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Evânio Iris Machado assume Prefeitura de Balneário
Gaivota

No dia 14/02 o Prefeito de Balneário Gaivota Ronaldo Pereira da Silva passou o cargo
para o Vice Evânio Iris Machado pelo período de 30 dias, onde pretende descansar com
a família no período de férias.
Segundo Ronaldo Pereira da Silva “Balneário Gaivota está em boas mãos, pois o
Evânio já nos substituiu por 30 dias em 2017 e faz isso novamente em 2018. Como exprefeito de Sombrio tem uma grande experiência e tem contribuído muito com o nosso
município”.
Para Evânio Iris Machado “é mais uma oportunidade de contribuir com o
desenvolvimento do nosso município, vou me dedicar noite e dia para cumprir o que foi
decidido no nosso planejamento”.
No dia 15/02 o Prefeito Evânio Iris Machado esteve em Florianópolis para levar os
projetos elaborados pela Prefeitura Municipal para utilizar o empréstimo de R$ 5
milhões concedidos pelo BNDES para obras em Balneário Gaivota.
Evânio Iris Machado
Nasceu em 24 de outubro de 1956. É casado com Esadir Gomes Machado, com quem
tem três filhas: Juliane, Liliane e Mariane. Cursou a escola primária na Escola Normélio
Cunha, no Bairro Guarita, entre os anos de 1964 e 1968. Frequentou o ginásio no

Colégio Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Araranguá, entre os anos de 1969 a 1972.
Na Escola Agrotécnica Federal de Camboriú, concluiu o curso de técnico agropecuário,
entre os anos de 1975 e 1975.
É engenheiro civil, formado pela Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos) da cidade
de São Leopoldo, que frequentou no período de 1978 e 1983, e pós-graduado em
Engenharia de Segurança, pela Unisul de Tubarão, entre os anos de 2001 e 2002.
De 1983 a 1985, atuou como colaborador da prefeitura de sombrio. Em 1988 foi eleito
prefeito municipal, cumprindo mandato de 1989 a 1992. Entre os anos de 1990 e 1991,
presidiu a Amesc.
Na sua administração Balneário gaivota ainda pertencia a Sombrio e foi o responsável
pela implantação de distribuição de agua na Praia em parceria com a Casam e também,
foi na sua administração que Balneário gaivota teve implantado seu serviço de telefonia,
até então inexistente no balneário.
Mudou-se para Balneário Gaivota onde reside desde 1998. Em 2015 filiou-se ao PSD de
Balneário Gaivota e foi escolhido para representar o partido na chapa majoritária em
2016, como Vice-Prefeito na candidatura do Prefeito Ronaldo Pereira da silva a
reeleição. Ronaldo e Machadinho foram eleitos com 3497 votos, 53,20% dos votos.
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SDS apresenta relatório do Plano de Recursos Hídricos
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável entregou na tarde
de ontem (14) o relatório síntese do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
do Rio Itapocu, elaborado pela Unisul, com a parceria da Amvali e do Comitê Itapocu.
O investimento de R$ 1,3 milhão foi obtido por meio do Fehidro – Fundo Estadual de
Recursos Hídricos. O secretário Carlos Chiodini e os prefeitos de Jaraguá do Sul,
Corupá, Massaranduba e São João do Itapocu, o secretário-regional Leonel Floriani,
Sérgio Santini do Comitê Itapocu, lideranças da microrregião e o coordenador da
Unisul, Celso Albuquerque, compuseram a mesa de trabalho.
Leonardo Porto Ferreira, da equipe multidisciplinar que participou da elaboração do
Plano apresentou o documento que traz de forma sintetizada os principais resultados
obtidos ao longo do desenvolvimento do Plano, como a caracterização da bacia, assim
como os objetivos e ações futuras a serem executados para o adequado uso da água e o
desenvolvimento sustentável da região hidrográfica, composta por 12 municípios.
O secretário Carlos Chiodini disse que o desenvolvimento do Plano faz parte da política
do Governo do Estado, cuja finalidade é a de levantar a situação dos rios das bacias
hidrográficas de Santa Catarina, produzindo e fornecendo dados para a elaboração de
metas e ações futuras para o desenvolvimento sustentável de todas as regiões
hidrográficas do Estado.
O prefeito Antídio Lunelli, como presidente da Amvali, também se manifestou,
destacando a importância do Plano, que contém mapas e informações para o processo de
gestão e tomada de decisões sobre o uso de recursos hídricos na Bacia do Itapocu.
O presidente do Comitê Itapocu, Sérgio Santini, citou que o Plano de Recursos Hídricos

é resultado de muitas mãos. Ele destacou o apoio fundamental do deputado Carlos
Chiodini enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável e dos
recursos disponibilizados pela Fehidro, repassados pela Fapesc, para que o estudo
pudesse ser produzido.
No entanto, advertiu que essa é uma parte. O desafio agora dependerá da capacidade de
articulação da sociedade e dos envolvidos na gestão dos recursos hídricos com os
agentes responsáveis pela execução das ações propostas. “Não tenho dúvidas de que é
um marco para a comunidade da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu”, disse.
“O trabalho está apenas começando. Temos de preservar e conservar os recursos
hídricos desta bacia para garantir o suprimento de água em quantidade e qualidade para
esta e para as próximas gerações”, concluiu.
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Capes aprova projeto para o congresso internacional
na Unisul

O Grupo de Pesquisa Revitalizando Culturas teve o projeto para o 2º Congresso
Internacional Revitalizando Culturas – Indigenismo e 15ª Semana Cultural Indígena na
Unisul, aprovado pela CAPES.
Neste ano, o Congresso abordará os “Direitos Indígenas: Direitos Humanos?”, com a
proposta de avaliar a situação dos povos originários no Brasil e em diversos países do
mundo quanto às conquistas e desafios no exercício do reconhecimento dos seus
direitos na última década. “Há 22 anos, o Revitalizando Culturas valoriza, qualifica e
estimula relações pluralistas com o diferente cultural e por esta razão é referência no
meio regional, nacional e internacional sobre a diversidade”, conta professor Jaci
Gonçalves, coordenador do grupo de pesquisa.
O Congresso acontecerá entre os dias 23 a 25 de maio, na Unidade Pedra Branca.
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ProUni: candidatos pré-selecionados têm de confirmar
informações até 23/2

O ProUni divulgou a lista de aprovados na primeira chamada, nessa quarta-feira (14).
Os candidatos aos cursos de graduação da Unisul, deverão ficar atentos ao passo-apasso para cada modalidade de ensino. As informações deverão ser comprovadas até o
dia 23 de fevereiro.
Para os candidatos aos cursos presenciais, os procedimentos são:






Criar uma conta de usuário no MinhaUnisul ;
Após criar login e senha no MinhaUnisul, agendar entrevista por meio do
telefone 0800 970 7000;
Providenciar documentação exigida para entrega na entrevista;
Comparecer no dia, horário e local marcados para realizar a entrevista;
Se aprovado, comparecer no dia, horário e local marcados para a matrícula.

Já, aqueles com interesse nos cursos a distância da Unisul, podem seguir as seguintes
etapas:






Verificar no site do MEC se está pré-selecionado na 1ª chamada;
Acessar o site do curso escolhido e realizar inscrição, criando conta de usuário;
Providenciar a documentação, conforme edital;
Apresentar documentação em cópias simples e originais no Polo de apoio
Presencial, nos horários de atendimento do Coordenador de Polo;
Aguardar contato para realização da entrevista (não é necessário agendamento).

Todas as informações, estão AQUI, no site da Unisul, ou pelo 0800 970 7000
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Unisul recebe 9 bolsas do Santander Universidades no
Brasil

O reitor da Unisul, Mauri Luiz Heerdt, recebeu na manhã desta quinta-feira, 15/2, a
visita do Gerente do Segmento Universidades em SC – Santander Universidades,
Jerônimo Silveira Trein. O gerente esteve na Unisul para fazer a entrega de 9 bolsas de
estudo, que serão divididas em dois segmentos: 6 bolsas para Bolsas Nacionais e 3 para
Bolsa Ibero-Americanas.
O Santander Universidades no Brasil já concedeu mais de 35 mil bolsas para
universitários e professores de todos o país e este ano tem o objetivo de distribuir mais
de 4 mil bolsas, explica Jerônimo. “Para nós do Santander é um prazer estarmos
entregando essas bolsas para Unisul, e assim podermos auxiliar os acadêmicos na sua
formação. Isso faz com que colocamos ainda mais em prática nossos três pilares, que
são: Formação, emprego e Empreendedorismo”.
Ainda segundo o gerente do segmento Universidades em SC, essas bolsas fazem parte
do Programa de Intercâmbio, Apoio Financeiro e Vagas de Estágio que tangibilizam a
dedicação e investimento do banco na educação superior.
O reitor da Unisul, explica que a Unisul desenvolve ações de cooperação com muitas
entidades e países para fortalecer e intensificar a qualidade dos cursos, os programas
institucionais e a formação das pessoas. “Agora, com essas Bolsas do Santander
Universidades, mais 9 pessoas da Unisul terão a possibilidade real de viver uma
experiência acadêmica e cultural em outro lugar. Dessa forma, colaboramos com o
processo formativo das pessoas e qualificação da vida em sociedade”.
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