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Elaboração de Plano de Recursos Hídricos conta com a
participação de setores
Coordenação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga expôs a base
do projeto, as etapas e a importância deste instrumento de planejamento e orientação.

Foto: Divulgação/ Comitê Bacia do Rio Urussanga

A discussão sobre o futuro das águas da Bacia do Rio Urussanga foi dada na tarde desta
quarta-feira, 25, durante o segundo encontro regional para elaboração do Plano de
Recursos Hídricos. População, poder público e usuários de águas dos municípios de
Criciúma, Içara, Morro da Fumaça e Treze de Maio acompanharam a explicação de
técnicos da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), responsável pela execução
do projeto.
A coordenação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga expôs a base
do projeto, as etapas e a importância deste instrumento de planejamento e orientação.
"O objetivo do Plano é regular o uso dos recursos hídricos na bacia, identificar conflitos
atuais e potenciais, priorizar ou restringir usos para proteção das águas, apontar
programas, projetos e ações que vão garantir a quantidade e a qualidade da água no
horizonte definido", frisou o coordenador geral do Plano, Celso Albuquerque.
Os participantes interagiram com a equipe técnica responsável pela elaboração do Plano
questionamento a respeito de problemas e soluções. O próximo encontro deste grupo
envolvendo os municípios de Criciúma, Içara, Morro da Fumaça e Treze de Maio
acontecerá em uma oficina temática no dia 30 de agosto, em Morro da Fumaça.
O terceiro encontro regional integrando população, poder público e usuários de águas
acontecerá na próxima terça-feira, dia 31 de julho, na Câmara de Vereadores de
Jaguaruna, e reunirá os municípios de Balneário Rincão, Sangão e Jaguaruna.
O Plano
O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga irá estabelecer ações e metas
estratégicas a serem executadas em curto, médio e longo prazo. O estudo visa garantir
água em quantidade e qualidade aos diversos usos e o desenvolvimento sustentável da

bacia. O projeto está sendo desenvolvido por técnicos da Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul) e supervisionado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Sustentável (SDS) e pelo Comitê da Bacia do Rio Urussanga. Um grupo, formado por
pessoas de diferentes setores da sociedade, também contribuirá com a construção do
Plano que determina os critérios necessários para recuperação, preservação e
conservação da água, além de definir o cenário atual de oferta e demanda e projetar os
possíveis panoramas futuros.
A Bacia
A Bacia do Rio Urussanga está localizada na região do extremo sul catarinense e possui
uma área de drenagem de 679,75 km². Seu rio principal, o Rio Urussanga, surge da
confluência dos rios Maior e Carvão. No encontro do rio Urussanga com o Oceano
Atlântico forma-se um complexo laguna composto por lagos e arroios. A Bacia
Hidrográfica do Rio Urussanga abrange 10 municípios: Balneário Rincão, Cocal do Sul,
Criciúma, Içara, Jaguaruna, Morro da Fumaça, Pedras Grandes, Sangão, Treze de Maio
e Urussanga.
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Participação da sociedade é essencial para elaboração
do Plano de Recursos Hídricos
Entre as etapas de elaboração está o envolvimento da sociedade por meio de reuniões,
consultas públicas e encontros técnicos participativos.
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O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga está sendo executado pela
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) com recursos do Governo do Estado.
Planejar, orientar, estabelecer metas e estratégias, garantir água em quantidade e
qualidade aos diversos usos e o desenvolvimento sustentável da bacia são os objetivos
que norteiam o Plano.
Entre as etapas de elaboração está o envolvimento da sociedade por meio de reuniões,
consultas públicas e encontros técnicos participativos a fim de discutir problemas e
soluções relativos à gestão das águas. O terceiro encontro regional acontece na tarde da
próxima terça-feira, dia 31, e irá reunir população, poder público e usuários de águas

das cidades de Jaguaruna, Sangão e Balneário Rincão. A ação será realizada na Câmara
de Vereadores de Jaguaruna.
"O Plano de Recursos Hídricos consiste em um instrumento de planejamento e
orientação que estabelece ações e metas estratégicas a serem executadas em curto,
médio e longo prazo, além de definir o cenário atual de oferta e demanda e projetar os
possíveis panoramas futuros. Por isso é fundamental a participação da população dos
municípios inseridos na bacia do Rio Urussanga", explica o coordenador geral do Plano,
Celso Albuquerque, professor da Unisul.
A Bacia
A Bacia do Rio Urussanga está localizada na região do extremo sul catarinense e possui
uma área de drenagem de 679,75 km². Seu rio principal, o Rio Urussanga, surge da
confluência dos rios Maior e Carvão. No encontro do rio Urussanga com o Oceano
Atlântico forma-se um complexo laguna composto por lagos e arroios. A Bacia
Hidrográfica do Rio Urussanga abrange 10 municípios: Balneário Rincão, Cocal do Sul,
Criciúma, Içara, Jaguaruna, Morro da Fumaça, Pedras Grandes, Sangão, Treze de Maio
e Urussanga.
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Executiva da ACIM assume Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turístico
Carina é formada em Administração pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de
São Paulo. Atualmente, cursa a 6ª fase de Direito na Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul).

No início da noite desta quinta-feira (26), tomou posse na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turístico de Imbituba, a administradora de empresas
Carina Genovez Ferreira. A nova gestora da pasta substitui Dorlin Nunes Júnior, que
assumiu a Superintendência de Desenvolvimento do município.
Carina é formada em Administração pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de
São Paulo. Atualmente, cursa a 6ª fase de Direito na Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul). Em 35 anos de carreira, Carina exerceu as funções de executiva da

Associação Empresarial de Imbituba (ACIM), foi gestora executiva da Instância de
Governança Encantos do Sul, além de gerente das rádios, Antena 1, Bandeirantes e
Guarujá.
“A minha relação com Imbituba não veio por acaso. Desde o cinco anos de idade eu
vinha de Tubarão com o meu pai. Depois, já adulta, eu ajudei a criar a rádio
Bandeirantes no município. Eu só faço aquilo que eu acredito. Esse é um grande
desafio”, falou a nova secretária.
O ex-secretário da pasta, Dorlin Nunes Júnior, também esteve presente na cerimônia.
Durante o encontro, ele entregou ao prefeito Rosenvaldo da Silva Júnior, um balanço do
trabalho executado a frente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Turístico de Imbituba.
“Quero agradecer a oportunidade ao prefeito Rosenvaldo da Silva Júnior e ao viceprefeito, Luiz Gonzaga de Carvalho. Para mim, que tenho experiência em administração
portuária, essa foi uma grande novidade. Por isso, saio da secretaria feliz e com o dever
cumprido. Desejo sucesso a Carina nesse novo desafio”, ratificou o ex-secretário da
pasta e, hoje, Superintendente de Desenvolvimento municipal.
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Elaboração de Plano de Recursos Hídricos conta com a
participação de setores

A discussão sobre o futuro das águas da Bacia do Rio Urussanga foi dado na tarde desta
quarta-feira, dia 25, durante o segundo encontro regional para elaboração do Plano de
Recursos Hídricos. População, poder público e usuários de águas dos municípios
de Criciúma, Içara, Morro da Fumaça e Treze de Maio acompanharam a explicação de
técnicos da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), responsável pela execução
do projeto.
A coordenação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga expôs a base
do projeto, as etapas e a importância deste instrumento de planejamento e orientação.
"O objetivo do Plano é regular o uso dos recursos hídricos na bacia, identificar conflitos
atuais e potenciais, priorizar ou restringir usos para proteção das águas, apontar
programas, projetos e ações que vão garantir a quantidade e a qualidade da água no

horizonte definido", frisou o coordenador geral do Plano, Celso Albuquerque.
Os participantes interagiram com a equipe técnica responsável pela elaboração do Plano
questionamento a respeito de problemas e soluções. O próximo encontro deste grupo
envolvendo os municípios de Criciúma, Içara, Morro da Fumaça e Treze de
Maio acontecerá em uma oficina temática no dia 30 de agosto, em Morro da Fumaça.
O terceiro encontro regional integrando população, poder público e usuários de
águas acontecerá na próxima terça-feira, dia 31 de julho, na Câmara de Vereadores de
Jaguaruna, e reunirá os municípios de Balneário Rincão, Sangão e Jaguaruna.
O Plano
O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga irá estabelecer ações e metas
estratégicas a serem executadas em curto, médio e longo prazo. O estudo visa garantir
água em quantidade e qualidade aos diversos usos e o desenvolvimento sustentável da
bacia. O projeto está sendo desenvolvido por técnicos da Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul) e supervisionado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Sustentável (SDS) e pelo Comitê da Bacia do Rio Urussanga. Um grupo, formado por
pessoas de diferentes setores da sociedade, também contribuirá com a construção do
Plano que determina os critérios necessários para recuperação, preservação e
conservação da água, além de definir o cenário atual de oferta e demanda e projetar os
possíveis panoramas futuros.
A Bacia
A Bacia do Rio Urussanga está localizada na região do extremo sul catarinense e possui
uma área de drenagem de 679,75 km². Seu rio principal, o Rio Urussanga, surge da
confluência dos rios Maior e Carvão. No encontro do rio Urussanga com o Oceano
Atlântico forma-se um complexo laguna composto por lagos e arroios. A Bacia
Hidrográfica do Rio Urussanga abrange 10 municípios: Balneário Rincão, Cocal do Sul,
Criciúma, Içara, Jaguaruna, Morro da Fumaça, Pedras Grandes, Sangão, Treze de Maio
e Urussanga.
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Elaboração do Plano de Recursos Hídricos em Rincão

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga está sendo executado pela
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) com recursos do Governo do Estado.
Planejar, orientar, estabelecer metas e estratégias, garantir água em quantidade e
qualidade aos diversos usos e o desenvolvimento sustentável da bacia são os objetivos
que norteiam o Plano.
Entre as etapas de elaboração está o envolvimento da sociedade por meio de reuniões,
consultas públicas e encontros técnicos participativos a fim de discutir problemas e
soluções relativos à gestão das águas. O terceiro encontro regional acontece na tarde da
próxima terça-feira, dia 31, e irá reunir população, poder público e usuários de águas
das cidades de Jaguaruna, Sangão e Balneário Rincão. A ação será realizada na Câmara
de Vereadores de Jaguaruna.
"O Plano de Recursos Hídricos consiste em um instrumento de planejamento e
orientação que estabelece ações e metas estratégicas a serem executadas em curto,
médio e longo prazo, além de definir o cenário atual de oferta e demanda e projetar os
possíveis panoramas futuros. Por isso é fundamental a participação da população dos
municípios inseridos na bacia do Rio Urussanga", explica o coordenador geral do Plano,
Celso Albuquerque, professor da Unisul.
A BACIA
A Bacia do Rio Urussanga está localizada na região do extremo sul catarinense e possui
uma área de drenagem de 679,75 km². Seu rio principal, o Rio Urussanga, surge da
confluência dos rios Maior e Carvão. No encontro do rio Urussanga com o Oceano
Atlântico forma-se um complexo laguna composto por lagos e arroios. A Bacia
Hidrográfica do Rio Urussanga abrange 10 municípios: Balneário Rincão, Cocal do Sul,
Criciúma, Içara, Jaguaruna, Morro da Fumaça, Pedras Grandes, Sangão, Treze de Maio
e Urussanga.
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Rádio
Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 26/07/2018
Hora: 7h30min
Assunto: Cursos sobre Big Data estão com matrículas abertas. Segunda etapa de
matrículas nos cursos de graduação encerra em 27/07.
Comentarista: Willian Corrêa Máximo
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Assunto: Cursos sobre Big Data estão com matrículas abertas. Segunda etapa de
matrículas nos cursos de graduação encerra em 27/07
Comentarista: Willian Corrêa Máximo
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Comentarista: Willian Corrêa Máximo
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Cineclube estreia no Campus Tubarão

Nesta quinta-feira (26) aconteceu a primeira edição do Cineclube do Grupo de Estudos
em Artes (Gruas) da Unisul em Tubarão. O grupo de pesquisa faz parte do Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPGCL) da Universidade. Esta é a primeira
vez que o evento aconteceu no Campus Tubarão. O projeto já existe há mais tempo na
Unidade Pedra Branca, na Grande Florianópolis.
O mestrando Jessé Antunes Torres foi quem teve a iniciativa de começar o Cineclube
em Tubarão. Para ele, esta foi uma forma encontrada de ampliar os debates realizados
pelo grupo. “Como estudamos bastante sobre estética, o filme nos proporciona uma
discussão bem variada sobre o assunto. Podemos ir além dos textos e livros”, conta.
O filme de estreia
O filme escolhido para a primeira sessão foi o “Um homem com uma câmera”, de 1926.
A obra trata sobre um homem que, munido de sua câmera, sai pelas ruas das cidades de
Moscou, Kiev e Odessa, documentando a vida das pessoas. Ele engloba diversos
aspectos e particularidades da vida urbana e da modernidade. Inicialmente o filme era
mudo, mas, posteriormente, uma orquestra fez a sonorização da obra.
A iniciativa do Cineclube havia sido lançada já em 2017 pelo professor Alexandre
Linck. Porém, por falta de tempo, a ideia foi adiada e neste ano Jessé tomou a iniciativa.
Segundo o professor, a atitude do mestrando foi muito elogiada. “Os alunos geralmente
têm uma postura que nós, professores, criticamos: muitos não têm iniciativa e ficam
acomodados. A Universidade é um espaço que tem que ser ocupado. Nós gostaríamos
que mais estudantes tivessem iniciativa e fizessem acontecer”, comenta.
Próximas sessões
Por enquanto o Cineclube Gruas vai acontecer todas as quintas-feiras, às 18h30min, na
Sala 8 do Centro de Pós-Graduação PPGCL, em Tubarão. O evento é aberto à toda a
comunidade acadêmica e gratuito.
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Ex-aluno do Colégio Dehon participa de festival de
dança

O dançarino Matheus Pipoka, como é conhecido no meio artístico, representará Tubarão
na turnê do Festival Internacional “Dança em Trânsito”. O ex-aluno do Colégio
Dehon se apresentará em três estados do Brasil com o trabalho “Trilhas”. A obra é uma
coreografia colaborativa de Flávia Tápias e Gleison Vigne.
“Participar do evento é um grande marco para mim. Entrei em uma época em que estava
afastado da dança, não muito crente se era o que eu realmente queria seguir como
carreira. E entrar em contato com tudo o que eles nos proporcionaram acendeu um fogo
dentro de mim, me deu mais confiança e garra para levar a dança e trazer mais cultura
para a região”, relata o dançarino.
Apresentações
A Trânsito Cia de Dança, composta por Arildo da Silva, Fernando Goulart, Giselle
Paes, Josiane Silva, Julia Hartmann, Vinicios Mossi e o tubaronense Matheus Pipoka,
passará por Capivari de Baixo (SC), Entre Rios do Sul (RS), Alto Bela Vista (SC),
Florianópolis (SC) e por fim Rio de Janeiro (RJ) com o espetáculo “Trilhas”. A
programação completa pode ser conferida clicando aqui.
A temática “Trilhas” surgiu a partir do desejo de expressar o magnetismo e potência dos
encontros promovidos pelo projeto, ora juntos, ora separados, e que trilham seus
caminhos.
“Creio que passar essas duas semanas com o festival, vai agregar muito conhecimento,
pois estaremos em contato mais intenso com a arte, principalmente a dança
contemporânea que não é muito explorada no nosso país e é tão rica culturalmente”,
comenta o dançarino.
O ex-dehoniano deixa um convite a todos que queiram conferir de perto o espetáculo
Trilhas. “Para quem ainda não conferiu a apresentação, nossa segunda sessão acontecerá
no Parque Encantos do Sul, no próximo domingo (29). Apoiem os artistas locais e
participem”, finaliza.
O festival
O Dança em Trânsito é um festival que valoriza, promove e democratiza a dança
contemporânea e seus segmentos. Há 16 anos cria vem fazendo um trabalho de
formação de novos dançarinos. Para isso, conta com residências de criação, workshops
e apresentações artísticas.
O festival apresenta trabalhos de destaque no cenário atual e surpreende ao ocupar não
somente espaços convencionais, como teatros, por exemplo, mas também praças,
escadarias, calçadas e parques. O objetivo é tornar assim, o acesso à cultura ainda mais
acessível.
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Intercâmbio dispõe dois programas com inscrições
abertas para graduação

O Programa de Intercâmbio de curta duração dispõe de duas opções para alunos dos
cursos de graduação tanto do ensino presencial quanto à distância, seja por meio dos
convênios ou pela Bolsa Ibero-americana – Santander Universidades, ambos com
inscrições no site da Unisul.
Intercâmbio com instituições diversos países
As inscrições para o nas universidades da América do Sul, EUA e Canadá podem ser
feitas até o dia 09/08. Já nas instituições da Ásia, Europa e México, encerram em 06/09.
O Programa tem a duração de seis meses e pode ser prorrogado para um ano. Além
disso, é necessário atender aos pré-requisitos e realizar o protocolo de inscrição para
intercâmbio. Para solicitar o protocolo de inscrição acesse o MinhaUnisul e selecione a
opção ‘Inscrição para Intercâmbio’.
Também é importante destacar que as universidades estrangeiras exigem outras
documentações, que devem ser encaminhadas ao Exchange Office. A pré-seleção é feita
pela Unisul e a classificação final pela universidade estrangeira. Confira a lista
das universidades parceiras da Unisul.
Bolsa Ibero-americana
A Bolsa Ibero-americana – Santander Universidades promove o intercâmbio acadêmico
anual dos alunos de graduação entre o Brasil e universidades de três países da região da
Ibero-América: Argentina, Chile e México.
No entanto, o benefício vale aos alunos de qualquer curso de graduação regularmente
matriculado, seja brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 anos, com no mínimo
35% da carga horária total da graduação concluída até 2018/2, bem como média mínima
geral no histórico de graduação igual ou superior a 8,0.
São três bolsas de intercâmbio, com duração de um semestre, uma para Tubarão,
Grande Florianópolis e UnisulVirtual. O aluno requerente deve se inscrever no campus
ao qual está matriculado. A inscrição deve ser feita até o dia 12/09 no site do Santander.
Confira todas as informações e outras opções no site da Unisul: Intercâmbio

