Gestão de Comunicação
Assessoria de Promoção e Inteligência Competitiva

Monitoramento das Notícias da UNISUL
Dia 14 de Outubro de 2013

JORNAIS

Direito
Diário Catarinense
Legalmente comunitárias
Município Dia a Dia
Gava defende união para desenvolver turismo
A Tribuna
Café Unisul – Escola Parceira
Enfoque Popular

SITES

São Ludgero é destaque na Corrida Rústica Willy Zumblick
Site Sul In Foco
Editora Unisul lança obra sobre a trajetória da vida de Zilda Arns
Site Sul Notícias
Unisul amplia contato escolar
Site Correio do Sul
Conceito promove aulão solidário Enem
Site Engeplus
Profissionais da assistência social de SC participam de curso de capacitação para
melhoria da gestão
Site Governo de SC
Natação de Blumenau faz boas participações em competições
Site BlumeNews
Unisul abre dois novos cursos para Içara

Site Içara News
Unisul abre inscrições para curso de Fotografia
Site Revista Making Of
Turismo precisa de mais produtos
Site Correio Lageano
São Ludgero é destaque
Site Diário do Sul
Corrida Rústica é neste sábado
Site Diário do Sul
SDR Araranguá participa do Café Unisul - Escola Parceira
Site Gazeta do Arroio
Inscrições para o Vestibular de Verão da Unesc encerram sexta
Site Ji News
Turismo precisa de mais produtos
Site Passei Aki
Entrega em domicílio da farmácia municipal de Araxá deverá voltar no início de
novembro
Site A Voz de Araxá

São Ludgero é destaque na primeira Corrida Rústica Willy Zumblick
Site Verde Vale
Ulisses Gabriel recusa cargo de Delegado Regional de Tubarão
Site Portal NetLm
Liga Adesc divulga classificação da base do futsal masculino
Site Portal Adesc
Jornada Unisul de Iniciação Científica apresenta resultados de pesquisas
Site RCO News
Profissionais da assistência social de SC participam de curso de capacitação para
melhoria da gestão
Site Secretaria de Estado da Assistência Social
Dehon comemora Dia da Criança com atividades
Site Sul Notícias

JORNAL

Veículo: Diário Catarinense
Editoria: Trânsito 24h
Página: 40
Data: 14/10/2013

Veículo: Município Dia a Dia
Editoria: Geral
Página: 7
Data: 10/10/2013

Veículo: A Tribuna
Editoria: Política
Página: 5
Data: 14/10/2013

Veículo: Enfoque Popular
Editoria: Geral
Página: 4
Data: 14/10/2013

Sites
Veículo: Site Sul In Foco
Data: 14/10/2013
Link: http://www.sulinfoco.com.br/sao-ludgero-e-destaque-na-corrida-rustica-willyzumblick

São Ludgero é destaque na Corrida Rústica Willy Zumblick
Mais de 350 atletas participaram da competição percorrendo cinco quilômetros pela
ruas de Tubarão

Mais de 350 atletas participaram da primeira Corrida Rústica Willy Zumblick, realizada
no sábado em Tubarão. Os atletas de São Ludgero foram os que se deram melhor nas
provas.
Ao todo, foram cinco quilômetros nas ruas de Tubarão. Os atletas receberam medalhas
por participação e nas categorias principais, troféus e camisetas.
Na categoria geral feminina, quem ficou em primeiro lugar foi Carolina da Conceição;
em segundo lugar, Rosane Cardoso Machado e em terceiro lugar, Rosângela da Silva
Fernandes.
Na categoria geral masculina, o primeiro lugar foi para Jhonotan Guimarães de São
Ludgero, seguido por João Laurindo Machado, do Clube de Corredores de Tubarão
(Cortuba). Em terceiro lugar, Lucas Juvêncio Costa, da F3 Assessoria.
Na categoria deficiente visual, o vencedor foi Alexandre Oliveira Souza, da CME São
Ludgero.
Os vencedores por equipe foram a CME de São Ludgero, com 31 atletas; em segundo
lugar, o Exército, com 22 atletas, e em terceiro lugar Core Sports, com 17 atletas.
“Estamos satisfeitos com o resultado do evento e com a participação dos parceiros. Foi
a maneira que encontramos de homenagear os 100 anos do artista Willy Zumblick”,
destacou o secretário de Desenvolvimento Regional em Tubarão, Estêner Soratto da
Silva Júnior.
Segundo o Diário do Sul, participaram atletas de Tubarão, São Ludgero, Laguna,
Imbituba, Esteio (RS), Gravataí (RS), Criciúma, Garopaba e Florianópolis. O evento foi
promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) e Fesporte, em parceria
com a Fundação Municipal de Cultura e Esportes, Cortuba, curso de Educação Física da
Unisul e 3ª Cia. do 63ª Batalhão de Infantaria e família Zumblick.
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Editora Unisul lança obra sobre a trajetória da vida de Zilda Arns
O lançamento será dia 11/10 (quarta-feira), às 19 horas no Auditório Alfredo Michels
em Forquilhinha

A atuação de Zilda Arns na Pastoral da Criança, criada e coordenada por ela desde 1983
até a sua morte, em 2010, teve reflexos em todo o mundo. Além de atuação em todos os
estados brasileiros, a Pastoral também realiza trabalhos em outros 20 países. Estima-se
que mais de 10 milhões de crianças tenham sido atendidas por suas voluntárias – apenas
no Brasil, são 250 mil pessoas trabalhando em prol da causa. “Acho que a Zilda é a
pessoa no mundo que fez a maior obra de proteção, solidariedade e salvação de
crianças, sobretudo nas áreas periféricas”, avalia o professor, jornalista e escritor
Osvaldo Della Giustina. Ele foi o responsável por compilar essa história e transformá-la
em um livro, que será lançado no dia 11/10, no Município de Forquilhinha,cidade onde
Zilda nasceu.
Zilda Arns – uma grande história de amor (Editora Unisul, 95 páginas) divide-se em três
partes. “Zilda Arns: uma mulher (in)comum” inicia a obra com ar de biografia. “Mas
não é propriamente isso; é quase uma reportagem sobre passagens da vida dela”,
esclarece o autor. Muitos dos fatos que estão nessa primeira parte, de acordo com Della
Giustina, são fruto de experiências que ele próprio compartilhou com a médica e
sanitarista. “De certo modo, tivemos uma relação quase familiar, porque nós dois temos
irmãs que são freiras e que trabalham na mesma congregação”, conta.
“O evangelho segundo Zilda Arns”, segundo capítulo da obra, se debruça sobre o
trabalho que a tornou conhecida em todo o mundo e que lhe rendeu duas indicações ao
Prêmio Nobel da Paz, a Pastoral da Criança. Ligada à Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNNBB), a Pastoral tem o objetivo de promover o desenvolvimento de
crianças entre zero e seis anos de idade. Embora vinculada à Igreja Católica, a sua
atuação é de caráter ecumênico. “As voluntárias são treinadas para orientar as mães,
ainda no período de gravidez, e depois na criação dos filhos, no que diz respeito a uma
alimentação adequada, utilizando o soro caseiro, por exemplo”, explica Osvaldo Della
Giustina. Segundo ele, um dos grandes méritos de Zilda Arns foi conseguir unir pessoas
para fazer esse trabalho. “Por isso o ‘evangelho’ do título, porque ela soube pôr em
prática o cuidado solidário, envolvendo a sociedade”.
A terceira parte, “Zilda Arns segundo sua palavra”, é reservada à transcrição de três
pronunciamentos importantes feitos por ela. O primeiro deles quando recebeu o título de
doutora honoris causa na Unisul, em Tubarão, no ano de 2008. O segundo
pronunciamento foi feito na Organização das Nações Unidas (ONU), sobre o trabalho
da Pastoral da Criança. E o terceiro é o texto da palestra que Zilda Arns fazia para
voluntários cubanos numa igreja em Porto Príncipe, Haiti, em 2010, onde se encontrava
em missão humanitária para implantar a Pastoral da Criança naquele país. Mas Zilda
não pôde terminar o discurso. Um violento terremoto fez mais de 200 mil vítimas fatais,
entre elas a sanitarista brasileira.

O livro da Editora Unisul é uma das primeiras obras escritas depois da morte de Zilda
Arns. “Eu quis destacar a dimensão da mensagem que ela levou às pessoas: de que é
possível um mundo melhor, com a ação de gente de boa vontade. Essa foi a minha
maior preocupação”, diz o autor. Para Della Giustina, lançar o livro na cidade onde ela
nasceu tem um significado importante. “É uma forma de homenagear a terra de Zilda e
a gente que vive naquela comunidade, responsável, em parte, por fazer de Zilda a
pessoa que ela foi”.
O livro pode ser adquirido na Editora Unisul do campus da Pedra Branca ou pelo site
www.editora.unisul.br. Mais informações pelo telefone (48) 32791175.
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Unisul amplia contato escolar

Um café em que o ingrediente prin- cipal foi o estreitamento do relacionamento com a
comunidade escolar da região. Na tarde de quinta-feira a Unisul de Araranguá reuniu
professores, diretores de escolas, secretários municipais de Educação e imprensa para
um bate papo sobre a atuação e a responsabilidade educacional da instituição de ensino
superior. O secretário regional Heriberto Schimidt também atendeu ao convite feito pelo
coordenador do campus de Araranguá Arnildo Steckert Junior.De acordo com a
coordenadora do curso de Ciências Contábeis, professora Araceli Farias de Oliveira, o
Café Unisul teve como propósito também apresentar o processo seletivo da
universidade e reforçar sua atuação no extremo sul catarinense. "Queremos estar mais
próximos das comunidades escolares. Estamos em processo de abertura de inscrições e
os estudantes encontrarão na Unisul uma porta de acesso para um universo de
possibilidades," evidencia.Na oportunidade a Unisul apresentou sua nova campanha
publicitária intitulada 'Para quem quer tudo', que faz parte do processo seletivo da
instituição. "Sendo a universidade um espaço de circulação permanentemente aberto
para a formação ao longo da vida, a Unisul propõe pela pesquisa, pelo ensino e pela
extensão o diálogo com saberes constituídos dentro e fora do ambiente acadêmico e tem
na articulação de práticas e recursos a proposição de itinerários formativos
diferenciados," afirmou a coordenadora. A Unisul Araranguá está com inscrições
abertas para os cursos de administração, ciências contábeis e direito e ainda tecnólogo
em gestão comercial. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de março e maiores

informações estão no site www.unisul.com.br A instituição que já está presente há 22
anos em Araranguá pretende ampliar sua atuação nos próximo ano.
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Conceito promove aulão solidário Enem

O Colégio Conceito (Unisul Tubarão) promove o Aulão Solidário para o Enem entre os
dias 22 e 24 deoutubro, das 13h30min às 17h50min, na Hangar Eventos. Podem
participar alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas da região. O ingresso
será R$ 5 mais um litro de leite, que serão doados ao Asilo dos Velhinhos, Creche Joana
D’Angelis e Combemtu.
Nos aulões, os professores irão trabalhar as competências e habilidades exigidas nas
áreas do conhecimento, como Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza,
Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Os interessados devem se inscrever na
secretaria do colégio. Para mais informações, ligar no telefone 3621- 3900.
De acordo com a diretora do Colégio Conceito, professora Geruza Umbelina Goulart de
Souza, tem sido cada vez mais crescente a participação e o interesse dos alunos pelo
Enem, visto que muitas instituições públicas e até mesmo privadas utilizam o sistema
para o preenchimento parcial ou total de suas vagas, ou para conseguir bolsas, no caso
de uma instituição particular. “Por isso, queremos que os alunos tenham a oportunidade
de receber dicas indispensáveis, bem como revisar e compreender melhor as questões de
provas do Enem realizadas em anos anteriores", ressalta.
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Profissionais da assistência social de SC participam de curso de
capacitação para melhoria da gestão
Os profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de Santa Catarina
participam de capacitação para qualificar o trabalho no âmbito da assistência social do
Estado. O curso é dividido em três polos e nesta segunda-feira, 14, começa o de
Florianópolis. As aulas prosseguem até 8 de novembro na Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul), unidade Centro de Florianópolis.
A capacitação, organizada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e
Habitação (SST), também será realizada até o final do ano em Chapecó e Lages. “É
preciso qualificar a oferta por meio da formação permanente que proporcione o
conhecimento necessário para a consolidação efetiva do acesso aos serviços de
assistência social”, ressaltou a diretora de Assistência Social da SST, Simone Machado.
A programação inclui temas como Introdução ao Provimento dos Serviços e Benefícios
Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); implementação de
ações do Plano Brasil sem Miséria (BSM); e atualização em Gestão Financeira e
Orçamentária do SUAS, dentre outros.
Na terça-feira, 15, o secretário de Estado da SST, João José Cândido da Silva, e a
presidente do Conselho Estadual da Assistência Social (CEAS), Solange Bueno,
participam da aula inaugural, que está prevista para as 14h, no auditório da Unisul,
unidade Centro de Florianópolis. As inscrições para as aulas em Chapecó e Lages estão
abertas e podem ser feitas pelo site da SST.
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Natação de Blumenau faz boas participações em competições

Foto: Reprodução. Foto: Reprodução. Atletas da equipe de natação de Blumenau
(Apanblu/FMD/Furb) tiveram dias corridos recentemente.
As categorias Infantil e Juvenil estiveram em São Paulo onde participaram, convocados
pela Federação Catarinense, do Interfederativo de Natação.
Já a equipe Mirim Petiz viajou para Palhoça, onde os pequenos nadaram pelo SulBrasileiro da categoria.
O Interfederativo de natação reuniu 17 seleções estaduais além de equipes de seis
países, representadas pelos seus melhores atletas.
O destaque da delegação blumenauense fica com Vinicius Ludwig, que nadou a final
dos 50 metros livre, que foi transmitida ao vivo pela televisão. Vinicius ficou com a 6ª
colocação da prova, e finalizou a competição com a melhor classificação individual
entre os seis atletas de Blumenau que compuseram a seleção catarinense.
Já no Sul-Brasileiro, realizado nas piscinas da Unisul, a equipe de Blumenau conseguiu
conquistar o 3º lugar do quadro de medalhas, fechando a participação com sete ouros,
duas pratas e quatro bronzes.
O grande destaque fica a atleta Nayara Baron, da categoria Petiz 2, que foi considerada
a Atleta Eficiência, por ter conquistado o maior número de pontos do evento. Destaque
também para Julia Menezes Silva, João Vitor Silveira, Beatriz Handek e Ana Luiza
Ramos.
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Unisul abre dois novos cursos para Içara

Com a retomada do curso de Pedagogia, o retorno das aulas de Direito no período
matutino e a implantação da Tecnologia em Gestão Financeira, a Unisul de Içara
pretende iniciar a expansão de ensino a partir de 2014. O planejamento da universidade
foi apresentado na tarde desta sexta-feira (11) no Café Unisul – Escolas parceiras.
O encontro que contou com a presença de representantes das escolas municipais e
entidades organizadas, exibiu parte do material publicitário vinculado aos veículos de
comunicação e anunciou metas para os próximos anos. “A Unisul Içara precisar crescer,
e este crescimento será iniciado a partir de agora. É preciso arrojo e muito trabalho para
colocarmos a universidade no lugar que merece”, ressaltou o diretor, Heitor Wensing
Junior, completando: “Pelo potencial de Içara é necessário maior interação com a
cidade. Nossa meta é duplicarmos os trabalhos até 2015 e estas ações passam pela
integração com as instituições e poder público”.
Para o prefeito Murialdo Gastaldon, a cidade só tem a ganhar com a expansão da
Unisul. “Não são todos os municípios que possuem o privilégio de terem uma
universidade, e Içara está neste seleto quadro. Por isso devemos oferecer novas
oportunidades de ensino aos municies, para que ele se especialize, desenvolva seus
negócios e faça com que a cidade cresça com maior qualidade de vida”, destacou
Murialdo. “Fui professor e diretor do campus Içara e sei do potencial da universidade.
Conheço bem o excelente espaço físico aqui existente e o governo municipal é parceiro,
vamos juntos elevar a formação superior”, frisou o vice-prefeito, Sandro Giassi Serafin.
Para o curso de Direito, são oferecidas 80 vagas, 20 através do vestibular da Associação
Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe) e outras 60 serão definidas por
histórico escolar, assim como para os cursos de Pedagogia Licenciatura Plena e
Tecnologia em Gestão Financeira, com 40 vagas cada.
O encontro contou a presença o secretário regional de Criciúma, Luiz Fernando
Cardoso, o secretário de Educação, Antônio de Mello e a coordenadora de
Administração, Katia Macari, representante do projeto Unisul Ponto Futuro.
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Unisul abre inscrições para curso de Fotografia
O curso de Introdução à Fotografia Digital acontece na Unisul da Pedra Branca, em
Palhoça. São 16 horas aula, entre 6 e 27 de novembro, sempre nas quartas-feiras, das
14h às 18h.
O professor Roberto Forlin Pereira conduz as atividades destinadas a todos os públicos,
com aulas expositivas e práticas de campo com atividade fotográfica. O período de
inscrições segue até 31/10, com matrícula até 1/11 e pagamento do primeiro boleto no
dia 10/11. O investimento é de duas parcelas de R$100,00.
Inscrições pelo link. Mais informações: 0800 970 7000
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Turismo precisa de mais produtos

Formado em Agronomia pelo CAV/Udesc em 1985, Flávio Luiz Agustini, com 51 anos,
desenvolveu a sua carreira em outro rumo: o turismo. Ele realizou pós-graduação em
Turismo e Hotelaria, pela Furb, e em Marketing, pela Unisul, além de contar com
experiência na produção de eventos. O interesse pelo turismo veio a partir deste
trabalho. “A matéria prima do turismo é cultura e natureza, e eu sou ligado a essa área
cultural, tenho identificação, parceiros”.
Agustini foi interlocutor do Programa Nacional de Turismo e do Plano de
Regionalização do Turismo em Santa Catarina. Nos anos de 2003 a 2013 foi diretor de
planejamento e marketing da Santur. Hoje, ele é o secretário de Turismo de Lages e fala
sobre o desenvolvimento do setor na cidade e na Serra Catarinense.

Correio Lageano: É possível criar um turismo integrado na Serra Catarinense?
Flávio Agustini: É possível e necessário, porque hoje os destinos são muito
competitivos e a Serra Catarinense é um produto que precisa ser trabalhado para a gente
formatar produtos integrados, em qualquer segmento, cavalgadas, pesca, turismo
rural.Temos que ter roteiros integrados, porque você tem um produto melhor, mais
competitivo, que agrega valor, aumenta a taxa de permanência do turista na região, o
gasto médio. O turista não sabe o limite entre Urubici, Urupema, São Joaquim ou
Lages. Ele quer é usufruir, viver uma experiência naquele destino que escolheu para seu
lazer, férias ou passeio.
CL:De que depende isso? Há conversas entre as Secretarias de Turismo dos municípios
da região nesse sentido?
Flávio Agustini: Terça-feira, dia 8, teve o seminário que foi empossado o Conserra
[Conselho Regional de Turismo], que é a instância de governança da Serra, abrange 10
municípios. Nós criamos também um produto que chamamos de Campos de Altitude da
Serra Catarinense, com nove municípios interligados geograficamente. Para formar tudo
isso se busca formatar produtos, porque o mercado é muito competitivo e nós temos que
ter produtos competitivos. O turismo é privado e o poder público é o articulador. Esse
trabalho é permanente, tem que formatar produtos, fortalecer o receptivo da Serra esse é
o nosso desafio, estimular agências, guias, investir em infraestrutura, acesso,
sinalização, capacitação, promoção, tudo é necessário.
CL:Existe a simulação de roteiros integrados que venham a ser implementados na
região?
Flávio Agustini: Existe alguns de forma espontânea, porque hoje o turista é autoguiado
e ele mesmo faz o roteiro. Algumas agências de Lages, São Joaquim e Florianópolis
também fazem essa operação. O nosso trabalho, como falei, é fazer a sinalização,
acesso, buscar promover uma boa gastronomia, bons atrativos, cuidar da cidade e
promover principalmente via internet e redes sociais. Nós temos um site novo que é o
www.visitlages.tur.br.
CL: É possível reter o turista por quantos dias na região com passeios integrados?
Flávio Agustini: O ideal é que quanto mais tempo melhor. Você pode ter roteiros de
dois, três, quatro, cinco dias, depende muito do produto que formatar. Uma coisa
interessante, que a gente quer fazer para o Natal, nas operadoras de turismo rodoviário,
que passam aqui para ir a Gramado e Canela é fazer com que eles permaneçam um ou
dois dias na nossa região.
CL: Que lições o senhor tirou da 25ª Festa Nacional do Pinhão e o que se pensa para
2014?
Flávio Agustini: A festa é coordenada pela Fundação Municipal de Cultura, tendo Toni
Duarte, o nosso vice-prefeito, como presidente e tem o nosso apoio. Este ano a
Secretaria de Turismo conseguiu fazer alguns avanços no que diz respeito à capacitação
de guias para prestar informação aos visitantes, organizamos a central de vans, teve o

cadastramento das hospedagens alternativas e conseguimos avançar na valorização do
lageano, dos trajes típicos, gastronomia, dos CTGs e das entidades. A Sapecada da
Canção Nativa é o que temos de mais autêntico e importante na Festa, em termos de
atração cultural. Podemos investir em concursos de chula, trova, vinho e cerveja na
cuia. É bom pensar na possibilidade de trazer a parte campeira, como a gineteada para o
parque, rever horários, programação e investir na qualidade.
CL: Uma das polêmicas da festa tem sido os shows nacionais. Qual a linha que se busca
para 2014?
Flávio Agustini:Eu não posso falar pela comissão organizadora, mas penso que é
importante que tenhamos alguns shows de peso, que possam atrair um grande público,
porque a pesquisa mostra que 48% do público vêm em função dos grandes shows. É
preciso que se consiga investir em alternativas culturais autênticas que possam atrair o
público para o parque. Nós temos que ter nossa própria história e acreditar na força da
nossa gente, do povo da araucária, da pinha, das tradições e da cultura.
CL: O show de blues foi um diferencial, embora não tenha tanto apelo popular quanto
outros shows? Essa linha deve ser mantida?
Flávio Agustini: Foram quase 10 mil pessoas. A ideia é termos, em função do sucesso,
impacto de termos um show internacional a baixo custo, que possamos trazer outros,
não só na festa do Pinhão, mas ao longo do ano. Que possamos trazer shows nacionais,
internacionais. Lages vem se consolidando como um polo de eventos e é bom que
tenhamos estrutura para trazer grandes shows. A ideia do blues foi feliz e pensamos que
devemos avançar.
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São Ludgero é destaque
Mais de 350 atletas participaram da primeira Corrida Rústica Willy Zumblick, realizada
no sábado em Tubarão. Os atletas de São Ludgero foram os que se deram melhor nas
provas.
Ao todo, foram cinco quilômetros nas ruas de Tubarão. Os atletas receberam medalhas
por participação e nas categorias principais, troféus e camisetas.
Na categoria geral feminina, quem ficou em primeiro lugar foi Carolina da Conceição;
em segundo lugar, Rosane Cardoso Machado e em terceiro lugar, Rosângela da Silva
Fernandes.
Na categoria geral masculina, o primeiro lugar foi para Jhonotan Guimarães de São
Ludgero, seguido por João Laurindo Machado, do Clube de Corredores de Tubarão
(Cortuba). Em terceiro lugar, Lucas Juvêncio Costa, da F3 Assessoria.
Na categoria deficiente visual, o vencedor foi Alexandre Oliveira Souza, da CME São
Ludgero.

Os vencedores por equipe foram a CME de São Ludgero, com 31 atletas; em segundo
lugar, o Exército, com 22 atletas, e em terceiro lugar Core Sports, com 17 atletas.
“Estamos satisfeitos com o resultado do evento e com a participação dos parceiros. Foi
a maneira que encontramos de homenagear os 100 anos do artista Willy Zumblick”,
destacou o secretário de Desenvolvimento Regional em Tubarão, Estêner Soratto da
Silva Júnior.
Participaram atletas de Tubarão, São Ludgero, Laguna, Imbituba, Esteio (RS), Gravataí
(RS), Criciúma, Garopaba e Florianópolis. O evento foi promovido pela Secretaria de
Desenvolvimento Regional (SDR) e Fesporte, em parceria com a Fundação Municipal
de Cultura e Esportes, Cortuba, curso de Educação Física da Unisul e 3ª Cia. do 63ª
Batalhão de Infantaria e família Zumblick.
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Corrida Rústica é neste sábado
Mais de 400 esportistas irão correr pelas ruas de Tubarão neste sábado, na Corrida
Rústica Willy Zumblick, que homenageia o artista plástico, que neste ano completaria
100 anos.
Os corredores adultos percorrerão cinco quilômetros. A largada e a chegada serão em
frente ao Centro Municipal de Cultura – Museu Willy Zumblick. O trajeto da corrida é
até a rótula do Quartel, pela avenida Marcolino Martins Cabral, volta pela avenida
Getúlio Vargas, entrada no Centro pela ponte Nereu Ramos, seguindo pela rua Coronel
Collaço e pegando novamente a avenida Marcolino.
A corrida tem início às 9h para os adultos. Já os pequenos largam às 8h45. Serão
entregues medalhas de participação para todos os corredores que completarem a prova,
além de troféu para os primeiros colocados. Os 300 primeiros inscritos adultos e os 100
primeiros infantis receberão camisetas comemorativas do evento.
A organização da corrida é da Gerência de Turismo, Cultura e Esporte da secretaria de
Desenvolvimento Regional, Fesporte e do Clube de Corredores de Rua de Tubarão
(Cortuba). Apoio da Fundação Municipal de Cultura e Esportes, do curso de Educação
Física da Unisul e 3ª Cia. do 63ª Batalhão de Infantaria do Exército.
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SDR Araranguá participa do Café Unisul - Escola Parceira

O Secretário Regional de Araranguá Heriberto Afonso Schmidt participou na quintafeira do Café Unisul - Escola Parceira, a convite da Universidade do Sul de Santa
Catarina, campus Araranguá. O evento foi realizado na Unidade da Unisul de
Araranguá, coordenado pelo professor Arnildo Steckert Junior, através dos professores
Ildo Silva da Silva, Pró-reitor de Promoção e Inteligência Competitiva e Professor
Heitor Wensing Junior, Diretor da Unisul.
Também participaram do café a Gerente de Educação da 22ª SDR, Celina Hobold da
Rosa, equipe de ensino da Gerência de Educação e diretores de escolas. “O café foi um
sucesso pela participação dos envolvidos com a educação, mas principalmente pela
conversa produtiva com o Secretário Regional. Realizaremos outros eventos para
aproximar mais a Unisul da comunidade”, avaliou o professor Arnildo Steckert Junior.
O secretário Regional Heriberto Schmidt disse que a Unisul faz parte da história da
Região da Amesc nos seus 22 anos de existência, formando grande parte dos
profissionais que atuam no Extremo-Sul. Também salientou a importância da Unisul ter
ampliado seus cursos e serviços, possibilitando o estudo dos universitários próximo de
suas casas, sem ter que se deslocarem. “A Região é um pólo de desenvolvimento com o
maior potencial do Estado atualmente. Pedimos atenção especial para incubadora que
está localizada na Unisul, que recebeu investimentos do Governo do Estado, através da
FAPESC, e precisa tornar-se eficaz para atender a comunidade”, disse.
O Pró-reitor de Promoção e Inteligência Competitiva, Ildo Silva da Silva agradeceu a
presença do secretário Regional, e juntamente com o Pró-reitor dePromoção e
Inteligência Competitiva, Heitor Wensing Junior, Diretor da Unisul, acenaram para
fortalecer a universidade que não é privada, mas sim comunitária, e anunciaram projetos
com produtos novos esperados pela Região.
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Inscrições para o Vestibular de Verão da Unesc encerram sexta

Unesc oferece 1.757 vagas em 37 cursos
As pessoas interessadas em estudar em um dos 37 cursos que a Unesc oferece no
Vestibular de Verão da Acafe precisam se inscrever até sexta-feira (18/10). São 1.757
vagas disponíveis na Universidade, sendo que as inscrições ocorrem pela Internet. A
taxa de inscrição é de R$ 70,00.
A prova
A prova objetiva, com 60 questões e uma redação, será realizada no dia 24 de
novembro, das 13 às 18 horas, em 27 cidades de Santa Catarina, além de Curitiba (PR) e
Porto Alegre (RS). Nesse concurso estão sendo oferecidas 16.605 vagas nas 13
instituições participantes: Unesc, Furb, Unibave, Unidavi, Unifebe, Uniplac, Unisul,
Univali, Univille, UnC, Uniarp, UnoChapecó, Ielusc e Unoesc. O resultado final será
divulgado no dia 13 de dezembro.
Letras em três anos
Para o primeiro semestre de 2013 a Unesc vai oferecer uma novidade e facilidade: a
graduação em Letras passará a ser em três anos para os novos ingressantes. Os alunos se
formarão em Letras, habilitação Português, sendo que os interessados em estender a
graduação para o Inglês poderão fazer um complemento.
Confira mais informações e como se inscrever no Vestibular de Verão:
CLIQUE AQUI
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Turismo precisa de mais produtos
Formado em Agronomia pelo CAV/Udesc em 1985, Flávio Luiz Agustini, com 51 anos,
desenvolveu a sua carreira em outro rumo: o turismo. Ele realizou pós-graduação em
Turismo e Hotelaria, pela Furb, e em Marketing, pela Unisul, além de contar com
experiência na produção de eventos. O interesse pelo turismo veio a partir deste
trabalho. “A matéria prima do turismo é cultura e natureza, e eu sou ligado a essa área
cultural, tenho identificação, parceiros”.
Agustini foi interlocutor do Programa Nacional de Turismo e do Plano de
Regionalização do Turismo em Santa Catarina . Nos anos de 2003 a 2013 foi diretor de
planejamento e marketing da Santur. Hoje, ele é o secretário de Turismo de Lages e fala
sobre o desenvolvimento do setor na cidade e na Serra Catarinense.
Correio Lageano: É possível criar um turismo integrado na Serra Catarinense?
Flávio Agustini: É possível e necessário, porque hoje os destinos são muito
competitivos e a Serra Catarinense é um produto que precisa ser trabalhado para a gente
formatar produtos integrados, em qualquer segmento, cavalgadas, pesca, turismo
rural.Temos que ter roteiros integrados, porque você tem um produto melhor, mais
competitivo, que agrega valor, aumenta a taxa de permanência do turista na região, o
gasto médio. O turista não sabe o limite entre Urubici, Urupema, São Joaquim ou
Lages. Ele quer é usufruir, viver uma experiência naquele destino que escolheu para seu
lazer, férias ou passeio.
CL:De que depende isso? Há conversas entre as Secretarias de Turismo dos municípios
da região nesse sentido?
Flávio Agustini: Terça-feira, dia 8, teve o seminário que foi empossado o Conserra
[Conselho Regional de Turismo], que é a instância de governança da Serra, abrange 10
municípios. Nós criamos também um produto que chamamos de Campos de Altitude da
Serra Catarinense, com nove municípios interligados geograficamente. Para formar tudo
isso se busca formatar produtos, porque o mercado é muito competitivo e nós temos que
ter produtos competitivos. O turismo é privado e o poder público é o articulador. Esse
trabalho é permanente, tem que formatar produtos, fortalecer o receptivo da Serra esse é
o nosso desafio, estimular agências, guias, investir em infraestrutura, acesso,
sinalização, capacitação, promoção, tudo é necessário.

CL:Existe a simulação de roteiros integrados que venham a ser implementados na
região?

Flávio Agustini: Existe alguns de forma espontânea, porque hoje o turista é autoguiado
e ele mesmo faz o roteiro. Algumas agências de Lages, São Joaquim e Florianópolis

também fazem essa operação. O nosso trabalho, como falei, é fazer a sinalização,
acesso, buscar promover uma boa gastronomia, bons atrativos, cuidar da cidade e
promover principalmente via internet e redes sociais. Nós temos um site novo que é o
www.visitlages.tur.br.
CL: É possível reter o turista por quantos dias na região com passeios integrados?
Flávio Agustini: O ideal é que quanto mais tempo melhor. Você pode ter roteiros de
dois, três, quatro, cinco dias, depende muito do produto que formatar. Uma coisa
interessante, que a gente quer fazer para o Natal, nas operadoras de turismo rodoviário,
que passam aqui para ir a Gramado e Canela é fazer com que eles permaneçam um ou
dois dias na nossa região.
CL: Que lições o senhor tirou da 25ª Festa Nacional do Pinhão e o que se pensa para
2014?
Flávio Agustini: A festa é coordenada pela Fundação Municipal de Cultura, tendo Toni
Duarte, o nosso vice-prefeito, como presidente e tem o nosso apoio. Este ano a
Secretaria de Turismo conseguiu fazer alguns avanços no que diz respeito à capacitação
de guias para prestar informação aos visitantes, organizamos a central de vans, teve o
cadastramento das hospedagens alternativas e conseguimos avançar na valorização do
lageano, dos trajes típicos, gastronomia, dos CTGs e das entidades. A Sapecada da
Canção Nativa é o que temos de mais autêntico e importante na Festa, em termos de
atração cultural. Podemos investir em concursos de chula, trova, vinho e cerveja na
cuia. É bom pensar na possibilidade de trazer a parte campeira, como a gineteada para o
parque, rever horários, programação e investir na qualidade.

CL: Uma das polêmicas da festa tem sido os shows nacionais. Qual a linha que se busca
para 2014?

Flávio Agustini:Eu não posso falar pela comissão organizadora, mas penso que é
importante que tenhamos alguns shows de peso, que possam atrair um grande público,
porque a pesquisa mostra que 48% do público vêm em função dos grandes shows. É
preciso que se consiga investir em alternativas culturais autênticas que possam atrair o
público para o parque. Nós temos que ter nossa própria história e acreditar na força da
nossa gente, do povo da araucária, da pinha, das tradições e da cultura.

CL: O show de blues foi um diferencial, embora não tenha tanto apelo popular quanto
outros shows? Essa linha deve ser mantida?
Flávio Agustini: Foram quase 10 mil pessoas. A ideia é termos, em função do sucesso,
impacto de termos um show internacional a baixo custo, que possamos trazer outros,
não só na festa do Pinhão, mas ao longo do ano. Que possamos trazer shows nacionais,
internacionais. Lages vem se consolidando como um polo de eventos e é bom que
tenhamos estrutura para trazer grandes shows. A ideia do blues foi feliz e pensamos que
devemos avançar.
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Entrega em domicílio da farmácia municipal de Araxá deverá voltar
no início de novembro
Atendimentos são voltados principalmente para idosos acamados e pessoas com
deficiência

Os atendimentos em domicílio da farmácia municipal de Araxá, no Alto Paranaíba,
deverão ser reativados a partir do início de novembro. Foi o que afirmou, esta semana, a
coordenadora do órgão Andresa Aparecida Ferreira Ribeiro.
O serviço, que consiste em entregar na casa do paciente os medicamentos aviados pelos
usuários estava suspenso desde janeiro, mas uma nova licitação foi feita e o trabalho já
está sendo normalizado. “Queremos que a comunidade volte a contar com o trabalho o
mais depressa possível”, comentou.
De acordo com Andresa, os atendimentos são voltados principalmente para idosos
acamados e pessoas com deficiência física que não tem condições de ir até o ponto de
entrega para aviar receitas. Em média são feitos duzentos atendimentos em domicílio
por dia, que acolhem principalmente usuários de baixa renda.
Um dos grandes problemas enfrentados pela farmácia nesse sentido é quanto aos
atendimentos que eram feitos às pessoas que não precisavam do serviço de entrega, isso,
segundo Andresa, congestionava as linhas de transporte e diminuía a eficácia do
trabalho. “Muitas vezes o motoboy chega à casa do paciente e ele tem veiculo próprio e
pessoas que podem ir buscar o medicamento, isso nos atrasa bastante e quem realmente
necessita do serviço acaba sendo prejudicado”, conta.
Para solucionar o problema, a diretoria está realizando um levantamento no sentido de
rastrear estes usuários para dar foco unicamente em quem de fato necessita de receber
em casa. “Queremos prestar um serviço de qualidade, mas para quem realmente
precisa”, completa.

A farmácia municipal atente hoje, cerca de 650 pessoas por dia, principalmente
hipertensos. Além de anti-hipertensivos, ela ainda oferece ansiolíticos, antidepressivos,
anti-inflamatórios, analgésicos e uma gama de outros medicamentos, inclusive
contraceptivos, gratuitamente para a comunidade.
Através de um programa de antitabagismo, desenvolvido pela prefeitura municipal, ela
disponibiliza adesivos e gomas de mascar para pacientes que estejam tentando parar de
fumar. Andresa esclarece que para participar do programa o paciente deve se
encaminhar até a Unisul, onde será atendido por um clinico especializado e
encaminhado à farmacinha. “Todos os medicamentos, inclusive os do programa
antitabagismo, só são entregues com receita médica”, conta.

Veículo: Site Verde Vale
Data: 14/10/2013
Link: http://www.verdevaleam.com.br/conteudo/leitura/3952/92/Sao-Ludgero-edestaque-na-primeira-Corrida-Rustica-Willy-Zumblick

São Ludgero é destaque na primeira Corrida Rústica Willy Zumblick
Mais de 350 atletas participaram da primeira Corrida Rústica Willy Zumblick, realizada
no sábado em Tubarão. Os atletas de São Ludgero foram os que se deram melhor nas
provas.
Ao todo, foram cinco quilômetros nas ruas de Tubarão. Os atletas receberam medalhas
por participação e nas categorias principais, troféus e camisetas.
Na categoria geral feminina, quem ficou em primeiro lugar foi Carolina da Conceição;
em segundo lugar, Rosane Cardoso Machado e em terceiro lugar, Rosângela da Silva
Fernandes.
Na categoria geral masculina, o primeiro lugar foi para Jhonotan Guimarães de São
Ludgero, seguido por João Laurindo Machado, do Clube de Corredores de Tubarão
(Cortuba). Em terceiro lugar, Lucas Juvêncio Costa, da F3 Assessoria.
Na categoria deficiente visual, o vencedor foi Alexandre Oliveira Souza, da CME São
Ludgero.
Os vencedores por equipe foram a CME de São Ludgero, com 31 atletas; em segundo
lugar, o Exército, com 22 atletas, e em terceiro lugar Core Sports, com 17 atletas.
“Estamos satisfeitos com o resultado do evento e com a participação dos parceiros. Foi
a maneira que encontramos de homenagear os 100 anos do artista Willy Zumblick”,
destacou o secretário de Desenvolvimento Regional em Tubarão, Estêner Soratto da
Silva Júnior.
Participaram atletas de Tubarão, São Ludgero, Laguna, Imbituba, Esteio (RS), Gravataí
(RS), Criciúma, Garopaba e Florianópolis. O evento foi promovido pela Secretaria de
Desenvolvimento Regional (SDR) e Fesporte, em parceria com a Fundação Municipal

de Cultura e Esportes, Cortuba, curso de Educação Física da Unisul e 3ª Cia. do 63ª
Batalhão de Infantaria e família Zumblick.
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Ulisses Gabriel recusa cargo de Delegado Regional de Tubarão

O delegado de Polícia Civil de Orleans, Ulisses Gabriel, recusou na manhã desta quintafeira (10) o cargo de Delegado Regional da Comarca de Tubarão. O convite foi
realizado pelo secretário de Segurança Pública do Estado (SSP), César Grubba, o
Diretor da Polícia do Litoral, Artur Nitz e pelo Delegado Geral da Polícia Civil no
Estado, Aldo Dávila. Ulisses assumiria o lugar de Renato Poeta, atualmente licenciado.
“Recebi a proposta, conversei com a minha esposa Thayni e resolvi recusar a promoção.
A família é a base de tudo e neste momento não quero me afastar dela. Não tenho
interesse em sair de Orleans”, ressalta Ulisses.
As ligações telefônicas de integrantes da SSP e lideranças políticas da região, como o
Deputado Estadual José Nei Ascari, buscavam uma confirmação junto ao Delegado
Ulisses ainda na manhã desta quinta (10). A Portaria que o colocaria no cargo de
Delegado Regional de Tubarão estava sendo confeccionada, mas foi descartada de
antemão após a negativa do delegado orleanense. “ O Zé Nei entrou em contato comigo
novamente e ressaltei que, além da situação familiar, o trajeto diário ou a possibilidade
de residir em Tubarão, traria problemas para o meu dia-a-dia”, afirma Ulisses.
Para o futuro, Ulisses ressalta que buscará sua promoção na própria cidade onde é
delegado titular. “A Delegacia de Polícia de Orleans mudará de instância inicial para
final e consequentemente, poderei pedir minha promoção na própria delegacia onde
estou. Vou me inscrever novamente em Orleans. Vem sendo realizado um belo trabalho
por toda esta equipe e quero buscar mantê-lo”, finaliza.
O delegado de polícia Ulisses Gabriel atua na região desde 2007. Entre as operações
que coordenou, destaca-se a Operação Osiris, que culminou na prisão de quase 30
pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Orleans e região.
Atua como professor universitário desde 2006 na Unisul de Tubarão, onde atualmente
está licenciado. Em 2009 foi convidado para ministrar aulas de Direito Processual Penal
pela Unibave.
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Liga Adesc divulga classificação da base do futsal masculino
Entre os dezessete participantes, cinco municípios não vão estar representados nas
quartas de final
Depois de quase seis meses de disputa, terminou no fim de setembro a primeira fase dos
campeonatos das Categorias Inferiores Masculino – CIM – promovidos pela Liga
Desportiva Adesc. Dia 26 a bola volta a rolar e daqui para frente os confrontos serão em
mata-matas, com jogos de ida e volta, até que seja definido o campeão das quatro
categorias em disputa, Sub-9, 11, 13 e 15.
Na chave A, com equipes da região de Tubarão e Criciúma, o Colégio São Bento e a
ADFT/ADU/Unisul comemoram as classificações nas quatro categorias; a ADJ
Jaguaruna classificou no Sub-9, 11 e 15, Urussanga classificou no SUB-9 e 11; a FME
Içara no Sub-13 e 15; e o Colégio Dehon no Sub-13.
Na chave do Vale (B) a classificação foi mais abrangente em termos de municípios.
Somente a CME de Braço do Norte comemora a classificação nas quatro categorias; a
CME de São Ludgero classificou no Sub-9, 11 e 13; a CME de Rio Fortuna no Sub-9,
11 e 13; a DME de Orleans no Sub-11, 13 e 15; a CME de Grão-Pará vai participar das
quartas de final com o Sub-9, CME de Gravatal com o Sub-13 e a CME de ao Martinho
com o Sub-15.
Ficaram de fora de todas as disputas a CME de Armazém, CME de Santa Rosa de Lima,
Capivari Futsal, CME Lauro Muller e FME Siderópolis.
A classificação completa se encontra no Portal ADESC, na Aba Campeonatos, entre e
confira.
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Jornada Unisul de Iniciação Científica apresenta resultados de
pesquisas
A Junic – Jornada Unisul de Iniciação Científica irá apresentar os resultados das
pesquisas dos programas da Universidade. Nesta oitava edição da Junic e do Seminário

de Pesquisa, no dia 6/11, o tema central é ‘Novas Fronteiras do Conhecimento’. Estes
programas são fomentados com recursos da Unisul, do governo do Estado de Santa
Catarina e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). As inscrições estão abertas até 31/10 para ouvintes. Para trabalhos o prazo
encerrou-se em 20/9.
A professora Paola Egert Ortiz, vinculada ao Laboratório de Plasma da Unisul, acredita
que a promoção do evento estende-se com a realização simultânea do Seminário de
Pesquisa. “Ele promove a integração e a discussão entre os participantes da comunidade
científica da Unisul e representantes da comunidade científica em geral, contribuindo
deste modo para o desenvolvimento tecnológico e científico regional, estadual e
nacional”, avalia.
Podem inscrever-se membros dos grupos de pesquisa cadastrados no Diretório de
Pesquisa do CNPq e aqueles vinculados aos programas de pesquisa da Unisul. Destes,
dois têm apoio de recursos institucionais: o PUIC (Programa Unisul de Iniciação
Científica) e o PUIP (Programa Unisul de Incentivo à Pesquisa). Outros dois utilizam
recursos do governo de Santa Catarina: o Artigo 170 e Artigo 171. Participam ainda
pesquisas fomentadas pelo Governo Federal: o Pibic (Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica) e o Pibiti (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação e
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação).
Os trabalhos puderam ser inscritos em comunicação oral ou pôster. Na apresentação
oral, o tempo é de 15 minutos, com espaço para discussões ao final da sessão. Já o
Pôster, deve ser confeccionado e impresso pelo pesquisador.
Como ouvintes podem inscrever-se acadêmicos, professores, funcionários e
comunidade externa. O evento contempla todas as áreas do conhecimento e conta com a
participação de palestrantes reconhecidos nacional e internacionalmente. “Para debater
temas de interesse acadêmico-científicos participam o diretor de pesquisa e tecnologia
da Sociesc e PhD pela Universidade da Califórnia/USA, professor Edgard Augusto
Lanzer, a professora Cristiane Pereira Dias, PhD em Linguística da Unicamp, e ainda o
professor Rick Rogers, do Departamento de Saúde Ambiental da Harvard School of
Public Health”, acrescenta Paola Ortiz.
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Profissionais da assistência social de SC participam de curso de
capacitação para melhoria da gestão

Aulas do polo Florianópolis começam nesta segunda-feira, 14
Os profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de Santa Catarina
participam de capacitação para qualificar o trabalho no âmbito da assistência social do
Estado. O curso é dividido em três polos e nesta segunda-feira, 14, começa o de
Florianópolis. As aulas prosseguem até 8 de novembro na Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul), unidade Centro de Florianópolis.
A capacitação, organizada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e
Habitação (SST), também será realizada até o final do ano em Chapecó e Lages. “É
preciso qualificar a oferta por meio da formação permanente que proporcione o
conhecimento necessário para a consolidação efetiva do acesso aos serviços de
assistência social”, ressaltou a diretora de Assistência Social da SST, Simone Machado.
A programação inclui temas como Introdução ao Provimento dos Serviços e Benefícios
Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); implementação de
ações do Plano Brasil sem Miséria (BSM); e atualização em Gestão Financeira e
Orçamentária do SUAS, dentre outros.
Na terça-feira, 15, o secretário de Estado da SST, João José Cândido da Silva, e a
presidente do Conselho Estadual da Assistência Social (CEAS), Solange Bueno,
participam da aula inaugural, que está prevista para as 14h, no auditório da Unisul,
unidade Centro de Florianópolis. As inscrições para as aulas em Chapecó e Lages estão
abertas e podem ser feitas pelo site da SST.

Veículo: Site Sul Notícias
Data: 10/10/2013
Link: http://www.sulnoticias.com/noticia.php?Tid=1817

Dehon comemora Dia da Criança com atividades

Várias atividades são desenvolvidas com os alunos da Educação Infantil e Ensino
Fundamental I do colégio Dehon na Semana da Criança. A comemoração tem como
objetivo que a criança reflita sobre o ser criança, sobre os seus hábitos, gostos e a
atitudes para viver a infância em plenitude.

Na Educação Infantil, a semana foi aberta com a Festa do Pijama, onde as crianças
trouxeram lanterna e vieram de pijama para o colégio. Ainda teve o Piquenique no
Gramado e o Dia da Fantasia e brincadeiras.
No decorrer da semana também serão realizadas atividades como Dia da Pintura,
Diversão no Ginásio de esportes e Dia de Teatro.
Já no Ensino Fundamental I a comemoração foi aberta com um piquenique. Também
tiveram Cinema no Dehon e Dia do Brinquedo. Até domingo ainda terão brincadeiras e
aventuras no gramado, diversão no ginásio de esportes e teatro.
De acordo com a coordenadora pedagógica Clésia Mendes Zapelini, o colégio busca
possibilitar que as crianças vivam cada vez mais a infância, pois muitas vezes a infância
está sendo ‘roubada’ por outros meios que não fazem parte do mundo infantil. “São
apelos de consumo e padrões estabelecidos pela sociedade que sinalizam como a criança
deve vestir-se, divertir-se, comportar-se, além de agir e pensar a respeito de certas
questões”.
Clésia ainda complementa que “nós, educadores não podemos deixar de analisar, junto
às crianças e à comunidade escolar, as diferentes formas de pensar em relação à infância
e à criança. Isso para que as crianças possam ter uma infância prolongada, que tenham
tempo para viver, brincar, construir e sonhar”.

