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Direitos da Criança e Adolescentes são discutidos em
conferência municipal

Representantes da sociedade civil e do governo, entre eles professores, assistentes
sociais, conselheiros tutelares, além de jovens atendidos pelos programas
governamentais e entidades de Tubarão participaram nesta segunda-feira (29), da 10ª
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada no Bloco
Pedagógico da Unisul.
O evento promovido pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente teve como
tema central “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”, assunto
que foi abordado na palestra proferida pelo pós-doutor em Direito pela Universidade de
Sevilla/Espanha e professor permanente dos programas de Mestrado e Doutorado em
Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Dr. André Viana Custódio.
Além da palestra, o evento contou com discussão de cinco eixos simultâneos, com
temas voltados à proteção e garantia das políticas públicas de promoção, proteção e
defesa dos direitos de Crianças e adolescentes.
“A conferência tem como objetivo fortalecer os direitos das crianças e adolescentes não
só de Tubarão, mas de todo o país. Buscamos fortalecer a construção de novas politicas
públicas. O evento também busca unir todos os setores do governo, sociedade civil e
comunidade em geral e lançar ideias, adequar sugestões e fortalecer todos os diretos
desse grupo”, destaca a presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente,
Sulani Zanini Pizzolo Stupp.
O prefeito Joares Ponticelli, que participou da abertura da conferência, comentou sobre
os desafios que o Poder Público tem para ajudar as instituições a superar as burocracias
que dificultam a busca de recursos e os investimentos que favoreçam as crianças e os
adolescentes.
“Esse é o nosso desfaio, temos que chamar a Câmara de Vereadores, o Ministério
Público para nos ajudar a dar segurança jurídica e ampliar cada vez mais a atenção,
estender mais a nossa mão à criança e ao adolescente e assim fazer uma Tubarão mais
saudável e mais feliz. É para isso que estamos aqui”, destacou o prefeito.
A conferência foi encerrada com a eleição dos delegados que representarão o município
de Tubarão na Conferência Estadual, que deve ser realizada no período de novembro de
2018 a julho de 2019. As Conferências Estaduais serão organizadas pelos Conselhos
Estaduais dos Direitos da Criança e são preparatórias para a 11ª Conferência Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizada em outubro de 2019, em
Brasília. A etapa nacional debaterá o Documento Nacional Base e, a partir das propostas
encaminhadas pelas conferências estaduais, os delegados poderão apresentar emendas
supressivas, aditivas e substitutivas.
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Direitos da criança e jovens são discutidos
Representantes da sociedade civil e do governo, entre eles professores, assistentes
sociais, conselheiros tutelares, além de jovens atendidos pelos programas
governamentais e entidades de Tubarão participaram ontem da 10ª Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada no Bloco Pedagógico da
Unisul.

O evento, promovido pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, teve como
tema central “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”, assunto
que foi abordado na palestra proferida pelo pós-doutor em Direito pela Universidade de
Sevilla/Espanha e professor permanente dos programas de Mestrado e Doutorado em
Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) André Viana Custódio.
O prefeito Joares Ponticelli, que participou da abertura da conferência, comentou sobre
os desafios que o Poder Público tem para ajudar as instituições a superar as burocracias
que dificultam a busca de recursos e os investimentos que favoreçam as crianças e os
adolescentes.
“Esse é o nosso desfaio, temos que chamar a Câmara de Vereadores, o Ministério
Público para nos ajudar a dar segurança jurídica e ampliar cada vez mais a atenção,
estender mais a nossa mão à criança e ao adolescente e assim fazer uma Tubarão mais
saudável e mais feliz. É para isso que estamos aqui”, destacou o prefeito.
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Avaliação: UnisulVirtual está entre as melhores
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2017 apontou os 15
melhores cursos de Ensino a Distância (EaD) do Brasil, e três deles são da
UnisulVirtual.
Entre todas as universidades comunitárias, a UnisulVirtual foi a única instituição que
ficou entre as melhores avaliadas, com os cursos de Informática, Filosofia e Gestão de
Tecnologia da Informação.
O Enade avalia o desempenho dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos
conteúdos, habilidades e competências desenvolvidas pelo estudante durante a
graduação. O exame é obrigatório e o estudante só pode colar grau se fizer a prova.
A outra avaliação se dá por meio do Questionário do Estudante, que permite traçar o
perfil dos concluintes avaliados. A informação, combinada ao desempenho na prova,
pode ajudar na definição de políticas públicas e também guiar melhorias das próprias
instituições e cursos.
Para o reitor da Unisul, professor Mauri Luiz Heerdt, a Unisul se orgulha de ter três
cursos entre os melhores do Ensino a Distância do Brasil. “Somos a única instituição
com este desempenho, que, certamente, é resultado da dedicação dos nossos
professores, coordenadores e dos próprios estudantes. Fomos uma das instituições
pioneiras nessa modalidade de ensino no Brasil e precisamos inovar constantemente se
quisermos manter nossa qualidade no Ensino a Distância”, destaca o reitor.
Segundo a coordenadora do curso de Informática, Flavia Lumi Matuzawa, este
resultado foi alcançado por um conjunto de fatores e pelo empenho dos estudantes. “O
uso das bases digitais que a Unisul assina é fortemente incentivado ao longo do curso, o
que confere conhecimento e habilidade em ambientes virtuais que são requeridos na
prova também e que contribuem para uma formação docente contextualizada com a
sociedade inserida no uso de tecnologias”.

Empenho conjunto
O coordenador do curso de Filosofia, professor Marciel Evangelista Cataneo, explica
que a universidade tem se preocupado com a formação continuada dos professores,
envolvendo-os cada vez mais na revisão e na execução do projeto pedagógico. “Temos
nos empenhado em sempre manter os alunos motivados em relação ao Enade. Foram 67
alunos que participaram do Exame de 2017 e o resultado foi excelente”. Para a
coordenadora do curso de Gestão de Tecnologia da Informação, Ana Luisa Mulbert,
este resultado só foi alcançado pela soma de diversas ações. “A primeira que posso
destacar é a sintonia do curso com os conteúdos avaliados. O projeto do curso está
bastante alinhado com os conteúdos que foram avaliados no Exame. Isso é uma
decorrência dos estudos que fazemos para manter o curso atualizado e em sintonia com
a formação esperada por este profissional”, destaca.
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Falta de monitoramento da pesca artesanal dificulta
políticas públicas
Santa Catarina é formada por 560 km de costa, com diversos pontos para a prática da
pesca. E no Brasil esta realidade não é diferente. Uma das modalidades mais comuns no
país é a pesca artesanal, que chega a representar 45% da produção pesqueira. A
estimativa é que cerca de um milhão e meio de pescadores artesanais sejam os
responsáveis por este número.

Porém, para ser considerado um pescador artesanal, alguns pré-requisitos precisam ser
verificados. No Brasil, segundo a legislação em vigor, a pesca industrial e artesanal são
atividades comerciais, entretanto, se diferenciam em função do tipo de contrato firmado
com os participantes da pescaria e do tamanho da embarcação.
Segundo o biólogo e professor do Curso de Ciências Biológicas da Unisul, Rodrigo de
Freitas, a pesca artesanal geralmente é passada de geração para geração. “Toda pesca
tradicional é artesanal, mas o inverso não é verdadeiro. Os pescadores artesanais
tradicionais mantêm um vínculo inter geracional com a pesca, ou seja, esta é uma
atividade praticada e transmitida pelos seus pais e avós”, avalia.
A falta do monitoramento da pesca artesanal

Desde 2008 o Brasil não sabe o quanto pesca, pois foi extinto o programa de
monitoramento sistemático da pesca realizado pelo IBAMA. Com isto, segundo o
biólogo, fica ainda mais difícil elaborar políticas públicas adequadas e que atendam às
necessidades dos pescadores e do meio ambiente. “São necessários dados para avaliar a
efetividade das políticas, como os instrumentos de proteção às espécies ameaçadas de
extinção, os períodos de defeso, tamanho mínimo de captura das espécies e as áreas de
restrição de pesca”, reforça.
A produção mundial de pescado atingiu 154 milhões de toneladas em 2011, sendo que a
maior parte desse total foi destinada ao consumo humano. No mundo, a pesca artesanal
envolve mais da metade das capturas e cerca de 90% da população pesqueira. “Se
considerarmos todos os envolvidos na cadeira produtiva, que vai do fornecimento de
gelo, manutenção de embarcações, produção de redes, beneficiamento e
comercialização, o número é ainda maior”, finaliza o professor Rodrigo.
O período de defeso
Para tentar proteger o ecossistema aquático durante as fases mais críticas dos seus ciclos
de vida, o período de defeso é uma interdição da pesca por um período determinado.
Esta ação auxilia na manutenção da pesca. O IBAMA classifica 19 espécies que são
protegidas pelo período de defeso.
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Desempenho e perspectiva do setor Portuário é
debatido em Florianópolis
Congresso Internacional de Desempenho Portuário ocorre de 30 de outubro a 1 de
novembro
Pelo quinto ano consecutivo Florianópolis sedia o Congresso Internacional de
Desempenho Portuário - CIDESPORT, um evento que estimula a discussão sobre o
desempenho do setor portuário e promove a integração entre a comunidade científica e a
portuária, visando estimular o desenvolvimento de pesquisas aplicadas que agreguem
valor à gestão e ao desempenho da cadeia logística portuária. O Congresso ocorre de 30
de outubro a 01 de novembro de 2018, no Blue Tree Premium Hotel, no centro da
capital. As inscrições podem ser feitas no site: www.cidesport.com.br.
O CIDESPORT tem caráter técnico-científico, sem fins econômicos. Durante o
congresso serão apresentados 56 artigos e relatos técnicos, além de 18 palestras, um
curso e duas saídas de campo (visitas técnicas) no Porto de Imbituba e na empresa
Mormaii em Garopaba. As principais discussões durante o evento terão como temas a
gestão, estratégias, operações, finanças e contabilidade, marketing, meio ambiente,
comércio exterior, governança e o desempenho do setor portuário, entendendo que a
área envolve toda a cadeia logística (nacional e internacional), desde a produção,
estocagem, armazenagem, transporte, venda e consumo de produtos, a partir da
perspectiva da comunidade científica e dos profissionais das mais diversificadas áreas
do conhecimento.

De acordo com o professor Ademar Dutra, coordenador do evento, professor e
pesquisador do programa de pós-graduação em Administração - PPGA Unisul e
consultor, a programação do congresso contempla a apresentação de relatos técnicos e
artigos científicos relacionados aos mais diversos temas de gestão, transporte, logística e
desempenho portuário.
Destaques para essa edição
"Contribuição do canal do panamá para o comércio internacional", com o Capitão
Orlando Allard M., onde atuou no Canal do Panamá por mais de 30 anos e atualmente é
o decano da Faculdade de Engenharia e Tecnologia da Universidade Santa María La
Antigua/Panamá;
"A perspectiva de uma companhia de navegação no contexto mundial: ou case da
Maersk panamá", com Domingos Silva Júnior - Gerente de Performance e Otimização
de Portos das Américas Maersk Line - Operações, Panamá;
"O papel da autoridade portuária no desempenho de um porto" com Francesc J. Sánchez
Sánchez - Diretor Geral da Autoridade Portuária de Valência - Espanha;
"Contribuição da gestão comercial e a prospecção de novos negócios nos portos de
interesse público: o caso do porto de valência", por Mar Chao - Diretor Comercial da
Autoridade Portuária de Valência - Espanha.
Outros temas de profunda importância sobre temas de Portugal, América latina, Caribe,
América do Sul, da Agência nacional de Transporte Aquaviário e dos portos da região
sudeste como o de Santos e os catarinenses também serão abordados.
Durante a programação também haverá o Minicurso: Acesso as Bases de Dados do
Setor Aquaviário, que será ministrado por Anibal Durães de Almeida - Gerência de
Estatística da ANTAQ.
Para o professor, pesquisador e consultor da Unisul Gean Fermino, O CIDESPORT se
consolida como um dos eventos mais importantes do Brasil e compõe agenda
internacional na abordagem e disseminação de propostas e soluções técnicas científicas
para o mercado.
A 5ª edição do Congresso Internacional de Desempenho Portuário - CIDESPORT é
uma organização da Unisul, UFSC e a Universidade de Valência (Espanha). São
patrocinadores do evento: Porto de São Francisco do Sul; CILIP - Centro de Inovação
em Logística e Infraestrutura Portuária; PORTONAVE S/A - Terminais Portuários de
Navegantes além do apoio da FAPESC apoia o CIDESPORT por meio da chamada
PROEVENTOS; ABTP - Associação Brasileira dos Terminais Portuários; AICOgestión
- Asociación Iberoamericana de Control de Gestión; ANTAQ - Agência Nacional de
Transportes Aquaviários; Autoridad Portuaria de Valencia; FIESC - Federação das
Indústrias de Santa Catarina; Informativo dos Portos; ISEG Lisboa e Porto de Setubal
(Portugal); Porto Itapoá; SNP - Secretaria Nacional de Portos e Universidade do
Mindelo (Cabo Verde).
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Carlos Móises da Silva é eleito governador do Estado
de Santa Catarina

Carlos Moisés da Silva tomará posse na Alesc, em 1º de janeiro de 2019.
O bombeiro militar da reserva Carlos Moisés da Silva (PSL) será o governador do
Estado de Santa Catarina a partir de janeiro de 2019. Ele venceu a disputa no segundo
turno das Eleições 2018, neste domingo (28), com 71,09% dos votos válidos (2.644.179
votos). Sua posse será no próximo dia 1º de janeiro, na Assembleia Legislativa de Santa
Catarina, em horário a ser definido.
A eleição catarinense foi definida às 18h34 quando, matematicamente, o candidato do
PSL já estava eleito. A totalização dos votos foi concluída às 20h.
Na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), o governador
eleito concedeu uma entrevista coletiva, na qual reafirmou o compromisso de
administrar um Estado mais enxuto, com pessoas técnicas nos cargos principais do
governo. Ele também agradeceu ao eleitorado pela expressiva votação e fez elogios à
Justiça Eleitoral.
“Temos plena consciência da responsabilidade que recai sobre os nossos ombros com
esse resultado”, disse. “Nossa campanha foi feita sem uso de fundo partidário, de
maneira simples, que trouxe a esperança na renovação da política, para fazer diferente,
um Estado mais ágil, competitivo e que olhe para as pessoas.”
O governador eleito, que utilizou durante a campanha o nome de Comandante Moisés,
vai ocupar seu primeiro cargo eletivo. Nascido em Florianópolis, tem 51 anos, é casado
e pai de duas filhas, e reside atualmente em Tubarão, no Sul do estado.
Bacharel e mestre em Direito, é oficial formado no curso de Formação de Oficiais da
Academia da Polícia Militar de Santa Catarina. Ingressou no Corpo de Bombeiros
Militar em 1990. Na corporação, além de funções de comando, atuou como coordenador
regional de Defesa Civil no Sul do estado, trabalhou como corregedor-adjunto dos
Bombeiros e foi assessor na Secretaria de Justiça e Cidadania (SJC). Chegou à patente
de coronel e se aposentou dos Bombeiros em 2016.

Moisés também foi professor universitário de Direito Constitucional e Administrativo
na Unisul. Em março deste ano, filiou-se no Partido Social Liberal (PSL) e teve seu
nome referendado para a disputa do governo estadual no começo de agosto.
A vitória de Moisés elegeu também a produtora rural Daniela Cristina Reinehr (PSL)
como vice-governadora de Santa Catarina. É a primeira vez na história do estado que
uma mulher ocupa esse cargo.
Nascida em Maravilha, no Oeste, Daniela tem 41 anos e é solteira. Formada em Direito,
esteve durante três anos na Polícia Militar. É produtora rural e atualmente reside em
Chapecó.
A vice-governadora eleita também nunca ocupou cargo eletivo e ingressou no PSL em
março deste ano.
Oposição
O deputado estadual Gelson Merisio (PSD), que disputou o segundo turno com Moisés,
afirmou, em entrevista coletiva, que respeita o resultado das urnas, mas que se colocará
como oposição consciente ao novo governador.
“Houve um processo verticalizado na eleição do segundo turno e temos que respeitar o
resultado. Vamos torcer para que as medidas sejam acertadas, mas cobrar para que dê
certo, no papel de oposição e de cobrança dos compromissos assumidos”, disse Merisio,
que agradeceu pelos votos recebidos.
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SIMESC reúne-se com formandos em Medicina da
Unisul Pedra Branca

Dirigentes e assessores do SIMESC estiveram reunidos na manhã de 29 de outubro,
com os formandos do curso de Medicina da Unisul Pedra Branca, em Palhoça. A
atividade integra o calendário de aproximação da Entidade com os médicos que estão
prestes a ingressar no mercado de trabalho. “É importante que eles saibam que há uma
entidade que os representa e que disponibiliza serviços especializados na área médica”,
destaca a diretora de Assuntos Sociais e Culturas do Sindicato, Eliane Soncini.

O presidente do SIMESC, Cyro Soncini, apresentou um vídeo que detalha as atividades
do Sindicato. “O médico precisa saber a quem procurar quando tem problemas e
também ter a certeza de que vai encontrar um apoio para solucionar o seu problema”,
explica.
Cyro comentou ainda que os médicos recém-formados são automaticamente filiados ao
SIMESC por 90 dias e têm o direito de usar todos os serviços da Entidade. “Após esse
período o médico recebe um boleto e opta por ficar conosco e fortalecer a nossa atuação
em todo o Estado e por todos os médicos”, acrescenta.
O coordenador do curso de Medicina, João Ghizzo Filho, endossou a atuação do
Sindicato. “Estamos falando de uma Entidade muito séria e que é dirigida por médicos
que têm grande respaldo profissional. Temos vários exemplos da atuação do Sindicato
dos médicos na nossa defesa profissional”, apontou.
Para o professor do curso, o médico pediatra Sérgio Duwe, o Sindicato está atento às
demandas dos médicos. “A nossa atuação profissional se torna mais segura quando
temos o respaldo de profissionais dedicados”, afirma.
A advogada Mariah Martins falou sobre a atuação da Assessoria Jurídica do SIMESC.
“Um dos pontos importantes para os médicos é o preenchimento do prontuário. Este é
um documento que usamos muito na defesa dos médicos. Quando mal preenchido ou
incompleto, acaba por prejudicar o médico e afeta sua atuação profissional”, destacou.
A jornalista Carla Cavalheiro comentou que além do trabalho de assessoria de
comunicação e imprensa, os jornalistas do SIMESC também atendem as demandas dos
médicos no relacionamento com a imprensa e nos ambientes digitais. “O médico precisa
ter ciência de sua importância social. O médico é um profissional de respaldo e respeito
que não pode, ele próprio, promover a desconstrução de sua imagem”.
Eliane Soncini também frisou que o Sindicato disponibiliza o SIMESC Plus, programa
de parcerias com empresas que promove desconto para os médicos filiados.
Os funcionários Juliana da Silva e Jean Proêncio, foram os responsáveis pela
organização da estrutura para que o encontro fosse realizado.
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Congresso em Floripa debate o desempenho e
perspectiva do setor Portuário
Evento começa nesta terça (30), e segue até quinta (1º) no Blue Tree Premium Hotel
Começa nesta terça (30) em Florianópolis o Congresso Internacional de Desempenho
Portuário – CIDESPORT, um evento que estimula a discussão sobre o desempenho do
setor portuário e promove a integração entre a comunidade científica e a portuária,
visando estimular o desenvolvimento de pesquisas aplicadas que agreguem valor à
gestão e ao desempenho da cadeia logística portuária. O evento acontece na capital
catarinense pela quinta vez consecutiva, e deve se estender com atividades até quinta
(1º), no Blue Tree Premium Hotel, no centro da capital.
As inscrições para quem quiser participar podem ser feitas no site:
www.cidesport.com.br. O CIDESPORT tem caráter técnico-científico, sem fins
econômicos. Durante o congresso serão apresentados 56 artigos e relatos técnicos, além
de 18 palestras, um curso e duas saídas de campo (visitas técnicas) no Porto de Imbituba
e na empresa Mormaii em Garopaba. As principais discussões durante o evento terão
como temas a gestão, estratégias, operações, finanças e contabilidade, marketing, meio
ambiente, comércio exterior, governança e o desempenho do setor portuário,
entendendo que a área envolve toda a cadeia logística (nacional e internacional), desde a
produção, estocagem, armazenagem, transporte, venda e consumo de produtos, a partir
da perspectiva da comunidade científica e dos profissionais das mais diversificadas
áreas do conhecimento.
De acordo com o professor Ademar Dutra, coordenador do evento, professor e
pesquisador do programa de pós-graduação em Administração – PPGA Unisul e
consultor, a programação do congresso contempla a apresentação de relatos técnicos e
artigos científicos relacionados aos mais diversos temas de gestão, transporte, logística e
desempenho portuário.
Destaques para essa edição:
- Contribuição do canal do panamá para o comércio internacional”, com o Capitão
Orlando Allard M., onde atuou no Canal do Panamá por mais de 30 anos e atualmente é
o decano da Faculdade de Engenharia e Tecnologia da Universidade Santa María La
Antigua/Panamá;
- A perspectiva de uma companhia de navegação no contexto mundial: ou case da
Maersk panamá”, com Domingos Silva Júnior – Gerente de Performance e Otimização
de Portos das Américas Maersk Line – Operações, Panamá;
- O papel da autoridade portuária no desempenho de um porto” com Francesc J.
Sánchez Sánchez – Diretor Geral da Autoridade Portuária de Valência – Espanha;
- Contribuição da gestão comercial e a prospecção de novos negócios nos portos de
interesse público: o caso do porto de valência”, por Mar Chao – Diretor Comercial da
Autoridade Portuária de Valência – Espanha.
Outros temas de profunda importância sobre temas de Portugal, América latina, Caribe,
América do Sul, da Agência nacional de Transporte Aquaviário e dos portos da região
sudeste como o de Santos e os catarinenses também serão abordados.

Durante a programação também haverá o Minicurso: Acesso as Bases de Dados do
Setor Aquaviário, que será ministrado por Anibal Durães de Almeida – Gerência de
Estatística da ANTAQ. Para o professor, pesquisador e consultor da Unisul Gean
Fermino, O CIDESPORT se consolida como um dos eventos mais importantes do Brasil
e compõe agenda internacional na abordagem e disseminação de propostas e soluções
técnicas científicas para o mercado.
A 5ª edição do Congresso Internacional de Desempenho Portuário – CIDESPORT é
uma organização da Unisul, UFSC e a Universidade de Valência (Espanha). São
patrocinadores do evento: Porto de São Francisco do Sul; CILIP – Centro de Inovação
em Logística e Infraestrutura Portuária; PORTONAVE S/A – Terminais Portuários de
Navegantes além do apoio da FAPESC apoia o CIDESPORT por meio da chamada
PROEVENTOS; ABTP – Associação Brasileira dos Terminais Portuários;
AICOgestión – Asociación Iberoamericana de Control de Gestión; ANTAQ – Agência
Nacional de Transportes Aquaviários; Autoridad Portuaria de Valencia; FIESC –
Federação das Indústrias de Santa Catarina; Informativo dos Portos; ISEG Lisboa e
Porto de Setubal (Portugal); Porto Itapoá; SNP – Secretaria Nacional de Portos e
Universidade do Mindelo (Cabo Verde).

Veículo: Folha Blu
Data: 30/10/2018
Link: http://www.folhablu.com.br/noticias/corpo/saude/como-a-alimentacao-podeinfluenciar-e-ajudar-no-tratamentooncologico.html?fbclid=IwAR1byT3OcUeA75ME0IgsYgcyJVEuRbNpXGKP7AC
h2eRiKzZP6zWQ9IARNAY#.W9isXNVKjIV

Como a alimentação pode influenciar e ajudar no
tratamento oncológico
Você sabia que uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras, cereais e pobre em
alimentos ultraprocessados pode prevenir de 3 a 4 milhões de novos casos de câncer a
cada ano no mundo? Esta informação é do Instituto Nacional do Câncer (Inca) e reflete
a importância da alimentação na prevenção do câncer.

A maioria dos casos de câncer de mama estão ligados ao estilo de vida da mulher.
Segundo Marília Costa de Araújo, nutricionista e professora da Unisul, a alimentação
deveria ser voltada para a prevenção de doenças, focando em uma nutrição mais natural.
“A maior parte dos casos está relacionado ao consumo exagerado de álcool, cigarro,
substâncias que nosso corpo não consegue metabolizar, produtos industrializados”,
esclarece.

O tratamento oncológico é bastante agressivo e funciona impedindo as células de rápida
multiplicação a se proliferarem. Porém, a quimioterapia também afeta algumas células
normais do nosso corpo, como as epiteliais (pele), sistema imunológico e sistema gastro
intestinal. “Uma alimentação rica em frutas cítricas, vermelhas e arroxeadas auxilia a
repor estas vitaminas que são perdidas durante o tratamento”, analisa a nutricionista.
Muitas vezes, durante o tratamento, o paciente não tem vontade de se alimentar. Porém,
é importante que, nos momentos que conseguir, consuma vegetais, frutas e gorduras
boas. Um outro fator que impede muitos pacientes de se alimentar durante o tratamento
são os enjoos. A nutricionista recomenda que as refeições sejam fracionadas (diminuir o
volume de alimento consumido de uma vez só) e que a pessoa não se alimente no
momento em que está muito nauseada, pois pode pegar repulsa pelo alimento que
comeu.
A água é uma substância que está presente em 70% do corpo e ajuda a transportar os
nutrientes e o oxigênio para as células. Além disso, ela possui outros benefícios, como
bom funcionamento do rim, regulagem da temperatura corporal e pode desintoxicar o
corpo. “Durante o processo de quimioterapia, os pacientes recebem uma carga tóxica
alta, e a água auxilia neste processo, melhorando o organismo”, relata Marília.
Durante o tratamento oncológico, os pacientes perdem muito líquido, por conta das
náuseas, vômitos e diarreia. Por isso que durante este processo é ainda mais importante
reforçar a hidratação.
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Carlos Moisés fala sobre expectativa no governo de
Santa Catarina
Uma das principais propostas é o enxugamento da máquina pública
O governador eleito de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva (PSL), concedeu uma
entrevista a ACAERT (Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão).
Comandante Moisés foi eleito no domingo com 2.644.179 votos (71,09%) dos votos
válidos.
Carlos Moisés da Silva nasceu em 17 de agosto de 1967 em Florianópolis. Atuou por
mais de 30 anos no Corpo de Bombeiros da capital catarinense e das cidades de
Criciúma e Tubarão, ambas no Sul do estado. Na maior parte do tempo, foi comandante
do quartel. Está na reserva desde 2016. Também foi coordenador regional da Defesa
Civil. É formado em direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Esta
foi a primeira vez que disputou um cargo político.

Na entrevista, Comandante Moisés fala sobre a responsabilidade com o eleitor que
depositou seu voto no candidato do PSL. O governador eleito cita ainda como fará o
enxugamento da máquina pública, que será, segundo o Moisés, uma das principais
ações do seu governo.
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Veículo: Unisul TV
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Assunto: Unisul Virtual está entre os melhores EAD's do país
Link: http://unisultv.blogspot.com/2018/10/unisul-virtual-esta-entre-osmelhores.html
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Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 30/10/2018
Hora: 07h30min
Assunto: Unisul inicia campanha de atualização de cadastros no MinhaUnisul.
UnisulVirtual está entre as melhores do país, segundo o Enade 2017. Bolsa Social
concede descontos de 50% durante graduação.
Comentarista: Tenille Catarina

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 30/10/2018
Hora: 10horas
Assunto: Unisul inicia campanha de atualização de cadastros no MinhaUnisul.
UnisulVirtual está entre as melhores do país, segundo o Enade 2017. Bolsa Social
concede descontos de 50% durante graduação.
Comentarista: Tenille Catarina

Veículo: Rádio Litoral
Programa: Jornal Litoral AM 1320
Data: 30/10/2018
Hora: 07horas
Assunto: Unisul inicia campanha de atualização de cadastros no MinhaUnisul.
UnisulVirtual está entre as melhores do país, segundo o Enade 2017. Bolsa Social
concede descontos de 50% durante graduação.
Comentarista: Tenille Catarina

Jornal Unisul Hoje
Veículo: Unisul Hoje
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Pré-vestibular do Colégio Dehon está com matrículas
abertas

Quem sonha em cursar a graduação tem mais uma oportunidade para alcançar este
objetivo: o pré-vestibular do Colégio Dehon. As matrículas já estão abertas e vão até
janeiro do próximo ano. As oportunidades são para o semi-extensivo (com duração de
um semestre) e extensivo (dois semestres). Quem realizar a matrícula até o dia 5 de
dezembro ganhará um desconto fidelidade.
As aulas do Semi-Extensivo e do Extensivo começam no dia 11 de fevereiro de 2019.
Segundo Geruza Goulart, diretora-adjunta do Colégio Dehon, o diferencial do PréVestibular do Colégio Dehon, além da equipe de professores, são as atividades
extraclasse. “Temos plantões tira-dúvidas, monitoria, aulas de aprofundamento, aulões.
Temos uma rotina de estudos e ambientes de aprendizagem específicos e de alta
qualidade”, relata.
Em 2018 foram 458 alunos aprovados em diversos vestibulares, tanto de universidades
públicas quanto particulares. No último vestibular, 40 estudantes foram aprovados para
Medicina.
Mais informações no site do Colégio Dehon ou então pelo (48) 3621-3007

Veículo: Unisul Hoje
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Estudante de Direito é selecionada para programa de
estágio na Câmara de Deputados

A estudante Luisa de Lara Dutra, do curso de Direito, está prestes a viver uma nova
experiência para agregar mais conhecimento. No próximo mês vai participar da edição
de novembro do Estágio Participação da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

Após passar pelo processo de seleção, Luisa, que está na quinta fase do Curso de
Direito, da Unidade Trajano, está ansiosa para embarcar nesta experiência e conta que o
seu maior objetivo é conhecer o sistema legislativo na prática. “Quero ver de perto
como funciona esse Poder na prática e os temas em pauta para poder exercer com o
conhecimento adquirido a minha cidadania de forma mais plena, usando essa
aprendizagem na minha vida acadêmica, profissional e enquanto cidadã, no ambiente
onde estou inserida”.
O Estágio Participação é um programa voltado a estudantes universitários de todas as
áreas de formação que tem o objetivo de estimular a participação democrática e cidadã
por meio de atividades que propiciem conhecimento sobre o Poder Legislativo.
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Teoria na prática: alunos realizam cobertura das
eleições

Das 7h30min da manhã até o último segundo dos resultados, os estudantes de
Jornalismo e de Publicidade e Propaganda da Unisul fizeram a cobertura do 2º turno das
eleições. Foram mais de 20 participantes distribuídos em 14 cidades de Santa Catarina.
A iniciativa foi realizada em parceria com o Jornal Convicção, um projeto de estudantes

de Jornalismo da Unisul que faz reportagens audiovisuais na universidade e na
comunidade ao redor.
A experiência em trabalhar na cobertura de eleições é uma oportunidade que poucos
estudantes na graduação podem ter. A estudante Milena Flor Tomé, uma das
idealizadoras do projeto, garante que a experiência foi enriquecedora para todos os
alunos que participaram. “Aprendemos a lidar com horários, a prezar pela ética, a
pesquisar informações relevantes, a apurar tudo antes de publicar, a trabalhar em equipe
e principalmente, aprendemos que por mais que tenhamos o planejamento pronto, um
fato pode mudar tudo”, afirma.
A cobertura contou com 25 boletins em tempo real, duas transmissões ao vivo pelas
redes sociais, matéria escrita e fotografias jornalísticas. Os estudantes ainda
entrevistaram o governador eleito, Comandante Moisés e acompanharam ao vivo a
apuração para presidente com comentários sobre o cenário político brasileiro.
Milena conta que todo o planejamento de pautas, horários e organização de pessoal foi
feita uma semana antes do segundo turno. “Como foi a nossa primeira cobertura, nossa
expectativa se baseava na ideia de que se seguíssemos o planejamento iria dar tudo
certo. Visto que mais que a maioria não tinha experiência, esperávamos fazer um bom
trabalho. No entanto, na realidade, a expectativa foi superada e fizemos em conjunto um
trabalho excelente com muito profissionalismo” finaliza.

