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Tubarão recebe plano de macrodrenagem
Instrumento que irá ajudar no crescimento da cidade a partir da análise de riscos e
perigos de eventos como temporais, cheias e alagamentos, o plano de macrodrenagem
de Tubarão foi apresentado à comunidade tubaronense. Encomendado pela prefeitura
em 2016, o plano foi elaborado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).
Na terça-feira, a apresentação ocorreu em um evento aberto à comunidade, na E.E.F.
Noé Abati, no bairro São Clemente. Ontem à tarde, no salão nobre da Unisul, foi
apresentado para lideranças, representantes de instituições e governos, universidade e
imprensa. À noite, no mesmo local, para a comunidade em geral.
As apresentações foram conduzidas pelo professor Joel Avruch Goldenfum, da equipe
da Ufrgs, que elaborou o plano. O evento foi acompanhado por representantes de
instituições como Corpo de Bombeiros, Amurel, AGR, Comitê da Bacia do Rio
Tubarão, além de secretários de diversas Pastas da prefeitura, entre elas a Fundação do
Meio Ambiente (Funat) e a Defesa Civil, que participou ativamente da produção do
plano de macrodrenagem.
O trabalho será aplicado junto a outros instrumentos, como plano diretor e plano de
desenvolvimento urbano e ambiental. “É uma proposta de gerenciamento das águas da
chuva, de forma que, junto com o plano diretor, a coleta de lixo e a questão de
educação, seja feito o melhor manejo das águas e, com isso, sejam minimizados os
custos na medida do possível. Agora, vem a parte legal para a implantação, que é
transformar as propostas através do Legislativo, executar a implementação das obras
para cada sub-bacia e, finalmente, buscar as fontes de recursos para essas obras”,
destacou Joel.

Melhorias necessárias
O prefeito Joares Ponticelli usou como exemplo uma das obras de revitalização dos
acessos como preocupação em fazer, desde já, os investimentos necessários na
macrodrenagem. “Estamos finalizando a revitalização da rua Padre Dionísio da Cunha
Laudt, que recebeu uma grande obra de macrodrenagem. Foi um grande investimento,
mas bem pequeno diante de toda a demanda que a cidade precisa. E estamos aqui hoje
para melhorar essa realidade. A entrega desse plano amplia o nosso compromisso e a
nossa responsabilidade de buscarmos as parcerias necessárias para as melhorias, e
espero que todos possam ajudar”, destacou Joares.
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Urbanismo: Plano de macrodrenagem é apresentado

Instrumento que irá ajudar no crescimento da cidade a partir da análise de riscos e
perigos de eventos como temporais, cheias e alagamentos, o Plano de Macrodrenagem
de Tubarão foi apresentado à comunidade tubaronense. Encomendando pela prefeitura
em 2016, o plano foi elaborado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Na terça-feira a apresentação foi em um evento aberto a comunidade na EEF Noé Abati,
no bairro São Clemente. Ontem,à tarde, no salão nobre da Unisul, para lideranças,
representantes de instituições e governos, universidade e imprensa. À noite, no mesmo
local, para a comunidade em geral.
As apresentações foram conduzidas pelo professor Joel Avruch Goldenfum, da equipe
da UFRGS, que elaborou o plano. O evento foi acompanhado por representantes de
instituições como Corpo de Bombeiros, Amurel, AGR, Comitê da Bacia do Rio
Tubarão, além de secretários de diversas pastas da prefeitura, entre elas a Fundação do
Meio Ambiente (Funat) e Defesa Civil, que participou ativamente da produção do plano
de macrodrenagem.
Esse trabalho minucioso que demorou mais de dois anos para ser concluído será
aplicado junto a outros instrumentos como Plano Diretor e plano de Desenvolvimento
Urbano e Ambiental. "É uma proposta de gerenciamento das águas da chuva de forma

que junto com o plano diretor, coleta de lixo e a questão de educação seja feito o melhor
manejo das águas e com isso mininizar custos na medida do possível. Agora vem a
parte legal para implantação, transformar as propostas apor meio do Legislativo,
executar a implementação das obras para cada sub-bacia e finalmente buscar as fontes
de recursos para essas obras", destacou Joel.
O prefeito Joares Ponticelli usou como exemplo uma das obras de revitalização dos
acessos como preocupação em fazer desde já os investimentos necessários na
macrodrenagem. "Estamos finalizando a revitalização da rua Padre Dionísio da Cunha
Lautdh, que recebeu uma grande obra de macrodrenagem. Foi um grande investimento,
mas bem pequeno diante de toda a demanda que a cidade precisa. E estamos aqui hoje
para melhorar essa realidade. A entrega desse plano amplia o nosso compromisso e a
nossa responsabilidade de buscarmos as parcerias necessárias para as melhorias e espero
que todos possam ajudar", observou Joares
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Para acabar com ‘áreas de sombra’, advogado luta
para adequar a lei municipal e facilitar a instalação de
antenas telefônicas em Tubarão
Inacio Tanchella Nandi ainda argumenta as alterações com representantes do
Executivo e Legislativo para diminuir o tempo da instalação. Mas ele já deu o
primeiro passo, e depois de 1 ano e meio, trouxe uma antena que será colocada
na Vila Moema até o fim deste mês.

Que os serviços de telefonia móvel e internet deixam a desejar não é novidade para
ninguém. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que nem sempre a falta, ou
deficiência de sinal é culpa das operadoras, em alguns casos, e a maioria deles, é pela
falta de instalação de antenas nas chamadas “áreas de sombra”.
As empresas demonstram interesse em instalar mais antenas nos municípios e esbarram
nas restrições impostas por leis municipais.

Uma lei federal aprovada pelo Congresso em 2015 foi uma tentativa de dar diretrizes
para os municípios modernizarem suas próprias leis. Entre os critérios está o envio de
pedido para um único órgão por ente federativo, prazo máximo para aprovação de 60
dias, obrigatoriedade de compartilhamento de infraestrutura entre prestadoras e limites
para exposição humana a campos eletromagnéticos.
As leis municipais, no entanto, continuam a tratar o assunto com muita burocracia disse
o diretor executivo do Sinditelebrasil, Carlos Duprat. Em média, um processo de
instalação leva cerca de um ano. O resultado é um vai e vem de documentos e atraso
econômico para o município, que deixa de arrecadar de impostos.
Realidade de Tubarão
Um estudo iniciado em Tubarão em 2017, pelo advogado e servidor público Inácio
Tanchella Nandi, apontou que na cidade há vários pontos de “sombra” e que podem ser
facilmente resolvidos, não fosse a dificuldade burocrática.
O estudo é parte do artigo que ele apresentou para finalizar a pós-graduação em Gestão
Pública, pela Unisul. No texto Inácio analisa a estrutura e as leis que estabelecem
normas para licenciamento, instalação e compartilhamento de redes de
telecomunicações na cidade. Ele propõe uma nova lei substituindo a atual lei municipal
para diminuir o tempo de instalação dessas antenas, e ficar em harmonia ao Código
Florestral e a Lei Federal Inácio ainda argumenta as alterações com representantes do
Executivo e Legislativo.
“A lei municipal é obsoleta e vai de encontro com a lei Federal impedindo o
desenvolvimento da cidade, sem contar o estresse causado pela falta de sinal nestes
pontos de sombra”, completa.
Justamente pensando em ampliar o sinal da telefonia e internet para garantir rede em
todas as partes é que Inácio batalha há 1 ano e meio para tentar instalar uma antena no
bairro Vila Moema, atrás da Câmara de Vereadores.
“A Câmara fica em uma área de sombra, quem trabalha lá fica sem sinal no celular e
isso dificulta em alguns momentos, mesmo com wi-fi disponível. E quem mora nas
proximidades também vai sair ganhando”.
Um ano e meio depois...
Inácio protocolou o pedido na prefeitura para a instalação da antena em Maio de 2017 e
só nesta semana é que recebeu a liberação. Neste primeiro momento o sinal é restrito a
clientes da operadora Tim, mas Inácio tem planos de trazer mais antenas de outras
empresas.
A antena da Tim já está no pátio da Câmara e assim que a empresa liberar será
instalada, pode ser ainda este mês. Inácio comemora a conquista e entende que o

caminho ainda é longo. “Esse foi o primeiro passo de muitos que pretendemos dar para
melhorar a qualidade do serviço de internet e telefonia na cidade. O importante é
pensarmos positivo e batalhar pelo bem comum”, finaliza.
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Renato Borghetti é uma das atrações
O evento faz parte das comemorações de fim de ano

Mais uma vez, o Parque Ambiental Encantos do Sul receberá o Papai Noel, como parte
da programação natalina de Capivari de Baixo. O senhor de barba branca chegará na
cidade neste domingo, a partir das 16h. A recepção ao Bom Velhinho terá várias
atrações ao público que visitar o Parque. Apresentações dos alunos das oficinas do
Parque, contação de histórias e poesia estão entre elas.
A grande atração fica por conta do show do acordeonista do Rio Grande do Sul, Renato
Borghetti, às 19h, um dos artistas brasileiros de mais sólida carreira internacional.
Borghettinho, como é carinhosamente conhecido, já esteve no Parque em 2014, ocasião
em que dividiu o palco com os artistas Alegre Corrêa, Guinha Ramires e Alessandro
Kramer e, na época lotou o teatro.
Desta vez, a sua apresentação será solo, na concha acústica, ao ar livre, como tem
ocorrido em boa parte de seus shows pela Europa, em países como França, Portugal,
Hungria, Holanda, Eslovênia, Bélgica e Suíça. Em caso de chuva o espetáculo ocorre no
espaço multiuso, no Centro de Cultura e Sustentabilidade do Parque. Após o espetáculo,
a programação de Natal segue no centro do município, em frente ao ginásio municipal, a
cargo da prefeitura da cidade termelétrica. Lá, estão programadas para ocorrer
apresentações da Banda Santa Cecília, Coral Unisul e de alunos da Apae.
Poucos sabem que Renato Borghetti é hoje um dos artistas brasileiros de mais solida
carreira internacional. Tournés europeias são uma constante na vida do gaiteiro, cidades

italianas (sua origem), passando ainda por festivais na Croácia, Republica Tcheca,
Áustria e Alemanha. Na Áustria, onde se apresenta regularmente desde 2000, Renato se
sente em casa, pois não há cidade em que não tenha tocado.
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Projeto Navegar participa de campeonato da Marinha

Para comemorar o Dia do Marinheiro, a Delegacia de Capitania dos Portos de Laguna
promoveu um campeonato de remo na lagoa Santo Antônio dos Anjos. Os alunos do
Projeto Navegar participaram das disputas de 50 até 150 metros.
Todos ganharam medalhas de participação.
Estiveram envolvidos 40 crianças, a partir dos 10 anos.
Classificação
Feminino
Ana Vitória
Crislaine
Denise
Masculino 10 a 13 anos
Yuri
Cauã
Roger
Masculino 14 a 16 anos
Rafael

Yuri
Ricieri
Canoe masculino
Lucas
José Henrique
Yuri
Marinha
Mm Wesley
Mm Freitas
Mm Neves
O que é o Projeto Navegar?
O Projeto oferece aulas de caiaque e canoagem e atende crianças de toda rede de ensino
do município com idades entre 10 e 17 anos, num total de 100 vagas divididos em 04
turmas.
Navegar é um projeto do Departamento Municipal de Esportes (DME) e tem apoio do
Iate Clube de Laguna, Unisul e da Delegacia da Capitania dos Portos de Laguna.
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Nova diretoria do Comitê da Bacia do Rio Urussanga é
eleita

Uma nova composição de representantes de entidades membros passa a atuar à frente do
Comitê da Bacia do Rio Urussanga. A eleição da diretoria para o mandato de dois anos
reconduziu Carla Possamai Della à presidência do órgão colegiado. O ato oficial de
posse dos membros eleitos ocorreu na última Assembleia Geral Ordinária do ano, na
sala de reuniões da Epagri, em Criciúma.

"Nos últimos anos, o Comitê da Bacia do Rio Urussanga construiu um excelente
trabalho alicerçado na atuação de estratégias de articulação, mobilização e
comunicação. Reconduzida à função de presidente, o intuito juntamente com toda a
diretoria nos próximos meses será a gestão participativa. Ainda existe muito para fazer
em prol das nossas águas", frisou Carla.
Para esta nova gestão também foram empossados o vice-presidente do Comitê, Luis
Gustavo Cancelier, e a secretária executiva Sandra Maria de Souza, além de três
secretários suplentes e mais seis membros da Comissão Consultiva. O ato marca os 12
anos de atuação do Comitê da Bacia do Rio Urussanga comemorados em dezembro
deste ano. A liberação de recursos através do Governo de Santa Catarina possibilita a
retomada das ações e uma projeção para os próximos anos.
"Agora os trabalhos são retomados em parceria com a Associação AGUAR. Além
disso, estamos acompanhando de perto a elaboração do Plano de Recursos Hídricos. A
previsão é que seja finalizado em novembro de 2019 pela UNISUL. Os dados
preliminares já nos mostram a importância que terá esse instrumento para a gestão das
águas", comenta a presidente.
Antes da eleição da diretoria, representantes de entidades membros deliberaram sobre
outros assuntos dentro da Assembleia Geral Ordinária. O encontro aprovou o calendário
de reuniões ordinárias para 2019, os planos de trabalho, de comunicação e mobilização,
e de capacitação inseridos no projeto de operacionalização do Comitê da Bacia do Rio
Urussanga que serão desenvolvidos pela entidade executiva AGUAR, bem como a
indicação de representantes do Comitê para compor o Grupo Técnico de assessoramento
do GTA do Carvão. Informações sobre o processo de elaboração do Plano de Recursos
Hídricos da Bacia do Rio Urussanga também foram apresentadas pelos técnicos da
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL).
Comitê da Bacia do Rio Urussanga
Gestão de dezembro de 2018 a dezembro de 2020
Presidente: Carla Possamai Della - Samae de Cocal do Sul
Vice-presidente: Luis Gustavo Cancelier - Prefeito de Urussanga - AMREC
Secretaria Executiva (Titular): Sandra Maria de Souza - FUNDAC
Secretaria Executiva (Suplente):
Filipo de Brida - SAMAE de Urussanga
Melissa Watanebe - UNESC
Antônio Adílio da Silveira - Colônia Z33
Comissão Consultiva (Sociedade Civil):
Ricardo Garcia da Silva - FUNDAI
Clovis Norberto Savi - CREA
Comissão Consultiva (Usuários de Água):
Adefonso Baesso - ASTRECAR
Márcio Zanuz - SIECESC
Comissão Consultiva (Poder Público):
Fernando Damian Preve - EPAGRI
Carla Zoche - CIDASC
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Projeto Navegar participa de campeonato da Marinha
em Laguna

Para comemorar o Dia do Marinheiro, a Delegacia de Capitania dos Portos de Laguna
promoveu um campeonato de remo na lagoa Santo Antônio dos Anjos. Os alunos do
Projeto Navegar partici30param das disputas de 50 até 150 metros.
Todos ganharam medalhas de participação. Estiveram envolvidos 40 crianças, a partir
dos 10 anos.
O que é o Projeto Navegar?
O Projeto oferece aulas de caiaque e canoagem e atende crianças de toda rede de ensino
do município com idades entre 10 e 17 anos, num total de 100 vagas divididos em 04
turmas.
Navegar é um projeto do Departamento Municipal de Esportes (DME) e tem apoio do
Iate Clube de Laguna, Unisul e da Delegacia da Capitania dos Portos de Laguna.
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Programa de empreendedorismo da Udesc para
crianças multiplica oficinas Brasil afora
Um programa de extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) vem
multiplicando Brasil afora oficinas de empreendedorismo e inovação voltadas para
crianças. O programa Esag Kids, vinculado ao Centro de Ciências da Administração e
Socioeconômicas (Esag) da Udesc, levou a metodologia na última sexta-feira, 7, a
Niterói (RJ), onde a oficina foi aplicada com crianças no campus Gragoatá da
Universidade Federal Fluminense (UFF).
O objetivo do Esag Kids é estimular as crianças a a desenvolver competências
relacionadas a administração financeira, com foco em orçamento pessoal, e também em
empreendedorismo e inovação, além de responsabilidade social e ambiental.

Além de trazer turmas de escolas à Udesc Esag para as oficinas, o programa também
capacita multiplicadores que levam a metodologia para fora da universidade. Desse
modo, o programa ofereceu a oficina a 5 mil crianças ao longo de 2018. Desde 2017,
foram 7 mil alunos de escolas públicas e privadas atendidos pelo Esag Kids.
Parcerias
Instituições de ensino superior parceiras tem ajudado a multiplicar o programa. Entre
elas, além da UFF, estão o Instituto Federal de Santa Catarina (Ifsc), Universidade do
Sul de Santa Catarina (Unisul) e Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs).
As universidade federais do Pará (Ufpa) e do Piauí (Ufpi) devem ser as próximas a
receber as oficinas.
O programa também vem sendo levado a escolas. Com o apoio da Pró-reitoria de
Extensão, Cultura e Comunidade da Udesc, o Esag Kids também promoveu oficinas
com cerca de 2 mil crianças atendidas pelas ações do Núcleo Extensionista
Rondon em 2018. Nesta terça-feira, 11, o programa foi levado à creche municipal da
Barra da Lagoa, em Florianópolis, para crianças de 5 e 6 anos.
Multiplicadores
Os interessados em replicar a oficina são capacitados gratuitamente pelo programa e
recebem um kit, que inclui o Manual do Empreendedor Mirim. Os responsáveis pela
ação precisam apenas se comprometer a enviar fotos e um breve relatório das atividades
realizadas. Para se tornar um multiplicador, entre em contato pelo email esagkids@gmail.com.
Para 2019 o plano é a criação de um novo material paradidático, ilustrado, que irá
contar a história em linguagem infantil, em uma obra intitulada Uma Aventura
Empreendedora.
Saiba mais sobre o Esag Kids no site www.esagkids.com.br e
em www.facebook.com/esagkids.
(Udesc, 12/12/2018)
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Noite de celebração pelo Dia do Arquiteto e Urbanista

Uma noite para celebrar a contribuição da arquitetura para a sociedade. A solenidade em
homenagem ao Dia do Arquiteto e Urbanista na terça, 11 de dezembro, reservou
momentos para comemorar e também para prestar contas do primeiro ano da gestão
2018/2020, um período marcado por intensa mobilização e organização do CAU/SC

para uma nova fase. Representantes das entidades da arquitetura, CEAU/SC, estudantes,
professores e conselheiros prestigiaram o evento que aconteceu na Reitoria da UFSC e
antecipou as comemorações do próximo sábado, 15 de dezembro.
A presidente do CAU/SC, Daniela Sarmento, apresentou dados quantitativos e
qualitativos das realizações do CAU/SC em 2018 e destacou a construção coletiva do
Plano de Gestão e o seu alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU. “Nossas ações tem que estar atreladas ao desenvolvimento das nossas
cidades. Nosso trabalho precisa impactar a sociedade de uma forma organizada, através
de metas e indicadores que já estejam estabelecidos, não apenas da perspectiva dos
arquitetos mas também da sociedade”, afirmou.
Momentos distintos marcaram a noite. Após a mesa de abertura, houve o lançamento da
revista “ATHIS na prática: o caso da Toca Santa Cruz”; a projeção do video sobre
a mostra “Paralela” pela Associação Cultural Cachola de Bernunça; e a entrega do 6º
Prêmio para Estudantes de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. Todas as
iniciativas tiveram apoio institucional e financeiro do CAU/SC por meio de seus editais
de fomento.
ATHIS na prática
A publicação “ATHIS na prática: o caso da Toca Santa Cruz” documenta a experiência
de um projeto de habitação na comunidade quilombola, um esforço conjunto de entes
públicos, privados e movimento social. O projeto viabiliza a construção de residências
para 22 famílias em situação de extrema vulnerabilidade social que residem no território
quilombola. Sete das casas já foram edificadas e a expectativa é que as chaves restantes
sejam entregues em meados do próximo ano. O projeto foi apresentado pela arquiteta
Angela Marshall, integrante do Ateliê URBE, que prestou assistência técnica em
conjunto com o PET-Arq/UFSC.
O Movimento Negro Unificado, que atua na comunidade há cerca de dez anos, atuou
como mediador entre as organizações realizadoras e os moradores. “Hoje, lá na
comunidade, mudou muito a forma de olhar a habitação. Já se começa a entender que
não pode colocar a casa em qualquer lugar, que se colocar onde a assistência técnica
indica fica mais seguro e bonito”, conta a coordenadora do MNU, Maria de Lurdes
Mina.
Para ela, a publicação pode ajudar a impulsionar projetos em outras comunidades
quilombolas. “As políticas para quilombolas enfrentam uma burocracia discriminatória
enorme. Nós tivemos sorte de contar com pessoas muito disponíveis, mas os técnicos
não são todos iguais. E esta publicação vai dizer a eles que é preciso uma sensibilidade
maior, um olhar diferenciado para as comunidades quilombolas”, afirmou.
” Nosso trabalho precisa impactar a sociedade de uma forma organizada”, afirmou
Daniela Sarmento na mesa de abertura | FOTO: ISABELA MARTINS – CAU/SC
A impressão da revista foi viabilizada por recursos da Chamada Pública “Arquitetura
Transforma”, do CAU/SC, e viabilizada por projeto apresentado ao Conselho
pelo Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina – SASC. A versão digital
pode ser acessada neste link
Também participaram da mesa de lançamento o coordenador da Comissão de
Organização, Administração e Finanças – COAF, Rodrigo Kirck Rebêlo, a
coordenadora da Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse
Social – CATHIS, Claudia Elisa Poletto, o representante do Sindicado dos Arquitetos
de SC, Ângelo Arruda, e o estudante do Programa de Educação Tutorial –
Arquitetura/UFSC Gabriel Querne e o professor Samuel Steiner, do PET-Arq UFSC

Premiados da noite
Iniciativa do Instituto Brasileiro de Arquitetura (IAB/SC) e CAU/SC, o 6º Prêmio para
Estudantes de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina recebeu 36 inscrições de
trabalhos de estudantes de arquitetura e urbanismo no estado. Dentre eles, sete
mereceram premiação ou menção honrosa. Confira os nomes das/os ganhadoras/es:
1º Lugar: Autora: MAYARA CRISTINE KLEIN (UNISUL FLORIANÓPOLIS)
Professor: RUDIVAN LUIZ CATTANI
Trabalho: HABITAÇÃO TEMPORÁRIA EMERGENCIAL: UMA ALTERNATIVA
PÓS-DESASTRES NATURAIS EM SANTA CATARINA
2º Lugar: Autor: JOÃO PEDRO DE FREITAS (UNESC – UNIVERSIDADE DO
EXTREMO SUL CATARINENSE – CRICIÚMA/SC)
Professor: LUCAS SABINO DIAS
Trabalho: HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL EM CRICIÚMA – SC
3º Lugar: Autora: VANESSA BEATRIZ DA SILVA (UNIVALI – ITAJAÍ/SC)
Professor: MARCELO GALAFASSI
Trabalho: O HABITAR E O RIO – UMA INTERVENÇÃO NO BAIRRO CIDADE
NOVA-ITAJAÍ
Menções honrosas
Autora: BRUNA TERUKO BORTOLINI (UNIVALI – ITAJAÍ/SC)
Professora: LISETE TEREZINHA ASSEN DE OLIVEIRA
Trabalho: ARTICULANDO AS ÁGUAS AO TECIDO URBANO:INTERVENÇÃO
URBANA NO BAIRRO CIDADE NOVA EM ITAJAÍ
Autora: ANALLÍA LUZ MACIEL (UNISUL FLORIANÓPOLIS)
Professor: ARLIS BUHL PERES
Trabalho: BIBLIOTECA MULTIMÍDIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA:
READEQUAÇÃO FRENTE ÀS NOVAS DEMANDAS
Autora: STEFANIA MEDEIROS STAKONSKI (UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA – FLORIANÓPOLIS)
Professor: FÁBIO FERREIRA LINS MOSANER
Trabalho: COSTURANDO MEMÓRIAS
Autora: CINTIA CHAVES DE SOUZA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE
SANTA CATARINA – FLORIANÓPOLIS/SC)
Professor: ALBERTO LOHMANN
Trabalho: A CASA DE ALICE: UM CENTRO LÚDICO INFANTIL PARA A
CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL/SC
O CAU/SC transmitiu a solenidade ao vivo pela fanpage. Assista ao vídeo!

Veículo: Informe
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Natal Pedra Branca dá vida à Brinquedoteca do Noel

A quinta edição da já tradicional programação do Passeio Pedra Branca será repleta de
opções
Quem acredita na magia do Natal tem destino certo nesse tempo que antecede a data
celebrada como um momento de reunir as famílias e cultivar amor e solidariedade.
No sábado, 8 de dezembro, a Cidade Pedra Branca abriu oficialmente sua já tradicional
programação de Natal. Há 5 anos, o bairro-cidade da Grande Florianópolis se propõe a
pensar, nessa época, um conjunto de atividades que siga a boa proposta de qualidade de
vida e atividades ao ar livre para toda a família que guia o calendário anual de eventos.
“É um momento planejado com muito carinho, para fazer do Passeio Pedra Branca um
local encantado e o principal ponto de encontro desse tempo tão especial”, explica a
gestora de marketing da Cidade Pedra Branca, Clarice Mendonça. O conjunto de
atividades segue até o dia 16 de dezembro, encerrando com um show que promete fazer
do local a rota do final de semana.
Brinquedoteca do Natal é o tema
Todo o ano, o Natal Pedra Branca elege um tema que norteia o conceito criativo e cada
momento pensado para o cronograma. Na edição de 2018, o fio condutor é “A
Brinquedoteca do Noel”. A ideia, como reforça Clarice Mendonça, é justamente
resgatar o apelo lúdico do Natal, com a presença dos brinquedos e brincadeiras e a união
das famílias, numa tradição que atravessa gerações.

E tudo é cuidadosamente ambientado, com o centro do Passeio Pedra Branca se
transformado num espaço encantado, cheio de luzes e elementos cenográficos ligados
ao espírito natalino. Um cenário preparado para o extenso cronograma de opções de
lazer, que inclui festival de dança, mostra de filmes, apresentações de corais, atividades
recreativas e um belo show de encerramento, com Luiz Meira e convidados: Dazaranha
(Chico Martins e Fernando - violino), Engenho (Alisson Mota e Marcelo Besen) e
Expresso (Daniel Lucena e Zeca Petry).
“O Passeio Pedra Branca tem como conceito o resgate da vida na rua, ao ar livre,
favorecendo encontros e o convívio. O fomento de eventos como esse do Natal, é
essencial no desenvolvimento da comunidade e na formação cultural local. As
apresentações artísticas são em sua maioria, do próprio bairro. É lindo de ver os
moradores se preparando para subir aos palcos ou desfilar na rua do Passeio Pedra
Branca. Isso é senso de comunidade e representa um verdadeiro sentido para o Natal”,
conclui a gestora de marketing da Cidade Pedra Branca.
Programe-se e confira
Veja tudo que está programado e agende-se para aproveitar o Natal Pedra Branca
13 de dezembro, quinta-feira
19h30 - A Magia Influx no Natal
Local: palco na praça do espelho d'água
20h30 - Mostra de Dança Espaço 2 no Cinema
Local: palco na Praça do espelho d'água
14 de dezembro, sexta-feira
18h - MusicArt e Convidados Cantam o Natal
Local: palco na praça do espelho d'água
19h - Um Natal bem Brasileiro - Auto de Natal Bom Jesus
Local: palco na praça do espelho d'água
20h - Sessão de Cinema Unisul - Mostra de Filmes - FIta e Fitinha Crepe
Local: palco na Praça do espelho d'água
15 de dezembro, sábado
18h - Presença do Papai Noel

Local: Casa do Noel na Praça Coberta
20h - Luiz Meira e Convidados: Grupo Engenho, Grupo Expresso e Banda Dazaranha
Engenho: Alisson Mota e Marcelo Besen
Expresso: Daniel Lucena e Zeca Petry.
Dazaranha: Chico Martins e Fernando ( violino).
Local: palco na Praça do espelho d'água
16 de dezembro, domingo
18h - Presença do Papai Noel
Local: Casa do Noel na Praça Coberta

Rádio
Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 13/12/2018
Hora: 7h30min
Assunto: Aluna conquista 1º lugar concurso CAU-SC. Refinanciamento.
Boleto digital
Comentarista: Beatriz Juncklaus

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 13/12/2018
Hora: 10horas
Assunto: Aluna conquista 1º lugar concurso CAU-SC. Refinanciamento.
Boleto digital
Comentarista: Beatriz Juncklaus

Veículo: Rádio Litoral Sul
Programa: Jornal Litoral AM 1320
Data: 13/12/2018
Hora: 7horas
Assunto: Aluna conquista 1º lugar concurso CAU-SC. Refinanciamento.
Boleto digital
Comentarista: Beatriz Juncklaus

Unisul Hoje
Veículo: Unisul Hoje

Data: 12/12/2018
Link: http://hoje.unisul.br/professor-recebe-condecoracao-da-marinha-do-brasil/

Professor recebe condecoração da Marinha do Brasil

O coordenador do Complexo Aquático da Unisul, Unidade Pedra Branca, professor
Carlos Camargo, receberá uma condecoração da Marinha do Brasil. O reconhecimento é
chamado de Medalha Mérito Tamandaré e é destinada a autoridades, instituições e
personalidades civis e militares que tenham prestado serviços relevantes na divulgação
ou no fortalecimento da Marinha do Brasil. O Complexo Aquático é parceiro da
instituição em diversos eventos e projetos.
O professor Carlão, como é conhecido, coordena, aliado a equipe de gestão do
Complexo Aquático, projetos sociais que atendem gratuitamente crianças de áreas de
baixa renda das cidades de São José e Palhoça. “Ser uma universidade comunitária e ter
a comunidade viva dentro dela, é ter a comunidade influindo em suas ações e ver a
comunidade como sua grande parceira estratégica e o Complexo Aquático atua
justamente desta forma”, afirma o professor.
Segundo o coordenador do Complexo, a homenagem reforça o compromisso da Unisul
com toda a comunidade da Grande Florianópolis. “Seja na produção de conhecimento,
seja na oferta de serviços, a Universidade está sempre procurando ir ao encontro das
demandas da sociedade. Estas homenagens são simplesmente o reconhecimento que a
Unisul está sempre aberta a atender estas necessidades da comunidade”, finaliza.

Veículo: Unisul Hoje
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Unisul passa a utilizar boletos digitais

A partir de janeiro de 2019 a Unisul não encaminhará mais boletos bancários impressos
para o endereço de colaboradores e estudantes. Passando para o meio digital, a
Universidade torna o processo mais ecologicamente sustentável, já que reduz os gastos
com papeis e, consequentemente, acaba preservando o meio ambiente. A média de
impressões, por mês, chegava a 21 mil boletos. Além disso, ao adotar a prática,
transforma o processo em algo mais prático, seguro e econômico.
Para acessar os boletos de pagamento, é só entrar no Portal Minha Unisul, menu
“Financeiro”, clicar em “Imprima seu boleto” e pronto. A iniciativa também vai trazer
mais comodidade e rapidez para a quitação da mensalidade, já que o usuário poderá
acessar o documento de qualquer lugar.
Em caso de dúvidas ou para mais informações, ligue 0800 970 7000.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 12/12/2018
Link: http://hoje.unisul.br/estudante-moda-inclusiva-concurso/

Estudante recebe prêmio em concurso de moda
inclusiva

A coleção Mandy Sobre Rodas desenvolvida pela estudante da Unisul, Nicole Ulian de
Freitas, classificada para participar do 6º Prêmio Brasil de Moda Inclusiva, ficou em
segundo lugar entre os finalistas que disputaram o prêmio.
O 6º Prêmio Brasil de Moda Inclusiva é um projeto pioneiro na região sul do Brasil que
propõe o uso da Moda como ferramenta de inclusão social com um novo olhar. Ao todo
foram inscritos 80 trabalhos e 20 estudantes de diferentes instituições. O desfile aconteceu
no

dia

28/11,

no

hotel

Majestic,

no

Centro

de

Florianópolis.

A Mandy Sobre Rodas
A coleção “Mandy Sobre Rodas”, realizada em parceria com Noelle Ulian de Freitas,
filha de Nicole, e também estudante de Design de Moda, foi pensada para o público com
deficiência física mas que ao mesmo tempo, atende a todos os tipos de público.
“Pensamos em uma coleção que transpareça estilo e emoção do mundo sobre rodas,
empurrando os limites da convenção social e dando asas ao desejo jovem de simplesmente
conquistar o mundo. Então, apresenta um estilo gótico, jovem, romântico e ativo à vida
moderna podendo ser aderida tanto no frio como no calor, e teve como base inspiradora
uma estudante de Design de Jogos de 21 anos, Amanda Lippel”, explica Nicole.
Para produzir as peças, Nicole conta que as estudantes utilizaram o tecido de neoprene e
aplicaram soluções ergonômicas de modelagem que oferecesse o conforto através de uma
tecnologia têxtil. “Desenvolvemos modelos de calças jeans em poliamida e elastano, com
bolsos nas partes inferiores para maior praticidade, ganchos maiores na parte traseira para
melhor comodidade e recortes proporcionando facilidade de movimentos e transpiração.
Essas foram algumas das soluções aplicadas priorizando o conforto que a tecnologia têxtil
moderna nos permite”.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 6% da
população brasileira tem algum tipo de deficiência e encontra dificuldade em encontrar
roupas adaptadas às necessidades. “Infelizmente a moda inclusiva no Brasil está longe de
ter o valor que ela realmente deveria ter, mas com essa nova geração de respeito à
diversidade e à inclusão, podemos vê-la conquistando cada vez mais seu devido lugar”,
destaca Nicole.
Para Nicole, o Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva, permite mostrar que a moda é para
todos e por apresentar as potencialidades desse nicho de mercado. “Para nós foi um
grande prazer e uma grande oportunidade de mostrar primeiramente nosso trabalho. E
também, passar soluções práticas de modelagem às empresas de vestuário feminino,
permitindo e estimulando que as mesmas se voltem a esta fatia de mercado tão importante

e que muitas vezes é deixada de lado. Chegar ao 2° lugar foi uma grande conquista e nos
fez perceber que todo o nosso esforço e dedicação nos mostrou que estamos no caminho
certo, apresentando roupas adequadas e acessíveis ao público deficiente como
consumidor”.
A coleção “Mandy Sobre Rodas”, de Nicole e Noelle Ulian de Freitas, foi criada e
desenvolvida durante a unidade de aprendizagem Projeto de Coleção Funcional do curso
de Design de Moda, da Unidade Dib Mussi.
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Memórias do ex-diretor: 50 anos depois

Por Osvaldo Della Giustina, ex-diretor da FESSC e ex-reitor da Unisul
À época da formatura da 1ª Turma da faculdade de Ciências Econômicas do Sul de
Santa Catarina, da Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina (FESSC), hoje
UNISUL, a autorização de funcionamento de cursos de nível superior de instituições
criadas pelos municípios, era competência dos Conselhos Estaduais de Educação,
enquanto que seu reconhecimento era feito pelo Conselho Federal de Educação. Este
reconhecimento só poderia ser solicitado após a comprovação do funcionamento regular
do curso por dois anos.
Nosso curso de Ciências Econômicas foi o segundo autorizado no interior de Santa
Catarina. O primeiro, também de Economia, fora autorizado no ano anterior para
Blumenau.
Quarenta candidatos foram aprovados no 1º vestibular e o curso iniciou com 41
acadêmicos e 5 professores: eu mesmo, Irineu Argemiro Brodbeck, Aroldo Silva,

Fernando Marcondes de Mattos e Anastácio Katcips. O 41º acadêmico, título que soava
como uma novidade e atribuía certo status na comunidade, era o Major Válmore
Siqueira, comandante da Companhia do exército local, por já ser portador de outro título
de nível superior. Havia também uma mulher, Darci Antunes Teixeira…
Desses, 31 concluíram o curso, tendo como paraninfo o Prof. Alcides Abreu que, além
de ter sido o autor do parecer inicial que autorizou o início do Curso era um verdadeiro
ícone no Estado nas áreas de economia e de planejamento, a quem Santa Catarina deve
a principal concepção de seu modelo de desenvolvimento desconcentrado. Registro que
o Prof. Alcides terminou seus dias como professor da Unisul. A turma sabia o que
estava escolhendo.

A aprovação do Curso
O reconhecimento do Curso pelo Conselho Federal de Educação, só veio a acontecer
cerca de dois meses após a formatura. Mas, nestes dois anos ocorridos desde o
encaminhamento do respectivo processo, o Curso já tinha sido visitado por seu relator
do processo, o Prof. Heitor Gurgulino de Souza, que se encantou com o que vinha sendo
feito pelo curso “naquele fim do mundo” principalmente em termos de pesquisa e
assessoria ao desenvolvimento regional. Aliás, o Prof. Heitor veio a ser posteriormente
Reitor da Universidade nas Nações Unidas em Tóquio, alto assessor do Diretor Geral da
Unesco em Paris. Homenageado pela Unisul na comemoração de seus 40 anos, é, ainda
hoje, aos 85 anos, Secretário Executivo da União Internacional de Universidades e
membro do Internacional Clube de Roma. Tenho a sensação que ele intuiu que aquele
pequeno curso poderia ser a origem de uma grande universidade, como realmente foi: a
nossa UNISUL.
Com a garantia do Relator de que o Curso seria aprovado e que eu poderia diplomar a 1ª
Turma que estava por concluir o curso a formatura foi programada e realizada com
“toda a pompa e circunstâncias” o que serviu também para confirmar a validade do
Curso diante daqueles que ainda cultivavam alguma dúvida sobre sua validade.

Os três fatores
Se me perguntarem quais as características marcantes que marcaram o curso, eu citaria
duas ou três.
•

A primeira, e isto se deve muito ao Prof. Fernando Marcondes de Mattos,
posteriormente incorporador e Diretor-Presidente do empreendimento Costão
do Santinho, que motivou na turma o interesse pela pesquisa e o

desenvolvimento, interesse que veio a ser, e de certa forma continua sendo
até hoje, uma das marcas da Universidade.
•

A segunda, o empreendedorismo, palavra, aliás, muito em voga hoje. Havia
muitas iniciativas do curso, desde a campanha para doação de livros para o
início da biblioteca, até a realização do I SACI (Salão do Comércio e da
Indústria do Sul de Santa Catarina), provavelmente o primeiro evento de
promoção da economia realizado na região. Mais de 50 expositores e mais de
20 mil visitantes, com shows de nível nacional, fizeram o sucesso do salão.

•

A terceira, o grande interesse demonstrado nas aulas e nas demais atividades
desenvolvidas pelo curso. Boa parte da turma era de profissionais em
diversos ramos de atividade: professores, contadores, bancários, etc. Lembro
que era frequente as aulas se prolongarem até meia noite e mais tarde, em
debates, exposições, explicações, etc.

Bem, creio que a turma contribuiu bastante na definição de um alicerce firme e
competente que que caracterizou a FESSC e se transformou numa tradição que, me
permito dizer, até hoje significa um fundamento sólido da UNISUL.
Sei que nem todos estão presentes hoje, nessa comemoração. Cinquenta anos é muito
tempo. Há dias recebi da memória privilegiada do Prof. João Jerônimo, um dos
pioneiros do curso, seu professor no segundo ano e que viria a ser também seu
coordenador, uma listagem da turma, anotando aqueles que já partiram para uma nova e
eterna vida, e que merecem ser lembrados de modo muito especial neste momento.
Também lembraremos dos que, como nós, em nossa longevidade, aplicamos de nossos
conhecimentos, muito tido nessa venerável Instituição, em favor da construção de um
mundo melhor.

