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Almoço de negócios
Alguns cases de sucesso de profissionais de Educação Física de Tubarão e da região
serão compartilhados com os alunos do campus Tubarão todos os meses nos Almoços
de Negócios. A iniciativa, da coordenação do curso de Educação Física, terá início
nesta sexta-feira, às 12h, no Bistrô Café, no Laboratório Sala Bar, no segundo piso do
Bloco da Saúde. Nesta primeira edição do Almoço de Negócios, o curso de Educação
Física apresentará o trabalho do grupo Core Sports. Dois colaboradores da empresa
ministrarão a palestra, o diretor de projetos e planejamento, Bruno Thizon Menegali, e
o diretor técnico, João Felipe Reis. Cada edição do evento oferecerá 30 vagas. Cada
participante se responsabilizará pelas despesas do próprio almoço. Coordenado pelos
professores André Luiz Salvalaggio da Silva e Luciane Lara Acco, a proposta é
agendar o Almoço do Negócios na primeira segunda ou sexta-feira de cada mês. Mais
informações no telefone (48) 3621-3197 e no e-mail almoconegocios@unisul.br.
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Cia de Teatro Unisul está com as inscrições abertas
para novos integrantes
A oficina/teste acontece neste sábado, 10/6, às 9h30, no Espaço Integrado de Artes da
Unisul (Bolha). Podem participar homens e mulheres acima de 14 anos. Mais
informações pelo telefone (48) 99109-1037 ou e-mail ciateatrounisul1@gmail.com.
Além de disseminar a cultura através do espaço universitário e contribuir para um
desenvolvimento humano cultural e social da comunidade, a Cia. de Teatro oportuniza
conhecimento e experiência dentro das artes cênicas.
De acordo com a coordenadora da Companhia, Ilza Laporta, o teatro faz diferença na
vida de quem participa, além de melhorar a expressão corporal ele também ajuda na
confiança. “As aulas de teatro fazem com que a pessoa trabalhe bastante o corpo, a
expressão, a dicção, melhora autoestima, e melhora a pessoa como um todo”, enfatiza.
A Cia. de Teatro Unisul, tem uma história de quase duas décadas e é um projeto de
extensão cultural, organizado sob o amparo do Campus Universitário da Unisul de

Tubarão, por intermédio do Programa de Gerenciamento de Desenvolvimento e
Integração Social.
Para acompanhar o projeto no facebook,
acesse: https://www.facebook.com/ciateatrounsiul/
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Cia de Teatro Unisul recebe inscrições
A Cia de Teatro Unisul está com as inscrições abertas para novos integrantes.

A oficina/teste acontece neste sábado, 10/6, às 9h30, no Espaço Integrado de Artes da
Unisul (Bolha). Podem participar homens e mulheres acima de 14 anos.
Mais informações pelo telefone (48) 99109-1037 ou email ciateatrounisul1@gmail.com.
Além de disseminar a cultura através do espaço universitário e contribuir para um
desenvolvimento humano cultural e social da comunidade, a Cia. de Teatro oportuniza
conhecimento e experiência dentro das artes cênicas.
De acordo com a coordenadora da Companhia, Ilza Laporta, o teatro faz diferença na
vida de quem participa, além de melhorar a expressão corporal ele também ajuda na
confiança. “As aulas de teatro fazem com que a pessoa trabalhe bastante o corpo, a
expressão, a dicção, melhora autoestima, e melhora a pessoa como um todo”, enfatiza.

A Cia. de Teatro Unisul, tem uma história de quase duas décadas e é um projeto de
extensão cultural, organizado sob o amparo do Campus Universitário da Unisul de
Tubarão, por intermédio do Programa de Gerenciamento de Desenvolvimento e
Integração Social.
Para acompanhar o projeto no facebook,
acesse: https://www.facebook.com/ciateatrounsiul/
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Nova geração de saltadores compete na Unisul
Torneio Nacional Infantil 2017

Rio de Janeiro/RJ - Começa nesta 6ª feira, 9/6, o 3º Torneio Nacional Infantil de Saltos
Ornamentais, em Palhoça, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. A competição
vai reunir 108 atletas, de sete clubes. A competição será realizada no parque aquático da
Unisul, que já sediu diversas competições aquáticas de vulto.
Os clubes participantes são: Abrasso/DF; Grêmio Cief/PB; Pinheiros/SP; Sesi/GO;
Centro Olímpico Gama (COG)/DF; Associação Saltando o Futuro, da Universidade de
Brasília (ASF-UnB/DF); e o Complexo Aquático Anado, da Unisul/SC. A Unisul
participa pela primeira vez e contará com 13 saltadores.
A competição vai de 9 às 17 horas com intervalo de uma hora.

Os Esportes Aquáticos do Brasil contam com recursos dos Correios - Patrocinador
Oficial dos Desportos Aquáticos Brasileiros -, Lei Agnelo/Piva - Governo Federal Ministério do Esporte, COB e Estácio.
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Seminários de RT continuam na próxima semana em
Tubarão
Na próxima terça-feira (13) será a vez de Tubarão receber o Seminário de
Responsabilidade Técnica e Ética Profissional – Módulos Básico e Avançado. Este ano
o evento será realizado no auditório da Saúde da UNISUL, localizado no Bloco C, rua
Padre Geraldo Spettmann s/nº, em frente ao Centro de Convivências da Unisul. O
Módulo Básico será das 14h às 17h e o Módulo Avançado das 18h às 21h. O CRMVSC alerta que a participação no módulo básico é obrigatória ao menos uma vez a todos
os profissionais que exercem RT, já a participação no Módulo Avançado é obrigatória a
cada dois anos. Participantes deverão levar 3 quilos de alimento não perecível no local.
Ainda no mês de junho serão realizados seminários nas cidade de Lages(20), Itapiranga
(27), Chapecó (28) e Concórdia (29).
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Time feminino de futebol 7 da Udesc é campeão invicto
em torneio universitário

Alunas venceram cinco jogos na competição
O time feminino de futebol 7 do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), da
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), conquistou o primeiro lugar da
categoria no campeonato Futfacul, realizado entre 20 de maio e 4 de junho, no
complexo esportivo Trevo Futebol Sete, no Bairro Ratones, em Florianópolis.
Na disputa contra times das universidades do Sul de Santa Catarina (Unisul), do Vale do
Itajaí (Univali) e da Federal de Santa Catarina (Ufsc), além do Centro de Ciências
Administração e Socioeconômicas (Esag), da Udesc, a equipe da Udesc Cefid terminou
o campeonato invicta, com placares como 13 a 0 e 6 a 1, e teve a artilheira e a goleira
menos vazada da competição.
Segundo o diretor-geral da Udesc Cefid, Paulo Henrique Xavier de Souza, a
participação do time teve total apoio da Direção-Geral, bem como da Coordenadoria de
Eventos da Udesc, e serviu como treinamento para os Jogos Internos da Udesc
(Jiudesc), nos quais as atletas representarão o centro de ensino.
"Elas se mantiveram invictas do começo ao fim, finalizando a competição com chave de
ouro e placares fantásticos", comentou o diretor-geral.
Confira os placares:

Udesc Cefid 13 x 0 Cavalaria (Cursos de Educação Física e Direito da Unisul)

Udesc Cefid 3 x 0 Udesc Esag
Udesc Cefid 2 x 1 Dief (Educação Física e Direito da Univali)
Udesc Cefid 4 x 0 Cavalaria
Udesc Cefid 6 x 1 Atacc/Ateco (Ciências Contábeis e Economia da Ufsc)
Torneio solidário
Realizado semestralmente, o Futfacul reuniu nesta edição 54 equipes de 15 instituições
catarinenses e foi promovido pela ACR Eventos. A categoria masculina é disputada há
oito edições, enquanto a feminina está na terceira competição.
Foram oferecidas premiações por partida – autor do melhor lance, craque, jogador que
fez três ou mais gols – e, ao final do evento, os participantes elegeram artilheiro, defesa
menos vazada e seleção do campeonato.
As equipes que participaram do torneio deveriam levar, no mínimo, dez quilos de
alimento não perecível no congresso técnico e, para quem não comparecesse, essa
quantidade subiria para 40 quilos. Na edição de 2016, foram arrecadados 800 quilos de
alimentos, que são sempre distribuídos para instituições beneficentes.
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GARTEN SHOPPING RECEBE EVENTO SOBRE
OS DESAFIOS DAS NOVAS PROFISSÕES

As profissões da nova geração serão o assunto da segunda Conversa Multi Geração, que
será no Garten Shopping na próxima quinta-feira, dia 8. Organizado pela Global
Shapers Joinville, o evento terá como tema "Os desafios das novas profissões". A
conversa contará com a presença de dois convidados: Luís Carlos Guedes, com
destaque no ramo corporativo, e Guilherme Almeida, com rápida ascensão como
executivo de multinacional.

Segundo Bruno Kurtz, produtor do evento, 70% dos empregos que conhecemos hoje
irão desaparecer no futuro. No primeiro encontro, o bate-papo foi com o jornalista
Claudio Loetz, com o tema sobre desenvolvimento futuro da cidade. O evento é gratuito
para espectadores e será no Espaço Garten Mais às 19h. Mais informações no
link: https://www.facebook.com/events/309109879510024/.
Sobre os convidados:
Guilherme Almeida: Diretor de Planejamento Estratégico e Transformação (C.T.O) na
Embraco. Engenheiro de produção pela Unisul, com mais de três anos de experiência
trabalhando na China.
Luís Carlos Guedes: Ex-vice Presidente Corporativo, responsável por Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação na Tupy e atual consultor na área. Engenheiro
metalúrgico, mestre e doutor pela USP, além de possuir um MBA pela FGV e com mais
de trinta anos de experiência no setor automotivo e de fundição.
Agende-se:
O quê: 2ª Conversa Multi Geração. Tema: "Os desafios das novas profissões"
Quando: quinta-feria, dia 8 de junho
Onde: Espaço Garten Mais, no Garten Shopping
Valor: gratuito para espectadores
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Unisul inaugura clínica de Odontologia em Palhoça

A Unisul Campus Grande Florianópolis, Pedra Branca, em Palhoça, inaugurou na tarde
desta terça-feira, dia 6 de junho, a Clínica-Escola de Odontologia, que atenderá
gratuitamente à comunidade

A inauguração de uma das clínicas mais modernas de Santa Catarina, expressa a
preocupação da Unisul em ser referência na construção de uma ciência voltada aos
interesses da população. Com atendimentos gratuitos para públicos diversos, de crianças
a idosos, a clínica tem potencial de atendimento de 5 mil pacientes por ano.
Com modernas instalações e um ambiente acolhedor, a Clínica está atuando na
promoção da saúde da população, com atendimentos que começam na pediatria, passam
pelo diagnóstico radiológico, e tratamento em geral como: restauração, canal, cirurgia e
prótese - neste caso o paciente os cursos do laboratório.
A coordenadora do curso de odontologia da Unisul, professora Keila Rausch Pereira,
enfatiza que a alegria faz bem para a saúde e neste contexto, manter o sorriso é também
ter saúde. Para Keila, a Clínica-Escola de Odontologia busca em sua proposta de
trabalho reabilitar o sorriso do indivíduo, capacitando-o a buscar sua saúde. “Desta
forma, a inauguração da Clínica torna-se um marco na odontologia catarinense porque
oferta um local moderno de atendimento gratuito à população”, destaca a coordenadora.
Os atendimentos são realizados por meio de agendamento pelo telefone. (48) 32791580.
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Miss e Mister Santa Catarina acontece neste sábado

Na contagem regressiva para o Mister e Miss Santa Catarina Mundo 2017, que acontece
a grande finalíssima neste sábado (10), os 70 participantes do certame têm se preparado
muito para ocupar o lugar mais alto do concurso de beleza no Estado que pela primeira
vez ocorrerá na região Sul, na cidade de Imbituba.
Na região, seis participantes disputarão o título. De Imaruí, Natália Alves; de Laguna,
Loren Cruz; Garopaba, Jéssica Nascimento e Gustavo de Souza; e de Imbituba, Vanessa
Nascimento e Renan Pires.
É da cidade portuária o vencedor do concurso no ano passado, o acadêmico de direito da
Unisul, Diogo Faria, 20 anos, ele defenderá o título em agosto, em Angra dos Reis, no

Rio de Janeiro. “Tenho feito uma boa preparação psicológica e física. Não
desmerecendo os outros candidatos e um dos principais quesitos, o meu corpo não vem
em primeiro lugar. Um corpo bem equilibrado depende de um bom psicológico. O
mister tem que ser uma pessoa que sabe aparecer e não que goste de aparecer”, conta
Diogo Faria, vencedor da edição 2016 do Mister Mundo Santa Catarina.
A atual Miss Santa Catarina é Camila Wolff, de Porto União. O evento leva em conta
não somente os aspectos da beleza física e plástica, mas também saúde, aptidão para as
artes, desempenho em desfiles e inteligência. Para isso serão aplicadas seis avaliações:
entrevista, esportiva, traje de gala, talento artístico, passarela e beleza com propósito.
Cada uma delas somará pontos, que determinarão os vencedores.
“Conseguimos trazer a grande decisão para Imbituba. Conversei com o coordenador
estadual, Luiz Bozzano e fui feliz. Ele aceitou o nosso pedido e pela primeira vez
ocorrerá em nossa região. Em 30 anos de concurso, enfim o Sul será palco de uma
decisão”, comemora o coordenador do evento na região, Miro Luz.
Miro Luz informa ainda que, desde maio está acontecendo na internet a votação virtual,
via página no Facebook Miss Santa Catarina Mundo Oficial e Mister Santa Catarina
Oficial que vale uma vaga para o “Top 20”, ou seja, para o candidato e candidata com o
maior número de curtidas. A votação encerra no sábado dia 10 de junho, ao meio dia.
A MISS E MISTER SANTA CATARINA foi criado em 1989 por Luiz Bozzano, que
realizou a primeira edição na cidade de Itajaí, tendo por palco a Sociedade Almirante
Barroso, despertando a atenção da mídia para o evento inédito. O concurso tem por
lema BELEZA com PROPÓSITO, e seleciona a mais bela e o mais belo catarinense
para representar o estado no concurso Miss e Mister Brasil e suas versões.
O certame de beleza, Mister e Miss Santa Catarina Mundo/17-18, faz parte do
calendário do 59º aniversário da cidade de Imbituba e conta com o apoio da Prefeitura
Municipal de Imbituba, através da Secretaria de Turismo.
Os ingressos serão vendidos na bilheteria do Ginásio de Esportes Olivar Francisco.
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Agenda Cultural - Ed 592
Choperia Madri (Madri) – Sexta-feira (9) tem o sertanejo de Zezé Monteiro. Sábado
(10), rola uma noite show com o MPB do músico Bira.
Divino Gourmet (Aririú) – Pop rock de Marcio Macedo na quinta (8). Na sexta (9),
sertanejo de Clóvis Junior. E no sábado (10), tem o pop rock de Thiago Costa.

Big Pastel (Passagem do Maciambu) – Noite de sopas na sexta (9), ao som do eclético
Adriano, e no sábado (10).
Bola de Ouro (Pagani) – Adriano Athayde comanda o som da festa Strike na quinta (8).
No domingo (11), mais uma festa tradicional na casa, a Hey Mundo.
Na Praça Bar (Enseada de Brito) – No sábado (10), 21h30, show de André Sousa.
Bendito Boteco (Centro) – Allende toca na quinta (8). Na sexta (9), é a vez de Lucas
Casanova. Thomas Vitelli é a atração do sábado (10). E domingo (11) tem open food
com caldinho de feijão e som da Deixestar.
Jogos e festa (Praia de Fora) – A quinta-feira (8) vai ser agitada na Burger Break, na
Praia de Fora, na celebração dos Jogos Internos da Unisul. Das 20h até a 1h, o som fica
por conta de Hyuri Alves e DJ Tech Noise. O Burger Break fica no KM 225 da BR-101,
sentido Norte, anexo ao Posto Galo Ipiranga.
Pastelaria Aririú (Aririú) – Nell Trio faz a festa no sábado (10); quinta, sexta e domingo
sob o comando de Dodô Malagoli.
Café com Pinga (Ponte do Imaruim) - Som Brasil, com Alex Safira e Fe Tanajura, é a
sugestão para a quarta-feira (14), a partir das 20h.
Feirinha da Praça (Nova Palhoça) – No Nova Palhoça, tem feirinha neste sábado (10), a
partir das 9h.
Comédia (Sesc/Ponte do Imaruim) – Espetáculo gratuito “Os Mequetrefe”, nesta terça
(13). A montagem circense traz quatro palhaços que se chamam Dias, e vivem a jornada
de um longo e divertido dia. O espetáculo é livre para todos os públicos, e após as
sessões haverá bate-papo com os artistas.
Palestra (Centro) – Unopar transmite entrevista com Max Gheringer sobre gestão de
carreira e mercado de trabalho, nesta sexta-feira (9), a partir das 19h30, na rua Wilmar
Probst, 43. Entrada gratuita. Vagas limitadas: 3242-2991.
Cais do Porto (Praia de Fora) – Rock com Joe Love and the Red Wings, capitaneada
pelo ambientalista Hugo Malagoli, nesta sexta-feira (9), a partir das 21h.
Sushi (Centro) – Para quem gosta de comida japonesa, a dica é a abertura do restaurante
Tosh Sushi Bar, nesta sexta-feira (9).
Festa do Mumu (Biguaçu) – Show nacional com Mumuzinho no Centro de Eventos
Petry é a dica deste domingo (11). A casa abre ao meio-dia.
Campanha do Agasalho (Pedra Branca) – Palestra “Consumo consciente e a prática de
novas formas de economia”, com Carina Zagonel, na terça (13), às 19h30, no auditório
do edifício Atrium, no Passeio Pedra Branca. O ingresso é a doação de roupa em bom
estado. Inscrições: carolinea@sesc-sc.com.br.

Arraiá Paroquial (Enseada de Brito) – A comunidade paroquial Nossa Senhora do
Rosário realiza sábado (10) sua festa junina. Abertura às 16h, com missa. Evento terá
grupos de dança, quadrilha, boi-de-mamão mirim e gastronomia.
Festa Junina (Alto Aririú) – Sábado (10), às 19h, na Igreja Imaculada Conceição.
Cinema ViaCatarina
Mulher-Maravilha
Salas e Horários
140 minutos - Dublado - Aventura - 10 anos
ViaCatarina 2
Dias 8, 12 e 13: 16h10, 18h50 e 21h30
Dias 9, 10, 11 e 14: 13h30, 16h10, 18h50 e 21h30
Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar
Salas e Horários
129 minutos - Dublado - Aventura - 12 anos
ViaCatarina 3
Dias 8, 12 e 13: 16h30, 19h e 21h30
Dias 9, 10, 11 e 14: 14h, 16h30, 19h e 21h30
A Múmia (3D)
Salas e Horários
ViaCatarina 1
Dias 8, 12 e 13: 16h30, 19h e 21h30
Dias 9, 10, 11 e 14: 14h, 16h30, 19h e 21h30
ViaCatarina 4
Dias 8, 12 e 13: 16h20, 18h40 e 21h
Dias 9, 10, 11 e 14: 14h, 16h20, 18h40 e 21h
Destaque do Editor
Embora esteja sepultada em segurança em uma cripta abaixo do deserto, uma antiga
princesa (Sofia Boutella), cujo destino foi injustamente tirado dela, é despertada nos
dias atuais, trazendo com ela sua malevolência e terrores que desafiam a compreensão
humana. Das deslumbrantes areias do Oriente Médio até labirintos escondidos sob a
Londres de hoje, “A Múmia” traz uma intensidade surpreendente e equilíbrio de
maravilhas e emoções em um novo imaginário que introduz um novo mundo de deuses
e monstros. De quebra, tem no elenco as belíssimas Sofia Boutella e Annabelle Wallis e
os consagrados atores Tom Cruise e Russel Crowe.

Veículo: Site Palhocense
Data: 08/06/2017
Link: http://palhocense.com.br/online/esporte/saltos-ornamentais-1.1977771

SALTOS ORNAMENTAIS
O Complexo Aquático da Unisul vai receber atletas da categoria infantil de todo o
Brasil para o III Torneio Nacional Infantil de Saltos Ornamentais. A intenção é realizar

uma competição de massificação do esporte, em que crianças de vários níveis técnicos
têm a oportunidade de participar de um torneio. O evento acontecerá nesta sexta-feira
(9) e sábado (10), e contará com a presença de atletas federados de cinco estados.
PROGRAMAÇÃO
III Torneio Nacional de Saltos Ornamentais
Sexta-feira (9), a partir das 9h
Prova 1 - Trampolim de 3m Masculino, categorias D e E - Experiente
Prova 2 – Trampolim de 1m Masculino, categoria C – Experiente
Prova 3 – Trampolim de 3m Feminino, categorias D e E – Experiente
À tarde
Desfile de Abertura
Prova 4 - Masculino, categoria D – Iniciante
Prova 5 - Masculino, categoria C – Iniciante
Prova 6 – Trampolim de 1m Feminino, categoria C – Experiente
Prova 7 – Feminino, categoria E – Iniciante
Sábado (10), a partir das 9h
Prova 8 - Trampolim de 1m Masculino, categorias D e E – Experiente
Prova 9 – Trampolim de 3m Feminino, categoria C - Experiente
Prova 10 - Feminino, categoria D – Iniciante
Prova 11 – Feminino, categoria C – Iniciante
À tarde
Prova 12 – Masculino, categoria E – Iniciante
Prova 13 - Trampolim de 1m Feminino, categorias D e E - Experiente
Prova 14 - Trampolim de 3m Masculino, categoria C - Experiente
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Aeroporto Regional Sul
'Quem embarca no Regional Sul, em Jaguaruna, está embarcando em um dos aeroportos
mais seguros do país em sua categoria, isto não somos nós da RDL que estamos
afirmando,
Jorge Pereira - Diretor Comercial
é um reconhecimento feito pela inspeção da Anac", Fernando de Castro, em entrevista
esta semana para o Folha Regional WEB TV. O gerente geral da RDL Aeroportos,
empresa responsável pela administração do Aeroporto, destaca que que a RDL sempre
teve muita convicção sobre a segurança do aeródromo e que o empreendimento, hoje

com as três linhas, é algo consolidado e que pode trabalhar em sintonia com o
Aeroporto Diomício Freitas, de Forquilhinha. Fernando ressalta ainda o trabalho da
RDL e a parceria com o Governo do Estado. "São 50% de cada, a RDL fez a sua parte e
o governo do Estado faz a dele, uma parceria que está dando certo". A entrevista você
pode acompanhar no site www.folharegional.org/videos ou acessar diretamente pelo QR
Code, através do aplicativo "Leitor QR".
O que está em nosso alcance?
A palestra ministrada pela jornalista Sônia Brites da Rede Globo nesta segunda-feira,
05, na Unisul, chama atenção para o descaso do ser humano com o planeta Terra e ao
mesmo tempo nos faz refletir sobre que está ao nosso alcance para minimizar este
descaso. Olhamos o mundo lá fora, criticamos a petulância dos poderosos, que por pura
ganância não medem as consequências quanto à destruição do planeta, nem ao menos
demonstram qualquer preocupação com as gerações futuras. As críticas são cabíveis,
mas nem sempre lembramos do que podemos fazer em nossa volta para contribuir com
o bem estar do ambiente aqui em nossa região. Quase sempre ignoramos a reciclagem,
que muito podemos contribuir, e pelo menos cobrar de nossos governantes, ações
voltadas ao esgoto sanitário. Penso que nos cabe uma reflexão: como considerar nossas
críticas ao mundo, se não fizemos as pequenas coisas que estão ao nosso alcance? A
mudança e o respeito com a natureza podem começar por nós mesmos, com simples
mudanças de nossos hábitos em nosso dia a dia.
Picareta na comunicação
O direito autoral está regulamentado pela Lei 9.610/98 e protege a criação de obras
artísticas, literárias, incluindo textos, livros etc... Alguns picaretas da comunicação
adoram publicar artigos sem citar fontes, isto para impressionar seus leitores, tentando
fazer crer que os referidos artigos são de produção própria. A veiculação de trabalhos
sem as devidas fontes é uma falta de respeito com profissional que as criou ou escreveu.
Resumindo: é puro plagio. Além do desrespeito, isto é passivo de ação por direitos
autorais. No estado, a Associação de Jornais do Interior de Santa Catarina - Adjorisc, já
presenciou fatos passivos de grandes indenizações por veiculação de artigos sem dar
créditos aos seus autores.
Respeito ao povo católico
Quem ouviu as sábias palavras do bispo Dom João Francisco Salm durante a homilia na
missa da festa em honra do Divino Espírito, creio que entendeu que o silêncio não faz
parte de nossa conduta quando nos sentimos provocados diante de situações que
ofendem nossa Igreja. É preciso superar nosso comodismo, sair do silêncio e ter a
coragem de nos defendermos.
Diante do que me deparei esta semana nas entrelinhas de autoria de um colunista de um
jornal que circula em nossa cidade, pelo que me parece sem os mínimos conhecimentos
sobre nossa Igreja, creio que não me cabe silenciar diante desta barbárie. A festa em
honra ao Divino Espírito Santo é uma cultura trazida pelo povo açoriano, com mais de
100 anos de história em nossa paróquia. A bandeira que veneramos tem a cor vermelha,
simbolizando o fogo, referente à forma pela qual o Espírito Santo se manifestou aos
apóstolos e a Nossa Senhora no cenáculo, mostrada na passagem bíblica At 2, 1-4.
Fazer ironias com algo tão sagrado, misturando partidarismo, campanhas políticas com
trabalhos tão importantes prestados à Igreja é algo inaceitável. Independente da época,
as cores vermelho, azul, amarelo, branco ...., devem ser respeitadas e sempre vão ter

seus lugares de destaque. E se tiver que usar o vermelho ou o azul em prol de algum
serviço na Igreja, independente da época, não significa que estaremos fazendo política
partidária. Insinuar que o uso da cor vermelha em ato religioso, pode estar fazendo
política partidária, creio que se trata de uma um desrespeito imenso. Como católico que
sempre assumi ser, não posso admitir uma colocação infeliz como esta. No mínimo,
merece um pedido de desculpas ao nosso povo de nossa paróquia. Respeito às religiões
é bom, sempre defendi, independente do credo religioso. Jamais devemos querer
interferir naquilo que não praticamos, ou não temos qualquer sentimento. Desculpem o
desabafo, mas nosso povo católico, bem como os trabalhos em prol à Igreja, merecem
mais respeito. Respeito às pessoas idosas, muitas delas acamadas, que recebem com
tanto amor a visita da bandeira do Divino; respeito aos antigos festeiros, que se
dedicaram com tanto afinco, visitando todas as comunidades da paróquia; respeito aos
novos festeiros, que aceitaram esta bonita missão de levar adiante a tradição em nosso
município; respeito às pastorais, movimentos e associações, que não mediram esforços
durante os três dias de festejos, trabalhando voluntariamente. Respeito aos nossos
padres e ao nosso diácono, que levam a palavra de Deus aos quatro cantos do
município. Que essa tal "cor partidária", citada pelo tal colunista, não interfira no belo
trabalho realizado por tanta gente que quer o bem de nossa paróquia. E que venha a
festa em honra a Nossa Senhora das Dores, em setembro!
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Inaugurada oficialmente na última terça-feira (6),
moderna clínica odontológica da Unisul

Professora Keila e vice-reitor Lester, na inauguração, terça-feira (6)
A clínica de odontologia da Unisul, na Pedra Branca, foi inaugurada oficialmente na
tarde desta terça-feira (6). Utilizada para o aprendizado dos alunos e para a pesquisa
científica, a clínica também cumpre com o papel comunitário da universidade,
promovendo atendimentos gratuitos para públicos diversos, de crianças a idosos.

“Queríamos ter uma clínica de referência, como são todos os nossos ambientes de
acolhimento à comunidade. Somos uma universidade comunitária e queremos acolher
da melhor forma, que os pacientes ou interagentes venham e se sintam como em um
consultório particular, se sintam bem, se sintam em casa”, definiu o pró-Reitor de
Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação da Unisul, o professor Hércules
Nunes de Araújo, durante a cerimônia de inauguração. “Inaugurarmos um espaço com
mais de 1,8 mil metros quadrados, com este nível de estrutura, que possa atender a
comunidade com este grau de conforto, atendimento e acolhimento, é de fato muito
gratificante”, acrescentou o vice-reitor da Unisul, Lester Camargo.
A clínica já presta atendimentos desde o início do ano, e agora teve sua estrutura
totalmente finalizada. “A alegria faz bem para a saúde. Neste contexto, manter o sorriso
é também a saúde. A Clínica Escola de Odontologia busca em sua proposta de trabalho
reabilitar o sorriso do indivíduo, capacitando-o a buscar sua saúde”, comemora a
coordenadora do curso de Odontologia, a professora Keila Rausch Pereira. “Hoje,
atendemos em média 200 pacientes por semana, do entorno aqui da nossa universidade.
Já estamos fazendo tratamentos que vão desde a criança até o adulto, incluindo prótese,
tudo”, detalha. Todo o tratamento é gratuito – no caso de próteses, o paciente arca
somente com os custos do laboratório.
A Unisul também está firmando uma parceria com a Prefeitura de Palhoça para a
realização de atendimentos, que são feitos através de agendamento. Quem precisar de
tratamento, pode se inscrever na própria recepção da clínica odontológica ou pelo
telefone 3279-1580. Os pacientes são chamados de acordo com a necessidade dos
alunos, e não por “ordem de chegada”. “O que acontece é que o paciente deixa o nome e
não há uma lista de prioridade de chegada, existe a necessidade do nosso aluno.
Conforme o aluno vai precisando fazer, a gente vai acessando esse banco de dados e
chamando os pacientes”, ensina a professora Keila.
Os alunos elogiam a estrutura da clínica, que conta com equipamentos da renomada
marca palhocense Olsen, além de uma estrutura ampla, com salas de esterilização, de
raio-X e até um “escovódromo”. “A gente traz bastante as crianças aqui, e ensina a
escovar e a passar fio dental”, diz a estudante da oitava fase de Odontologia Yasmin
Najmeddine. Com a clínica completa, os universitários têm agora todos os
equipamentos necessários para prestar o melhor atendimento possível à população. “É
muito gratificante quando chega um paciente, a gente faz um atendimento completo e
no final o paciente nos agradece. Dar qualidade de vida ao paciente é bem gratificante”,
comenta outra estudante da oitava fase, Luisa Fischer. “A Unisul se coloca como
universidade comunitária para fazer a diferença na região em que ela está e esta também
é a proposta do curso de Odontologia”, finaliza a professora Keila Rausch Pereira.
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Em nome da natureza
Palhocense traz iniciativas que promovem conscientização dentro da Semana do Meio
Ambiente

Colégio Ivo Silveira organiza evento especial em seu Horto Florestal
Em respeito à Semana do Meio Ambiente, celebrada entre os dias 1º e 5 de junho
(quando é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente), o Palhocense traz algumas
iniciativas da sociedade local para promover a conscientização da população com
relação à preservação da natureza. Confira!
Educação Ambiental
Entre os dias 5 e 10 de junho, o Colégio Ivo Silveira, no Centro, promove intensa
atividade de educação ambiental em seu Horto Florestal. É a quarta vez que a escola
promove a Semana do Meio Ambiente.
Durante a semana, mudas de plantas são distribuídas, oficinas são realizadas e trabalhos
do Magistério são expostos. Trabalhos com temas relacionados ao meio ambiente, como
efeito estufa, biodiesel e “cinco problemas ambientais e suas soluções”. Há
apresentações nesta quinta-feira (8) e sexta-feira (9), pela manhã e à tarde. “A gente está
apresentando um trabalho sobre a água doce, sobre a questão mundial e principalmente
no Brasil, o tanto que tem no mundo e o que a gente usa”, explica a estudante Vitória
Macedo Sampaio. “Falamos também sobre o aquífero Guarani e o que eles estão
querendo fazer com a nossa água subterrânea, o que eles estão querendo implantar perto
e sobre o que isso vai trazer pra gente lá pra frente”, comenta a colega Suyane. Já o
estudante Felipe Augusto Grande apresentou um trabalho sobre o biodiesel, junto com
outros colegas: “O biodiesel é uma alternativa sustentável que foi criada no Brasil há
mais de 40 anos como alternativa ao diesel comum, que é mais poluente”.
Outro assunto que terá atenção da escola é o desmatamento. “Quando fala em
desmatamento, fala em extinção de animais, poluição das águas, conscientização das
pessoas a respeito do desmatamento. Estamos muito preocupados com o crescimento de
Palhoça. Não estão criando as áreas verdes que deveriam criar, com a quantidade de

loteamentos que estão sendo feitos”, alerta o professor de Química Adriano Curcio.
“Nosso objetivo é ter cada vez mais semanas do meio ambiente, aproveitar o dia da
água, o dia da terra, o dia da árvore, para fazer com que as pessoas tenham consciência
ecológica, que plantem árvores, que cuidem bem da natureza, não poluindo, reciclando
todo o lixo nas suas casas, construindo cisternas para a captação da água da chuva”,
observa o professor.
Sustentabilidade
Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, a OAB de Palhoça irá promover neste
sábado (10), a partir das 9h, junto à sua sede, o evento OAB Verde. A mobilização
conta com vários atrativos e tem o intuito de sensibilizar a população da região para
questões relacionadas à sustentabilidade.
Além de diversas ações relacionadas à preservação do meio ambiente, haverá pontos de
coleta de óleo reciclável (Programa ReOleo da Acip) e de eletroeletrônicos (Programa
ReciclAcip), visto que a OAB é parceira como Ponto de Entrega Voluntário (PEV)
destes dois programas.
De acordo com o diretor do Meio Ambiente da Acip, Guilherme Girol, em iniciativas
como esta as ações sustentáveis ganham visibilidade e um novo impulso. “Os
programas sustentáveis alcançarão resultados mais efetivos mediante novas adesões de
empresas e entidades, logo, devemos aproveitar os eventos para estimular esse
engajamento das pessoas. São ações de Cidadania”, afirma.
O presidente da OAB Subseção Palhoça, Leandro Rachadel, salienta que “a OAB
Palhoça idealizou este evento em parceria com outras entidades como forma de
demonstrar para toda comunidade a importância do cuidado constante com o Meio
Ambiente”.
Animais
Durante o OAB Verde, também será feita a arrecadação de ração canina, para fins de
doação à ONG Aprap, que desenvolve trabalho de coleta, resgate, manutenção e
proteção de animais domésticos em situação de risco na região da Grande Florianópolis.
O evento contará com o canil da Polícia Militar de Santa Catarina, que efetuará
apresentação de comando de adestramento dos animais, além do apoio da Cavalaria da
instituição, que irá efetuar passeio com as crianças presentes no evento. A Aprap estará
presente e levará também filhotes e cães adultos para adoção, dando continuidade à sua
função primordial, que é de cuidar e encontrar uma família aos animais em risco.
A Comissão de Direito Ambiental da OAB de Palhoça, com apoio da Fatma, irá
promover a troca de lixo eletrônico, óleo de cozinha usado e 1Kg de ração canina por
uma muda de árvore nativa, com o intuito de instruir e conscientizar a sociedade civil da
necessidade de coleta seletiva destes materiais. O evento vai contar também com food
trucks.
Educação Ambiental
A Unisul promove o Movimento Junho Verde, com uma série de atividade gratuitas e
abertas ao público em geral.

Sábado (10)
8h30min às 11h30min – “Engenharia Ambiental e Sanitária em homenagem ao Dia
Mundial do Meio Ambiente”, no auditório do Bloco C, na Pedra Branca
Terça-feira (13)
19h30min – “Licenciamento Ambiental: Autodeclaração e Auditoria”, com Alexandre
Waltrick Rattes, presidente da Fatma, também no auditório do Bloco C
Quinta-feira (22)
14 às 18h – Exposição Jardim Botânico, na Pedra Branca e no Jardim Botânico de São
José
Terça-feira (27)
9h30min – Seminário Virtual “Gestão Ambiental: Formalidade legal ou visão de
Futuro”, com Jairo Afonso Henkes, professor da Unisul, e os debatedores Ivete Rossato
e Hélia Alice dos Santos (Pró-Crep).
Mais informações pelo e-mail: eventovirtual@unisul.br
O Centro de Visitação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro também terá uma
programação neste final de semana
Sábado (10)
9h às 11h – Atividades físicas com o Professor Madeira
13h – Passeio de bicicleta, da escola Vicente Cordeiro, na Pinheira, até o Centro de
Visitação
13h30 às 14h30 – Aula de capoeira, com Carolina Fachinetti
14h30 às 16h – Piquinique musical com a banda Grão Atômico e os Pés de Feijão
Ao longo do dia – Trilha lúdica interpretativa do ecossistema de restinga
Domingo (11)
10h às 11h – Yoga ao ar livre, com Patrícia Migueltorena
11h às 12h – Vivência Guarani na trilha da restinga, com a liderança indígena Kerexu
Yxapyry
14h às 14h30 – Apresentação de filme sobre as tradições das comunidades de
Naufragados, Caieira e Tapera, em Florianópolis
14h30 às 15h30 – Dança afro, com Carolina Fachinetti
Ao longo do dia – Introdução ao tecido acrobático, com Andreza Ramos; oficina de
pintura; trilha lúdica interpretativa

