da saúde. “Vamos trabalhar a
questão da autoestima da mulher com dicas e a respeito de exames de prevenção em
saúde. Queremos valorizar a mulher lidando com estes problemas que interferem mais
diretamente na vida delas. Com estes cuidados elas serão conscientizadas sobre a saúde
física e mental. Das outras vezes trabalhávamos o enfoque todo voltado para as doenças,
desta vez a programação vem diferenciada com o trabalho da autoestima”, comentou.

Programação:
Quarta-feira (8)
– Escola Azis J. Chaer – Rua Deolinda Dias Rosa, 325
Turmas 8º ano: Dr. Leirston, residentes UFTM e enfermeira Livia
Turmas 9º ano: Dra, Rafaela, enfermeiras Letícia e Tatiane
– Escola Professora Leonilda Montandon (Caic) – Avenida José Severino de Aguiar,
155
Turma 8º Ano: Dra. Luciana e enfermeira Cíntia Teixeira
Turma 8º Ano: Dra. Gabriela e enfermeira Magda
Turma 9º Ano: Dr. Danilo e enfermeira Vivian Alexandra
Turma 9º Ano: Dr. Felipe e enfermeira Luciana
Sábado (11)
Ação: Atendimento especial para as mulheres
Horário: das 8h às 12h
Locais: Unioeste, Unisa, Unisul, Unileste e Uninorte
Serviços ofertados: Coleta Citologia (ciência que estuda as células); exame das mamas e
solicitação de Mamografia; orientação sobre autoestima em parceria com a equipe de
Saúde Mental; orientação de exercícios para Incontinência Urinária em parceria com a
Equipe de Fisioterapia; dicas de beleza e alimentação em parceria com a Equipe de
Nutrição; parceria com consultoras de Beleza; massagem em parceria com o Centro
Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) – somente ofertado na Unisul e palestra
sobre a prevenção da gravidez na adolescência – somente ofertada na Uninorte às 9h.

Rádio e TV
Veículo: Rádio Tubá
Data: 08/03/17
Hora: 16h15
Assunto: Curso de Idiomas
Entrevistado: Davis Naspolini

Veículo: Unisul TV
Data: 08/03/17
Hora: 18h10
Assunto: Curso de Idiomas
Entrevistado: Davis Naspolini

