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Evento gastronômico ocorre amanhã em Tubarão

A 11ª edição do ‘Lugar de homem é na Cozinha’ apresenta 13 pratos feitos pelos
cozinheiros amadores de empresas parceiras da causa social. Ação será realizada
amanhã, às 21h, no Clube 29 de Junho, em Tubarão.
TUBARÃO
Uma refeição saborosa com tempero de solidariedade. É o que promete o tradicional
evento gastronômico mais prestigiado da região ‘Lugar de homem é na Cozinha’, que
chega à sua 11ª edição. A ação beneficente ocorre amanhã, a partir das 21h, no Clube 29
de Junho, em Tubarão.
Idealizado pelo Notisul em 2008 e organizado desde 2012 pela Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (Apae), o evento reúne cozinheiros amadores que
representam, neste ano, 13 empresas e entidades da região transformando-se em
verdadeiros chefs. Os ingredientes são fornecidos pelas entidades parceiras, que também
cozinham. “Já é tradição na cidade, a expectativa, como nos anos anteriores, é arrecadar
cerca de R$ 45 mil. O recurso ajudará a Apae na manutenção e melhora na qualidade
dos atendimentos aos 336 educandos”, ressalta o representante da Apae, Dego Nasario.
A Imobiliária Vendelar, por exemplo, é uma das empresas parceiras desde a primeira
edição do evento, e já está preparando a receita com bacalhau especial, na mesma linha
dos últimos anos. “Os chefes garantem que o sabor é imbatível, mas preferem manter
em segredo os detalhes do prato, que vem despertando muita curiosidade”, afirma a
empresa.
Já a Unisul fará filé mignon suíno envolto em parma com emulsão de batata doce roxa e
redução de romã, o minipenne ao molho de camarão com brócolis fica por conta dos
chefs da prefeitura, entre tantos outros pratos saborosos preparados pelos empresários e
representantes das entidades em prol de melhorias para a Apae.
A APAE

Além de tratamento, a APAE proporciona a inclusão do deficiente na sociedade,
contribuindo para uma mudança de visão sobre as diferenças.
Em Tubarão desde 25 de julho de 1966, a Escola Especial Ciranda da Esperança,
mantida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), completa 51 anos
de conquistas, e de novos desafios. Hoje, a APAE atende diretamente 336 alunos e mais
de mil pessoas de forma indireta, e a de Tubarão é uma das mais completas do Estado.
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MPSC multa municípios em R$ 42 milhões
Laguna, Gravatal, Capivari de Baixo e Tubarão não cumpriram TAC assinado em
agosto de 2001. MPSC obriga os municípios a recuperar área ambiental utilizada como
lixão em Pescaria Brava.
Pescaria Brava
Para proteger o meio ambiente e garantir a saúde pública, o Ministério Público de Santa
Catarina (MPSC) entrou na justiça ontem para executar o Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) assinado em agosto de 2001 com os municípios de Laguna, Gravatal,
Capivari de Baixo e Tubarão. As cidades não fizeram a recuperação ambiental da área
que utilizavam como lixão que hoje pertence a Pescaria Brava para depositar resíduos
sólidos e que está totalmente degradada e poluída.
Em razão do descumprimento do acordo, os promotores de Justiça também ajuizaram,
paralelamente à ação de recuperação da área degradada, outro processo para cobrar
multa dos municípios signatários do TAC. Cálculo preliminar indica que a multa pelo
descumprimento pode chegar a mais de R$ 42 milhões. O valor leva em consideração o
período em atraso, que é de 16 de fevereiro de 2004 a 11 de agosto de 2017.
No TAC firmado com o MPSC, os entes públicos se comprometeram a desativar o lixão
e, entre outras medidas, a recuperar o local. Segundo a ação, os municípios contrataram
a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão da Unisul (Faepesul) para
produzir o projeto de recuperação. O projeto foi apresentado à Fundação do Meio
Ambiente (Fatma), que o analisou e emitiu uma licença ambiental de operação para a
recuperação da área com validade de seis meses. A licença não foi renovada e nem as
suas condicionantes sequer foram comprovadas. “A Fundação contratada não cumpriu o
contrato por alegar possível inadimplência dos contratantes. A Fatma efetuou algumas
autuações ao consórcio (formado pelos municípios signatários do TAC) que nenhum
efeito prático surtiu”, sustentam os promotores Ana Paula Destri Pavan, Ernest Surt
Hammer Schmidt, Fernanda Broering Dutra e Osvaldo Juvencio Cioffi Júnior na ação.
Novo projeto de recuperação deverá ser apresentado
Na ação de execução de cumprimento de obrigação de fazer, os promotores de Justiça

com atuação na área do meio ambiente da região pedem para que o Juízo da 2ª Vara
Cível da Comarca de Laguna obrigue os municípios a apresentarem à Fatma um novo
projeto de recuperação da área com base em laudo pericial produzido com
financiamento do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados.
O laudo comprovou que o local está severamente contaminado e impróprio para a
ocupação humana. O lixão foi desativado em 2003, mas não recebeu obras de
recuperação ambiental adequadas. Hoje os resíduos sólidos são destinados à empresa
que detém licença ambiental, mas o passivo ambiental foi deixado sem recuperação.
“Houve a simples compactação do material em meio a camadas de argilas, porém
camadas finas, pois o material ainda encontra-se em parte na superfície. A área possui
os materiais que seriam utilizados nas obras de recuperação ambiental, como tubulação
e calhas de concreto. O que se percebe é um total abandono das atividades sem nenhum
tipo de controle da poluição ambiental”, descreveu a perita que realizou o laudo. A
perícia constatou, ainda, que a poluição gerada pelo depósito irregular de resíduos do
antigo lixão causou poluição das águas e do solo na área. Desde 2012, a Promotoria
Regional do Meio Ambiente de Tubarão, por meio do promotor de Justiça Sandro
Araújo, tentou convencer os prefeitos signatários do TAC a cumprirem todas as
cláusulas do acordo, mas não obteve sucesso.
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Encontro dos cursos de Ciências Eonômicas com
transmissão ao vivo

O XX Encontro dos Cursos de Ciências Econômicas (ECCE) agendado para o próximo
dia 24 de agosto, na Cidade Universidade da Pedra Branca, em Palhoça, poderá ser
acompanhado pela Internet (www.youtube.com/user/virtualunisul). O anúncio foi feito

esta semana por Paulo Roberto Polli Lobo, presidente do Conselho Regional de
Economia de Santa Catarina (CORECON-SC). “As edições anteriores não contaram
com esse recurso, mas como essa edição é na Unisul Virtual, conseguimos esse
diferencial”, explica Polli, enfatizando que desta forma será possível assistir online as
palestras de abertura e encerramento, inclusive, as mesas de trabalho.
O evento é organizado pelo Corecon, direcionado para os coordenadores dos cursos de
Ciências Econômicas do Estado, reunidos anualmente para debater os desafios da
graduação. “Como vem palestrantes com temas que interessam a todos da área, convido
a todos os registrados para que aproveitar as palestras, além de acompanhar os debates
dos cursos (via web)”, convoca o presidente do CORECON-SC.
Local - Campus Unisul Virtual
Av. Pedra Branca, 25 - Cidade Universitária Pedra Branca
Bairro Cidade Universitária Pedra Branca, em Palhoça.
Data: dia 24 de agosto
Horário da abertura: 8h30min.

Programação
8h30min - Abertura do XX ECCE
9h - Palestra “Alternativas de Atuação do Economista” com o economista Luiz Carlos
Delorme Prado
9h45min - Coffee break
10h - 1ª Mesa de Trabalho
Tema: Educação a Distância e semipresencial: potencialidades e especificidades dos
cursos de Ciências Econômicas.
12h - Almoço
13h30min - 2ª Mesa de Trabalho
Tema: “Práticas inovadoras em ensino, pesquisa e extensão nos cursos de Ciências
Econômicas”.
15h15min - Coffee break
15h30min - 3ª Mesa de Trabalho
Palestra: “Mediação e Arbitragem como Alternativa de Atuação do Economista" Luiz
Antônio Rubin.
17h - Encerramento
Escolha do local do próximo ECCE.
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Unisul lança Programa de Educação em Direitos
Humanos
Entre os dias 21 e 26 de agosto, a Unisul lança o Programa Unisul de Educação em
Direitos Humanos e Educação das Relações Étnico-Raciais. Para marcar o lançamento
institucional, os Campi produziram uma programação com eventos diversos:
exposições, palestras, mostras, entre outros. A programação é aberta ao público externo
e a entrada é gratuita. Veja a programação completa no link: https://goo.gl/qfZj6N
Atuando na promoção da democracia, da cidadania e dos direitos humanos, o Programa
Unisul de Educação em Direitos Humanos (EDH) e Educação das relações ÉtnicoRaciais (ERER), por meio de projetos, pesquisas e campanhas comunitárias, constrói e
dissemina a cultura de respeito aos direitos humanos e das relações étnico-raciais,
formando cidadãos para uma sociedade livre, democrática e de respeito às diferenças
étnica, cultural, religiosa, de gênero, de orientação sexual e de opção política. “Este
programa aproxima ainda mais a Unisul da comunidade externa, com uma educação que
efetivamente contribui para a melhoria da vida em sociedade”, destaca o reitor da
Unisul, professor Mauri Luiz Heerdt.
Tal movimento se efetiva por meio de ações desenvolvidas no âmbito do ensino, da
pesquisa, da extensão e da Gestão Universitária. Estas ações de EDH e ERER são
integradas, porém, descentralizadas no âmbito das direções e gerências dos campi,
promovendo a transversalidade dos temas do programa na universidade. De modo que,
assim como a educação, é um processo dinâmico em permanente construção, processo
que está aberto a reflexões, debates e reformulações.
A Política de Educação em Direitos Humanos e Educação das Relações Étnico-Raciais
na Unisul, com caráter permanente e contínuo, estabelece como princípios:
– caráter sistêmico e global;
– conexão/coerência entre teoria e prática;
– alteridade e diversidade como valores que promovem o fortalecimento dos indivíduos,
da coletividade e da Instituição;
– construção individual e coletiva, com fundamento na cultura da paz, de valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para o
reconhecimento e afirmação dos Direitos Humanos e das Relações Étnico-raciais
respeitosas e plurais;
– políticas e ações que ocorrem por processos democráticos e participativos, permitindo
múltiplas abordagens nos espaços de atuação da universidade;
– e a universalização da cultura de respeito aos Direitos Humanos.
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Termo de cessão de uso de imóveis é entregue à PMT

O secretário executivo da ADR Tubarão, Nilton de Campos, entregou o termo de cessão
de uso das escolas estaduais Visconde de Mauá e Professora Angélica Cabral para a
assinatura do prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli.
O documento tem por finalidade a cessão das escolas para a instalação de creches
municipais. De acordo com o secretário Nilton, esse é mais um passo no processo que
trata da transferência destas estruturas onde funcionavam as escolas para a prefeitura.
“Nós iniciamos o processo em fevereiro deste ano, assim que recebemos o pedido do
presidente da Fundação de Educação, professor Mário Cezar de Oliveira Cardoso.
Diante disto, encaminhamos as documentações, o processo virou lei estadual e agora foi
assinado o termo de cessão de uso, e espera-se a publicação no diário oficial”, explica
Nilton.
Na Alesc, a cessão foi efetivada no começo do mês de julho, em votação da Assembleia
Legislativa. As escolas EEB Visconde de Mauá, em Oficinas, e a EEB Angélica Cabral,
no bairro São Bernardo, foram fechadas, e os alunos foram transferidos para outros
colégios da cidade. Desde então, os prédios estavam desativados.
O projeto de lei permite que o município utilize os espaços por, no mínimo, 20 anos.
Os edifícios vão abrigar duas creches municipais. A intenção da gestão municipal é
amenizar um dos grandes problemas atuais em Tubarão, a falta de vagas em centros de
Educação Infantil. Há mais de 600 crianças à espera de vagas hoje na Cidade Azul.
Recursos para reforma
A utilização das escolas estaduais como Centro de Educação Infantil depende ainda da
reforma dos espaços para adequação às necessidades do público infantil. Esses recursos,
na ordem de R$ 1,5 milhão, foram solicitados ao secretário federal de Educação Básica
do Ministério da Educação, Rossieli Soares da Silva.

Em passagem pelo Estado em julho, Rossieli tinha uma agenda em Tubarão, onde
visitaria a Unisul e a prefeitura para ouvir demandas do poder municipal. Com a visita
inviabilizada pelo tempo, a reunião foi realizada por videoconferência. A Fundação
Municipal de Educação, através do diretor-presidente, Mário Cardoso, solicitou
oficialmente recursos para as reformas das escolas Mauá e Angélica Cabral.
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Guia de Plantas Medicinais – UNISUL
Ao final de 2016, os acadêmicos e acadêmicas de Naturologia da UNISUL concluíram o
projeto “Guia de Plantas Medicinais nas Racionalidades Médicas Estudadas em
Naturologia”, que trata-se de coletâneas elaboradas especialmente para as
racionalidades vitalistas abordadas durante a graduação, e pode ser utilizada
amplamente na prática terapêutica. O projeto teve continuidade neste ano de 2017 pela
nova turma da disciplina de “Plantas Medicinais e Fitoterapia na Atenção à Saúde” sob
a supervisão da professora Roberta Jorge.
Parabenizamos os acadêmicos pelo excelente trabalho e pela contribuição para o
fortalecimento dos estudos em Práticas Integrativas e Complementares.
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Boas Práticas de Educação Empreendedora: Unisul

https://youtu.be/C3CL2LctkeA
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Unisul apresenta projeto para a Fundação Municipal
de Educação
A coordenadora do curso de Ciência da Computação, professora Marcia Cargnin
Martins Giraldi, a gerente de Ensino e Pesquisa, Elivete Cecília de Andrade e o
professor Max Roberto Pereira apresentaram, na tarde desta segunda-feira (21), para o
diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação, Mário Cezar Cardoso e para a
coordenadora de Ensino Rosandra Sachetti Hubbe, projeto de informática da Unisul.
O objetivo é criar um clube de programação no Município de Tubarão (Code Club),
para, gradualmente, introduzir conceitos de programação na educação básica, pois a
mesma tem o potencial de ajudar no aprendizado das disciplinas, como português e
matemática. É meta também do projeto a utilização do uso de computadores para
aumentar a produtividade, inventicidade e criatividade dos alunos.
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Joinville Natação é campeã do Festival Mirim Petiz,
em Palhoça

Palhoça recebeu no fim de semana o segundo Festival Mirim Petiz na piscina olímpica
da Unisul. E a equipe de Joinville brilhou ao ganhar os títulos das duas categorias. Ao
todo, foram 80 medalhas – 29 de ouro, 26 de prata e 25 de bronze.
A competição organizada pela Federação Aquática de Santa Catarina reuniu 320
atletas de 8 a 12 anos de 18 clubes catarinenses.
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Cinema do CIC exibe A Garota Dinamarquesa, longas
nacionais e curtas infantis
A semana está recheada de bons filmes no Cinema do Centro Integrado de Cultura
(CIC). Para os adultos, tem os longas nacionais Curumim, sobre o brasileiro Marco
Archer, condenado à pena de morte por tráfico de drogas na Tailândia; Eu sou Carlos
Imperial; Aquarius; além do internacional A Garota Dinamarquesa. As sessões ocorrem
de quinta-feira a domingo, com entrada gratuita. A realização é uma parceria da
Fundação Catarinense de Cultura (FCC), administradora do espaço, e da Unisul campus
Pedra Branca, responsável pela programação.
Já para os pequenos, tem Cineclube Infantil no sábado (26), às 16h. Nesta semana, com
a exibição dos curtas premiados na Mostra de Cinema de Infantil de Florianópolis. A
entrada é gratuita. A iniciativa é uma parceria entre a FCC, por meio do Museu da
Imagem e do Som (MIS/SC), e a organização da Mostra.
Programação:
24 de agosto (quinta-feira), às 20h:
Curumim
Direção: Marcos Prado
Ano: 2016
País: Brasil
Duração: 106 minutos
Sinopse: Últimos momentos de vida de Marco Archer - conhecido como Curumim nas
comunidades do surfe e da asa-delta -, o primeiro brasileiro capturado pela polícia
tailandesa a ser condenado à pena de morte por tráfico de drogas.
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Expomais 2017 é lançada oficialmente na ACIC

Crise econômica, caos na política brasileira, reação em alguns setores enquanto outros
ainda patinam. Não faltam temas (e perguntas) aos empresários, estudantes e
profissionais da nossa região. Quais são as tendências de comportamento da nossa
economia? Quais oportunidades essa crise oferece? Aonde, quando e como podemos
inovar? Tão importante quanto formular bons questionamentos, é começar a encontrar
respostas que norteiem a atuação dos nossos empreendedores.
A Expomais surgiu em 2016 para oferecer essa experiência e em 2017 o evento ganha
ainda mais peso e imersão nos desafios do mercado. Gestores e profissionais ligados às
áreas de Marketing, Administração, Inovação e Sinergia, têm encontro marcado com
algumas respostas para as suas inquietações. A Expomais 2017 acontece nos dias 25 e
26 de outubro, na Associação Empresarial de Criciúma (ACIC). A segunda edição do
evento é fruto de uma cocriação entre Acic, CDL, Esucri, IFSC (Criciúma), SATC,
Sebrae, Senac, Senai, Unesc, Unibave, Unisul e UFSC (Araranguá).
O evento terá cinco palestras âncoras: Fernando Kimura (Marketing), Eliane
Cantanhêde (Administração), Lala Deheinzelin (Inovação), Renato Stefani (Sinergia) e
Alexandre Barbosa (Palestra Mais). Além disso, outros espaços estarão à disposição do
público para apresentação de projetos, debates, práticas inovadoras e confraternização.
De acordo com Timóteo Farias, que integra a comissão organizadora, a edição 2017
será ainda mais completa. “A programação deste ano evoluiu para uma experiência mais
dinâmica entres as atividades propostas. Criamos um grupo de trabalho que está fazendo
a curadoria de todo conteúdo para que os eixos de atuação do evento sejam
complementares, otimizando ainda mais o tempo de cada dia”. “Inclusive queremos
flexibilizar a participação conforme a disponibilidade e interesse dos participantes.
Manteremos as atividades paralelas trazendo profissionais de mercado para
compartilhar experiências, abrindo espaço para interação e troca de conhecimento”,
explica.
Conforme Mariesa Toldo, também organizadora, o conteúdo da Expomais contempla
gestores, estudantes, profissionais e empreendedores que buscam diferenciais
competitivos. “Nos dois dias do evento serão atendidas as demandas do dia a dia das
organizações, além de trazer tendências e novas formas de pensar e organizar negócios e
carreiras. Sobretudo em tempos de crises e adversidades que deixam os negócios cada
vez mais vulneráveis, a Expomais é imperdível”.
Preparada para o grande público
A Expomais tem números expressivos, como os mais de 800 seletos expectadores.
Serão mais de 40 horas de atividades simultâneas, mais de 50 facilitadores, 33
atividades e seis palestrantes de renome nacional e internacional.
Para Lúcia Búrigo, que também integra a comissão organizadora, a expectativa é de
casa cheia nos dois dias, e por isso os trabalhos já se intensificaram. “O grupo
operacional já está trabalhando na organização das necessidades e no acolhimento deste
público. Vamos seguir com a plenária maior para as palestras âncoras, no Auditório
Jaime Zanatta, e para as atividades paralelas queremos otimizar ao máximo a
movimentação do público”, comenta. “O participante assiste palestras, mas também

atua nos laboratórios, participa de debates e fortalece contatos empresariais. A ACIC
tem um espaço propício para atender à dinâmica do evento”, comple
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ExpoMais enfatiza união entre academia e mundo
empresarial

Unindo o meio acadêmico com as inciativas privadas, a segunda edição da ExpoMais
fomentará em Criciúma o amplo debate dos desafios empresariais, sociais, econômicos
e políticos que se mostram à frente. O evento será realizado entre os dias 25 e 26 de
outubro, simultaneamente em diversos espaços da Associação Empresarial de Criciúma
(ACIC).
A ExpoMais 2017 trará ao Sul de Santa Catarina alguns dos principais nomes das áreas
de diversas áreas do conhecimento. A programação compreende 40 horas de palestras,
cursos e workshops, divididos em 33 atividades e 50 facilitadores. Serão cinco palestras
âncoras: Fernando Kimura (Marketing), Eliane Cantanhêde (Administração), Lala
Deheinzelin (Inovação), Renato Stefani (Sinergia) e Alexandre Barbosa (Palestra Mais).
Além disso, outros espaços estarão à disposição do público para apresentação de
projetos, debates, práticas inovadoras e confraternização.
O evento foi lançado oficialmente na tarde de segunda-feira no auditório Jayme Zanatta,
na presença de empresários e parceiros da iniciativa.
“O mundo está mudando rapidamente e a nossa região tem que se preparar para o novo
horizonte que está se deslumbrando. A ExpoMais é isso, é a integração entre a academia
e o mundo empresarial, ambos devem andar juntos”, destacou o presidente da ACIC,
César Smielevski.
Entidades educacionais e sociais juntas
A ExpoMais 2017 é o resultado da congruência de 12 entidades educacionais, sociais e
empresariais do Sul catarinense. São parceiros da ideia a ACIC, Câmara de Dirigentes

Lojistas (CDL), Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), SATC, Senac, Senai,
Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul) e Centro Universitário Barriga Verde (Unibave), com o apoio da
superintendência Sul do Sicredi.
“Primeiro começamos com oito entidades, hoje são doze. Vamos criar essa sinergia
entre as escolas do curso superior, abrindo uma janela para o futuro”, complementou
Smielevski.
O presidente da CLD, Gelson Philippe, ressaltou a importância de iniciativas como esta
para o aprimoramento da economia regional e o fortalecimento em frente a concorrência
que chega a região.
“Entendemos que se não criarmos situações novas, vamos ficar sempre reclamando da
crise e não participaremos das coisas boas. Os gestores sempre mandam seus
funcionários para cursos de aprimoramento, mas se estes empresários não tiverem
preparados, logo não terão condições de tocar suas empresas para frente”, ressaltou.
Representando a Unibave, o reitor Elcio Willemann pontuou a união de todos para o
sucesso da iniciativa. “Temos que criar essa interação entre academia, empresariado e
pode público. A união de todos permitirá novas oportunidades de desenvolvimento para
toda a região”, discursou.
Venda de ingressos também será de forma inovadora
Os ingressos para ExpoMais 2017 já estão disponíveis. A venda está sendo feita em
forma de financiamento coletivo, com quatro opções de colaboração. O valor mais
baixo é de R$ 20, com direito à menção de agradecimento. Quem colaborar com R$ 60
terá direito a um dia de programação e um certificado digital. A colaboração de R$ 110
dá acesso aos dois dias de eventos, mais certificado digital e uma camiseta do evento. A
maior contribuição, de R$ 220, dá direito a Certificado digital e a citação nas mídias do
evento on line, mais um livro e uma camiseta temática do evento, passaporte para os
dois dias do evento e acesso a VIP ao evento.
“Teremos opções separadas para cada dia e também estamos montando pacotes
empresariais para a participação de colaboradores por eixo temático e disponibilidade
de tempo dentro de suas atividades. Mesmo assim, vamos manter a venda do passaporte
completo. Assim como no ano passado, junto ao lançamento do evento, teremos a prévenda de ingressos por meio de um crowdfunding (financiamento coletivo)”, explica
Timóteo Farias, que integra a comissão organizadora.
Os links estarão disponíveis no site /www.kickante.com.br/campanhas/expomais2017 até o dia 21 de outubro.
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MPSC busca obrigar municípios da região a recuperar
área utilizada como lixão
Laguna, Gravatal, Capivari de Baixo e Tubarão não cumpriram acordo firmado com
MPSC. O TAC foi assinado em agosto de 2001.

Os Municípios de Laguna, Gravatal, Capivari de Baixo e Tubarão não fizeram a
recuperação ambiental da área que utilizavam como lixão conforme haviam se
comprometido em acordo extrajudicial com o Ministério Público de Santa Catarina –
MPSC.
O Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, assinado em agosto de 2001, está sendo
executado. O MPSC entrou na Justiça na segunda-feira (14) para proteger o meio
ambiente e garantir a saúde pública, pois a área está totalmente degradada e poluída. O
MPSC também quer que os municípios paguem multa pelo descumprimento do acordo.
Na ação de execução de cumprimento de obrigação de fazer, os promotores de Justiça
com atuação na área do meio ambiente da região pedem para que o Juízo da 2ª Vara
Cível da Comarca de Laguna obrigue os municípios a apresentarem à Fundação do
Meio Ambiente – Fatma um novo projeto de recuperação da área com base em Laudo
Pericial produzido com financiamento do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados.
O Laudo Pericial comprovou que o local está severamente contaminado e impróprio
para a ocupação humana. O lixão foi desativado em 2003, mas não recebeu obras de
recuperação ambiental adequadas. Hoje os resíduos sólidos são destinados a Empresa
que detém licença ambiental, mas o passivo ambiental foi deixado sem recuperação.
“Houve a simples compactação do material em meio a camadas de argilas, porém
camadas finas, pois o material ainda encontra-se em parte na superfície. A área possui
os materiais que seriam utilizados nas obras de recuperação ambiental, como tubulação
e calhas de concreto… O que se percebe é um total abandono das atividades sem
nenhum tipo de controle da poluição ambiental”, descreveu a perita que realizou o
Laudo.

A perícia constatou, ainda, que a poluição gerada pelo depósito irregular de resíduos do
antigo lixão causou poluição das águas e do solo na área.
Os municípios de Laguna, Gravatal, Capivari de Baixo e Tubarão utilizavam a área, que
hoje pertence a Pescaria Brava, para depositar resíduos sólidos. No TAC firmado com o
MPSC, em 2001, os entes públicos se comprometeram a desativar o lixão e, entre outras
medidas, a recuperar o local. Segundo a ação, os municípios contrataram a Fundação de
Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão da UNISUL – FAEPESUL para produzir o
projeto de recuperação. O projeto foi apresentado à FATMA, que o analisou e emitiu
uma licença ambiental de operação para a recuperação da área com validade de seis
meses. A licença não foi renovada e nem as suas condicionantes sequer foram
comprovadas.
“A Fundação contratada não cumpriu o contrato por alegar possível inadimplência dos
contratantes. A FATMA efetuou algumas autuações ao consórcio (formado pelos
municípios signatários do TAC) que nenhum efeito prático surtiram”, sustentam os
promotores de Justiça Ana Paula Destri Pavan, Ernest Surt Hammer
Schmidt, Fernanda Broering Dutra e Osvaldo Juvencio Cioffi Júnior na ação.
Desde 2012, a Promotoria Regional do Meio Ambiente de Tubarão, por meio do
Promotor de Justiça Sandro Araujo, tentou convencer os prefeitos signatários do TAC a
cumprirem todas as cláusulas do acordo, mas não obteve sucesso.
O Tribunal de Contas do Estado – TCE também apurou diversas irregularidades no
processo de requerimento de licenciamento ambiental e chegou a notificar a prefeitura
de Tubarão para que tomasse as medidas necessárias para o controle e monitoramento
ambiental do antigo lixão em conjunto com os outros municípios. No entanto, segundo
os Promotores de Justiça, nem assim foram tomadas medidas de efetiva recuperação da
área.
O TAC foi assinado dentro do inquérito civil instaurado pelo MPSC com abrangência
estadual para a implementação do Programa institucional “Lixo Nosso de Cada Dia”,
que visava à implantação de aterros sanitários mediante licença ambiental, com a
desativação dos lixões e a recuperação das áreas degradadas pelo depósito irregular de
resíduos sólidos nos municípios catarinenses.
Em razão do descumprimento do acordo, os Promotores de Justiça também ajuizaram,
paralelamente à ação de recuperação da área degradada, um outro processo para cobrar
multa dos municípios signatários do TAC. Cálculo preliminar indica que a multa pelo
descumprimento pode chegar a mais de R$ 42 milhões. O valor leva em consideração o
período em atraso, que é 16/2/2004 a 11/8/2017.
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Expomais 2017: mais de 40 horas de inovação

Foto: Lucas Colombo/DN
Criciúma
Oportunidades em meio à crise, as tendências de comportamento da economia brasileira
e como inovar e empreender neste cenário serão os assuntos abordados na Expomais
2017, evento que acontece na Associação Empresarial de Criciúma (Acic) nos dias 25 e
26 de outubro.
A segunda edição é fruto de uma cocriação entre Acic, CDL de Criciúma, Esucri, IFSC
(Criciúma), Satc, Sebrae, Senac, Unesc, Unibave, Unisul e UFSC (Araranguá),
entidades e instituições de ensino que enviaram representantes para a cerimônia de
lançamento realizada na tarde desta segunda-feira, 21, na Acic. No ato, foram
apresentados os palestrantes deste ano e as expectativas.
O anfitrião, presidente da Acic, César Smielevski, destacou que no ano passado oito
instituições se uniram para promover a Expomais e neste ano são 11. “O objetivo é criar
sinergia com instituições de ensino superior da Região. Precisamos abrir uma janela ao
futuro. Teremos três universidades e oito faculdades. Haverá uma integração acadêmica
com o mundo empresarial”, enfatizou Smielevski.
Venda de ingressos
Na venda de ingressos, há opções separadas para cada dia e pacotes empresariais para a
participação de colaboradores por eixo temático e disponibilidade de tempo. “Também
vamos manter a venda do passaporte completo. Como no ano passado, junto ao
lançamento do evento teremos a pré-venda de ingressos por meio de um crowdfunding
(financiamento coletivo)”, explica Timóteo Farias, integrante da comissão organizadora.
Nesta plataforma, as pessoas podem pagar diferentes valores que iniciam em R$ 20 para
ter acesso a palestras on-line e vai até o limite de R$ 210 com um passaporte completo
de palestras, livro, camiseta do evento, certificado digital e acesso VIP do evento. Para
saber mais acesse: https://www.kickante.com.br/campanhas/expomais-2017

Palestrantes:
– Fernando Kimura (Marketing): Profissional de Marketing, blogueiro, fundador da
Academia Neuromarketing, consultor de tecnologia, comunicação e negócios.
– Eliane Cantanhêde (Administração): Jornalista, colunista de ‘O Estado de S. Paulo’ e
comentarista do telejornal GloboNews Em Pauta e das rádios Estadão e Metrópole.
– Lala Deheinzelin (Inovação): Futurista e pioneira no setor de economia criativa com
sustentabilidade. Também coordenou a primeira Pós-Graduação em Economia Criativa
e Colaborativa da ESPM e foi cofundadora do Núcleo de Estudos do Futuro da PUCSP.
– Renato Stefani (Sinergia): Empreendedor, growth hacker e fundador do HackLife.
Especialista em futurismo e tecnologias exponenciais pela Singularity University, na
Califórnia.
– Alexandre Barbosa (Palestra Mais): Superintendente de Riscos e economista-chefe do
Banco Cooperativo Sicredi.
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Criciúma conquista 21 medalhas no 2º Festival Mirim
e Petiz de Natação
Os nadadores da Fundação Municipal de Esportes (FME) de Criciúma/Colégio Marista
conquistaram 21 medalhas no 2º Festival Mirim Petiz de Natação, disputado no sábado
(19) e domingo (20), em Palhoça. Disputado no Complexo Aquático da Universidade
do Sul de Santa Catarina (Unisul), o torneio reuniu 330 atletas de 18 entidades de Santa
Catarina.
Os criciumenses faturaram sete medalhas de ouro, sete de prata e sete de bronze. “Nossa
equipe se destacou no quadro de medalhas. Entre as 18 entidades participantes, ficamos
em 4º lugar”, destaca o treinador de Criciúma, Carlos Henrique da Cruz Fernandes.
O 2º Festival Mirim Petiz de Natação foi organizado pela Federação Aquática de Santa
Catarina (Fasc) e disputado em cinco categorias: pré-mirim, mirim 1, mirim 2, petiz 1 e
petiz 2. O torneio reuniu nadadores com idade entre 8 e 12 anos.
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ExpoMais será lançada nesta segunda-feira

Criciúma
Com o sucesso da primeira edição, realizada em 2016, o Congresso Sul Brasileiro de
Marketing, Administração, Inovação e Sinergia (ExpoMais) surge renovado neste ano.
O evento, cujo lançamento oficial acontece nesta segunda-feira, 21, na sede da
Associação Empresarial de Criciúma (Acic), destacará a ampliação do conhecimento, o
auxílio na profissionalização e as diretrizes para o desenvolvimento de toda a região Sul
Catarinense. Em 2017, a organização garante que a ExpoMais será ampliada, com uma
imersão ainda maior nos desafios do mercado.
De acordo com Timóteo Farias, que integra a comissão organizadora, a edição 2017
trará novidades aos participantes. “A programação deste ano evoluiu para uma
experiência mais dinâmica entre as atividades propostas. Inclusive, queremos
flexibilizar a participação conforme a disponibilidade e interesse dos participantes.
Manteremos as atividades paralelas trazendo profissionais de mercado para
compartilhar experiências, abrindo espaço para interação e troca de conhecimento”,
explica.
Busca de diferenciais competitivos
Conforme Mariesa Toldo, também organizadora do evento, o conteúdo da ExpoMais
contemplará gestores, empreendedores e estudantes que buscam diferenciais
competitivos. “Nos dois dias do evento serão atendidas as demandas do dia a dia das
organizações, além de trazer tendências e novas formas de pensar e organizar negócios e
carreiras. Sobretudo em tempos de crises e adversidades que deixam os negócios cada
vez mais vulneráveis, a ExpoMais é imperdível”, garante.
Esta segunda edição é fruto de uma cocriação entre Acic, CDL, Esucri, IFSC Criciúma,
SATC, Sebrae, Senac, Senai, Unesc, Unibave, Unisul e UFSC Araranguá. A ExpoMais
terá palestras principais, ministradas por figuras de renome nacional, além de outros

espaços que estarão à disposição do público. A programação oficial, assim como a data
do evento, serão reveladas no evento desta segunda-feira.
Expectativa de recorde em público
Devido ao sucesso da primeira edição, a expectativa para este ano é de que ocorra um
recorde no número de participantes. Para Lúcia Búrigo, que também integra a comissão
organizadora da ExpoMais, a expectativa de casa cheia está fazendo com que os
trabalhos sejam intensificados. “O grupo operacional está trabalhando com atenção
especial às necessidades e acolhimento do público. O que podemos adiantar é que, para
as atividades paralelas, queremos otimizar ao máximo a movimentação dos
participantes. O público assiste as palestras, mas também atua nos laboratórios,
participa de debates e fortalece contatos empresariais”, comenta.
Inovação na venda de ingressos
A venda de ingressos também contará com opções diferenciadas para a edição 2017.
“Teremos opções separadas para cada dia e também estamos montando pacotes
empresariais para a participação de colaboradores por eixo temático e disponibilidade
de tempo dentro de suas atividades. Mesmo assim, vamos manter a venda do passaporte
completo. Assim como no ano passado, junto ao lançamento do evento, teremos a prévenda de ingressos por meio de um crowdfunding (financiamento coletivo)”, explica
Farias.

