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Construção de passarela é autorizada pela Marinha

A abertura do envelope com os custos da obra será feita na próxima segunda-feira.
Tubarão
A coordenadoria da Defesa Civil de Tubarão recebeu ontem a autorização da Marinha
para as futuras obras de construção da passarela de concreto sobre o rio Tubarão em
frente à Unisul. A estrutura vai substituir a antiga ponte pênsil, que está interditada
desde que foi danificada no vendaval de outubro do ano passado. Como esse trecho do
rio é de águas navegáveis, qualquer obra de infraestrutura precisa ser analisada e
autorizada.
O documento foi emitido pela delegacia da Capitania dos Portos de Laguna e entregue,
em mãos, ao gestor-coordenador Djalma Alves. Agora, a prefeitura aguarda os últimos
movimentos do processo de licitação lançado no início de julho.

Nesta segunda-feira foi concluída a etapa de habilitação do processo. Participaram a
empresa PGC, de Curitiba, que acabou inabilitada por questões de ordem técnica, e a
tubaronense Delt, que cumpriu os requisitos exigidos e se tornou habilitada. A abertura
do envelope com os custos da obra será na próxima segunda-feira.
A obra para pedestres, ciclistas e cadeirantes, com uma pequena praça para observação
do rio Tubarão no vão central, terá 150 metros de extensão, cinco colunas de
sustentação e pode ser executada em até cinco meses, segundo o engenheiro. A
passarela será construída com recursos da Defesa Civil Nacional e contrapartida com
recursos próprios da prefeitura.
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Marinha concede autorização para construção da
passarela de concreto
A coordenadoria da Defesa Civil de Tubarão recebeu nesta segunda-feira (7) a
autorização da Marinha para as futuras obras de construção da passarela de concreto
sobre o rio Tubarão em frente a Unisul, estrutura que vai substituir a antiga ponte pênsil.
Como esse trecho do rio é de águas navegáveis, qualquer obra de infraestrutura precisa
ser analisada e autorizada.
O documento foi emitido pela delegacia da Capitania dos Portos de Laguna e entregue,
em mãos, ao gestor-coordenador Djalma Alves. Agora, a prefeitura aguarda os últimos
movimentos do processo de licitação lançado no início de julho.
Nesta segunda-feira foi concluída a etapa de habilitação do processo. Participaram a
empresa PGC, de Curitiba, que acabou inabilitada por questões de ordem técnica, e a
tubaronense Delt, que cumpriu os requisitos exigidos e se tornou habilitada.
A abertura do envelope com os custos da obra será na próxima segunda-feira, dia 14.
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Ídolos da natação disputam Troféu Finkel a partir de
hoje em Santos
Henrique Martins, do Minas Tênis Clube, é um dos destaques da competição

Apenas uma semana após o fim do Mundial de Budapeste, na Hungria, que encerrou
com saldo muito positivo para a seleção brasileira - com 2 medalhas de ouro, 4 de prata
e 2 de bronze -, os melhores nadadores do país entram novamente em ação para o
Troféu José Finkel, que começa hoje. Considerada uma das competições mais
importantes do calendário nacional da modalidade, as disputas acontecerão até sábado
(12) na piscina de 50mts do Unisanta, em Santos.
Um dos destaques da competição será o nadador olímpico Henrique Martins, do Minas
Tênis Clube, que disputou o mundial e ficou com a sexta colocação nos 50mts
borboleta, além de integrar a equipe do revezamento 4x100mts medley que finalizou em
quinto. Embalado pelos ótimos resultados em Budapeste, a expectativa do atleta é
repetir as suas melhores marcas. “No Mundial passei de coadjuvante à finalista, o
trabalho realizado até aqui mostrou enorme evolução e fiquei ainda mais motivado.
Portanto, espero obter ótimos resultados no Finkel, principalmente nas minhas
principais provas, os 50 e 100mts borboleta”, conta Martins. Na sequencia ele
embarcará para Taipei, em Taiwan, para disputar os Jogos Universitários Mundiais –
Universíade. “Na edição de 2015 ganhei dois ouros (50mts borboleta e 100mts livre) e
uma medalha de prata (50mts livre). Pretendo defender o ouro nos 50mts borboleta”,
garante o atleta que é patrocinado pela Hammerhead, empresa de artigos esportivos do
ex-nadador Fernando 'Xuxa' Scherer.
Aos 25 anos, Henrique Martins tem o desafio diário de conciliar os treinos duas vezes
ao dia, além das sessões de musculação, com a faculdade de Turismo na Unisul (SC),
que cursa à distância. Como objetivo a longo prazo estão os Jogos Olímpicos de
Tóquio, em 2020. Mas, como ele faz questão de frisar, tem muito chão até lá. “A meta é
cumprir um passo de cada vez. Estou sempre tentando subir um degrau por ano para
chegar à Olimpíada com resultados consistentes. E tenho certeza que estou no caminho
certo”, finaliza.
Mundial da integração
Um ano após a realização dos Jogos Rio 2016 e depois de enfrentar uma das fases mais
tristes da sua trajetória, com as turbulências envolvendo a Confederação Brasileira de
Desportos Aquáticos, a natação brasileira voltou a viver momentos de glória no
Mundial de Budapeste, encerrado no dia 30. Na opinião de Henrique Martins, um dos
pontos altos do mundial foi a integração entre os atletas. O clima entre os nadadores
estava excelente, com a equipe muito unida, e isso refletiu muito bem na água.
“Ter uma Olimpíada em casa, em um esporte com grande representatividade, acabou
pesando negativamente e a pressão interferiu no resultado. Mas foi uma lição aprendida
e os ajustes foram feitos. No Mundial já foi totalmente diferente. Tivemos uma reunião
muito bacana de aclimatação e conseguimos manter um ânimo muito positivo e de
felicidade”, conta.
Martins destaca como ponto alto desta excelente integração a postura de César Cielo e
Nicholas Santos, dois dos mais experientes nadadores em ação, que assumiram o posto
de líderes do time, incentivando os atletas e a torcida brasileira. “Foi muito especial ver
o Cielo e o Nicholas, que são ídolos de toda uma geração, passando as suas experiências
para os mais jovens, ajudando muito no dia a dia e tomando à frente de tudo. Eles não

encaram os novatos como adversários, mas sim, como talentos que, assim como eles,
ajudarão a agregar muito valor para a natação brasileira”, finaliza.

Veículo: Rádio SC
Data: 07/08/17
Link: http://www.radiosc.com.br/noticias/read.php?id=6804

Técnico Tite ministra palestra e é sucesso

Nas palavras pronunciadas para a plateia, o técnico da Seleção Brasileira de Futebol,
Tite, explanou o quanto valoriza as relações humanas, falou de experiências que o
futebol o proporcionou, da equipe que está em construção, dos momentos decisivos
vividos, do amor pela família e dos sentimentos que o movem.
Um dos relatos do palestrante foi que após conquistar o Mundial Interclubes, ele pegou
a taça e levou para o quarto onde a família estava hospedada. Dividiu com eles a vitória.
Tite ministrou a palestra “Construindo uma equipe vencedora”, no sábado, no Espaço
Versalles, em Tubarão.
Foi com a atitude de ouvir todos os demais profissionais que fizeram parte de seus times
que Tite acredita ter conquistado todos os títulos possíveis como treinador de clubes:
Mundial, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Recopa e Estaduais.
O reitor Unisul, professor Mauri Luiz Heerdt, comentou que na história de Tite se
destacam as grandes características da atualidade, seja na gestão de organizações, gestão
da família, ou qualquer tipo de relacionamento de grupo.
“Comumente se separa dois grupos de características para as equipes. No primeiro,
valores, família, sensibilidade, fé, amizade, choro, emoção, abraço. E, no outro, colocase a inteligência, consistência, desempenho, resultado, tática, conhecimento, clareza e
poder de concentração. O Tite consegue conectar os dois grupos e características. Ele
consegue viver a lealdade dentro de um ambiente competitivo profissional. Por diversas
vezes, ele teve dificuldade, mas soube se reinventar. E esta é a grande novidade do que
é ser líder hoje, unir este lado humano ao lado competitivo”, disse o reitor.
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Setor de tecnologia reúne mulheres empreendedoras
em Florianópolis
Cada vez mais, as mulheres se envolvem com o empreendedorismo. Cerca de 30% dos
negócios privados mundiais são comandados ou criados por elas. Para incentivar o
envolvimento das mulheres no mundo da tecnologia, o 23º Meetup Startup SC convida
mulheres empreendedoras para conversar com os participantes. O encontro acontecerá
em Florianópolis, no dia 22 de agosto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas
neste link.
Entre as palestrantes estão Tânia Gomes, fundadora e CEO da 33e34, empresa online
que vende sapatos nessas numerações. A conversa com os participantes será baseada no
tema "Online to Offline (O2O) - Da vida real para o digital e vice versa".
Rosi Rodrigues também integra o time das empreendedoras convidadas. Co-fundadora e
Chief Growth Officer da Iugu, plataforma para automação financeira, tratará do tema
"KPI's de Growth - Um overview sobre as métricas mais importantes". KPI significa
indicador-chave de desempenho e o growth está relacionado com o crescimento da
empresa.
Durante o evento será lançado o Startup Weekend Floripa Women, que acontecerá entre
os dias 06, 07 e 08 de outubro. O evento é global e tem como objetivo incentivar o
empreendedorismo e a inovação. Essa edição em Florianópolis será voltada ao público
feminino.
A 23ª edição do Meetup Startup SC é realizada pelo Sebrae/SC, Impact Hub Floripa e
pelo MIDI Tecnológico. Os patrocinadores do evento são Pipz Automation, Softplan,
ScalIOT, Darwin Starter, Foresee, Unisul e Pague Veloz.
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Prefeitura de Orleans reforça equipe de saúde do
município
Foram contratados um dentista e uma médica, que já estão atuando na Unidade de
Saúde São Francisco de Assis

Orleans
A Prefeitura de Orleans, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, contratou um novo
dentista e mais uma médica, oriundos do concurso público 001/2017, que já estão
atendendo na Unidade de Saúde São Francisco de Assis, no Loteamento Nova Orleans,
bairro Corridas. Os profissionais integram a equipe de saúde do município, otimizando
os serviços prestados à população.
Bruna Goelzer, natural de Passo Fundo (RS) é médica clínica geral, formada
recentemente pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Já o dentista Israel
Bez Birolo é graduado pela Universidade do Vale do Itajaí (Univale) e possui
aperfeiçoamento em cirurgia em oral menor. Atualmente ele está cursando
especialização em implantodontia.
De acordo com a enfermeira responsável, Daiani Carboni Coan Bett, a Estratégia Saúde
da Família conta com 17 profissionais, oito agentes comunitárias, uma enfermeira, uma
zeladora, três técnicas de enfermagem, uma recepcionista, uma auxiliar de saúde bucal e
agora os dois novos contratados.
O prefeito Jorge Koch assegura que a saúde é uma das prioridades da gestão. Segundo
ele, a intenção é preencher o quadro de profissionais em todas as unidades de saúde do
município. “Ao assumirmos o Governo, firmamos o compromisso com a população de
melhorar a qualidade na área da saúde. Temos consciência que ainda há muito a fazer,
porém já demos os primeiros passos. Exemplo disso foi a contratação de 11
profissionais, que estão realizando atendimento em várias ESFs do município”, enfatiza.

Até o momento, a atual administração contratou quatro novos médicos, entre eles um
ginecologista e psiquiatra. Ao todo, são 11 profissionais efetivos que estão
autuando assim como três técnicos de enfermagem, dois dentistas, um enfermeiro, duas
agentes de saúde e uma terapeuta ocupacional, que está atuando junto à equipe do
Centro de Atenção Psicossocial (Caps). e duas Agentes de Saúde, totalizando 11
profissionais efetivos que estão atuando em horário integral em diversas unidades de
saúde.
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Lançamento do Mc Dia Feliz ocorre nesta quarta-feira

Tubarão
Com o tema ‘Sou catarinense de alma e coração’ ocorre nessa quarta-feira (9), o
lançamento da campanha Mc Dia Feliz às 9 horas, na sala de treinamentos do prédiosede da Unisul, em Tubarão. A ação tem o objetivo de unir forças em prol de
adolescentes e crianças com câncer. A renda arrecadada com a venda de hambúrgueres
do Mc Donalds, será revertida para a Associação de Voluntários de Saúde do Hospital
Infantil Joana de Gusmão (Avos), entidade mantenedora do único hospital no Estado,
em Florianópolis, que atende crianças com câncer.
A campanha ocorre todo ano durante o último sábado do mês de agosto. Este ano, o
McDia Feliz será no dia 26. Neste dia, toda a arrecadação obtida com a venda do Big
Mac, isoladamente ou na McOferta 01 (exceto impostos), é revertida para o apoio a
projetos de instituições que trabalham em benefício de adolescentes e crianças com
câncer.
A Avos
A Associação de Voluntário de Saúde do Hospital Infantil Joana de Gusmão (Avos) foi
fundada em agosto de 1975 no antigo Hospital Edite Gama Ramos. Em 1980 o grupo
passou a integrar o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, dando

continuidade ao voluntariado. Hoje conta com 80 voluntários, e é uma das principais
associações de voluntários do país no atendimento a criança enferma ou em tratamento
de saúde. Entre as várias ações desenvolvidas destaca-se o atendimento à criança
internada ou em tratamento, estendendo também a assistência aos familiares dessas
crianças. Desenvolvimento de projetos que visam a qualidade de vida dos pacientes fora
do ambiente hospitalar são concedidos pela associação com a doação de alimentos para
pacientes de baixa renda, e distribuição de fraldas e roupas para pacientes necessitados e
seus familiares.

Veículo: CRUB
Data: 08/08/17
Link: http://www.crub.org.br/blog/unisul-tecnico-da-selecao-brasileira-ministrapalestra-em-tubarao/

UNISUL – Técnico da seleção brasileira ministra
palestra em tubarão

O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Tite, ministrou a palestra ‘Construindo uma
equipe vencedora’, no último dia 5 de agosto, no Espaço Versalles, em Tubarão. O
evento, realizado em uma parceria da Unisul com a Imaginarium Formaturas, é um
movimento do curso de Medicina da Unisul de Tubarão. “Este evento é de um grupo de
estudantes que depois estarão formados e seguirão suas carreiras profissionais por
outras cidades, outros estados. Mas este momento vai ficar na memória do tubaronense,
porque trouxeram para Tubarão um líder que é referência nacional”, destaca o prefeito
de Tubarão, Joares Carlos Ponticelli.
O curso de Medicina da Unisul valoriza o aprendizado contínuo e o compromisso ético,
tendo sido programado para formar médicos aptos a construir seu próprio
conhecimento, buscando estar sempre atualizados para oferecer aos seus pacientes
tratamentos e diagnósticos mais eficientes. Tanto que, durante a palestra, a profissão do
médico foi destacada pelo treinador, principalmente porque é o departamento médico
que vai dizer se o profissional pode ou não entrar em campo.

Foi na atitude de ouvir todos os demais profissionais que fizeram parte dos times que
Tite passou que ele conquistou todos os títulos possíveis como treinador de clubes:
Mundial, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Recopa e Estaduais.
Nas palavras pronunciadas para a plateia, explanou o quanto valoriza as relações
humanas, falou de experiências que o futebol o proporcionou, da equipe que está em
construção, dos momentos decisivos vividos, do amor pela família e dos sentimentos
que o movem. Um dos relatos do palestrante foi que após a conquista do Mundial
Interclubes, pegou a taça e levou para o quarto onde a família estava hospedada. Dividiu
com eles a vitória.
O reitor da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), professor Mauri Luiz
Heerdt, afirma que ao ouvir a história de Tite pode se destacar as grandes características
da atualidade, seja na gestão de organizações, gestão da família, ou qualquer tipo de
relacionamento de grupo. “Comumente se separa dois grupos de características para as
equipes. No primeiro, valores, família, sensibilidade, fé, amizade, choro, emoção,
abraço. E, no outro, coloca-se a inteligência, consistência, desempenho, resultado,
tática, conhecimento, clareza e poder de concentração. O Tite consegue conectar os dois
grupos e características. Ele consegue viver a lealdade dentro de um ambiente
competitivo profissional. Por diversas vezes ele teve dificuldade, mas soube se
reinventar. E esta é a grande novidade do que é ser líder hoje, unir este lado humano ao
lado competitivo”, exclama o reitor.
O evento contou com o patrocínio de Havan e Trial Esquadrias e Vidros; e com o apoio
de Sevens Restaurante e Prefeitura Municipal de Tubarão.
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Construção de passarela em frente a Unisul é
autorizada pela Marinha

A Marinha concedeu autorização para a construção da passarela no local da antiga ponte
pênsil, em frente à Unisul de Tubarão.
A coordenadoria da Defesa Civil de Tubarão recebeu ontem a autorização da instituição
para as futuras obras de construção da passarela de concreto sobre o rio Tubarão. A
nova estrutura vai substituir a antiga ponte pênsil que ficava no local e foi interditada
após os danos sofridos durante o vendaval de outubro de 2016.
Como o trecho do rio é de águas navegáveis, qualquer obra de infraestrutura precisa ser
analisada e autorizada pela Marinha. O documento foi emitido pela delegacia da
Capitania dos Portos de Laguna e entregue ao gestor-coordenador, Djalma Alves.
Agora, a prefeitura aguarda os últimos movimentos do processo de licitação lançado no
início de julho. Ontem também foi concluída a etapa de habilitação do processo, no qual
participaram a empresa PGC, de Curitiba, que foi inabilitada por questões de ordem
técnica, e a tubaronense Delt, que cumpriu os requisitos exigidos e foi habilitada.
A abertura do envelope com os custos da obra será na próxima segunda-feira. Caso o
projeto da Delt esteja de acordo com os valores disponíveis para a obra e a empresa
vença a licitação, há um prazo legal de cinco dias para recursos e, depois disso, pode ser
assinada a ordem de serviço para início dos trabalhos.
O projeto prevê a construção de uma passarela de concreto com largura entre três e
quatro metros, em dois modelos: com e sem cobertura. A ideia é beneficiar pedestres e
ciclistas. Já foram garantidos R$ 839 mil para a obra, através da Defesa Civil Nacional e
da prefeitura, que também terá contrapartida nesta obra.
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Oito décadas de um neuropediatra são eternizadas pela
Unisul

As histórias fantásticas de uma trajetória exemplar e a expressão da felicidade que o
professor e neuropediatra do curso de Medicina da Unisul, Alvaro José de Oliveira,
construiu há oito décadas, com a tenacidade e destemor de um grande médico, foram
eternizadas pela Editora Unisul. Mais do que uma autobiografia de um avançado
neuropediatra, profissional de ideias férteis, o livro ‘A Felicidade do pediatra da
inovação’ evidencia a capacidade de superação dos indivíduos e a relevância no avanço
do ensino médico para a humanização da assistência às crianças com necessidades
especiais.
A publicação do Dr. Álvaro está recheada de narrativas que resumem a vida, o espírito
sacerdotal e os desafios do cidadão, do médico, do professor e de um sujeito que não
teve medo de construir a sua felicidade e de investir tempo e conhecimento em sua
profissão, cujos alicerces ajudaram a transformar a cultura da pediatria nacional e de
milhares de crianças com necessidades especiais, a exemplo de sua filha Kika.
Para o professor João Ghizzo Filho, coordenador do curso de Medicina da Unisul, do
Campus Grande Florianópolis, o neuropediatra é um exemplo de que quando o ser
humano é feliz, ele está em harmonia consigo mesmo e com os outros. “A felicidade faz
parte da própria essência do ser humano. Professor Álvaro proporciona ao curso de
medicina, aos colegas docentes e aos alunos, uma visão multidisciplinar, com a
consciência de que a medicina precisa da integração e da versatilidade para abreviar
respostas aos desafios que surgem constantemente”. Para o coordenador do curso de
Medicina, o professor Álvaro apostou na formação de novas gerações de médicos,
aguçando suas consciências e na necessidade de humanizar a profissão (identificar-se
com a família do paciente): “somos eternamente gratos ao Dr. Alvaro pelas suas lições
de médico inteligente e de um incansável professor humilde em ouvir, aprender e
sugerir”, sublinhou.
Inúmeros amigos, familiares e autoridades estiveram presentes, dentre os quais, os
professores Mauri Luiz Heerdt, Reitor da Unisul, Murilo Ronald Capella, Secretário
Adjunto da Saúde do Estado de Santa Catarina, e Nelson Grisard, Presidente do
Conselho Regional de Medicina, além do ex-Reitor da Unisul e ex-Presidente do
Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, Prof. Gerson Luiz Joner da Silveira,
da Sra. Alice Kuerten, representando o Instituto Guga Kuerten, e das representações da
Associação Catarinense de Medicina e da Fundação Catarinense de Cultura.
O professor Mauri Luiz Heerdt reiterou em seu pronunciamento o orgulho para a Unisul
no registro dessas oito décadas da trajetória do Dr. Alvaro e, especialmente, ao retratar a
peculiaridade de quem jamais teve dúvidas sobre a direção e o caminho da felicidade (a
sua e a dos seus pacientes). “Dr. Álvaro nos ensina (e ensina a todos ao seu redor) que é
possível renascermos e inovarmos em inúmeros momentos de sua vida e, sobretudo, de
que cada um de nós é especial em sua singularidade; todo ser humano é único, capaz e
especial no sentido mais amplo da palavra”, destacou.
Em sua fala, o homenageado da noite declarou sua paixão pela docência e que o segredo
do seu rejuvenescimento está na convivência com os seus alunos e colegas professores e
médicos. “O nosso curso de medicina da Unisul é muito sólido e especial. Cumprimento
o nosso Reitor, juntamente com seus ex-reitores, pela pujança da nossa universidade no
que tange ao crescimento físico e científico em todos os sentidos. Meus alunos cada dia
me surpreendem mostrando que está surgi no um brasil novo mais tolerante e

competente para lidar com o preconceito e implantar inovações. Sempre quis morrer em
plena docência e o que obtive até agora foi mais vida”, finalizou, emocionando os
presentes sob um coro de aplausos.
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Evento na Unisul movimenta pesquisadores em prol de
SC
Palhoça (SC)
A Unisul realiza no dia 10 de agosto, às 14 horas, no auditório do Bloco C da Unisul da
Pedra Branca, o evento “Mapeamento de Competências da Unisul”. O evento apoia o
desenvolvimento do setor produtivo catarinense por meio do mapeamento das
competências da Unisul em termos da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e da
sensibilização e potencialização da relação entre pesquisadores/provedores de soluções
em CT&I. O encontro é aberto ao público interessado na temática proposta.
O objetivo do evento é estimular os pesquisadores (prioritariamente vinculados aos
Grupos de Pesquisa) a participarem do levantamento das competências de CT&I da
Unisul, para ofertar pesquisas e prestação de serviços ao setor produtivo da sociedade.
“Associado a outros fatores de ordem econômica, vivemos num momento histórico
onde as universidades vêm sendo incitadas a intervir e otimizar o desenvolvimento
sócio econômico das comunidades onde estão inseridas, interagindo com o setor
produtivo e o governo, sobretudo em áreas consideradas estratégicas para o país e, no
caso do Estado de Santa Catarina, dos setores portadores de futuro; com vistas a
consolidação e expansão do Sistema Brasileiro de Ciência, Tecnologia e Inovação
(CT&I) e o fortalecimento de uma economia competitiva”, destaca o diretor da Agetec,
professor Paulo Roberto Boff.

O evento começas as 14 horas, logo após inicia a mesa-redonda “Estratégias para
potencializar a relação entre os pesquisadores das Universidades e ICTs, o setor
produtivo e o governo”. Participam da mesa o professor Mauri Heerdt, reitor da Unisul;
Álvaro Prata, SDTI/MCTIC (aguardando confirmação); Antônio Gonzaga, Acate;
Carlos Henrique Ramos Fonseca, Fiesc; Sérgio Gargioni, Fapes.
O Mapeamento de Competências da Unisul é uma realização da Pró-reitoria de Ensino,
Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação (PROEPPExI) e a Agência de Inovação
e Empreendedorismo da Unisul (Agetec).
Mais informações pelo telefone 48 32791178 ou pelo e-mail agetec@unisul.br.
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Mês da advocacia: sustentabilidade será tema de
palestra gratuita promovida pela subseção de Palhoça

A palestra "Licenciamento Ambiental: os desafios da sustentabilidade" será ministrada
pelo advogado ambientalista Paulo de Bessa Antunes, nesta quinta-feira (10), às 19h30,
no Auditório C da Unisul Pedra Branca. O evento gratuito, organizado pela subseção de
Palhoça, conta com parceria da União Brasileira dos Advogados Ambientalistas
(UBAA) e da UNISUL.

O palestrante convidado foi Procurador Regional da República, do Ministério Público
Federal, por trinta anos. Atualmente é presidente da Comissão Permanente de Direito
Ambiental do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) e chefe da assessoria jurídica
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. É, também,
autor de diversas obras jurídicas.
Assessoria de Comunicação da OAB/SC
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