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CDL de Braço do Norte fecha parceria com a Unisul
para cursos

Foto: Comunicação CDL de Braço do Norte

A CDL de Braço do Norte firmou mais uma importante parceria para capacitação.
Juntamente com a Unisul, a entidade deve oferecer diversos cursos da área de interesse
de seus associados. Três cursos já estão fechados: “O Consumidor como o centro das
atenções”, “Como investir em ações?’ e “O Serviço Faz a diferença no Varejo:
verdadeiro ou falso?”.
O curso “O Consumidor como Centro das Atenções” tem como objetivo destacar a
importância do conhecimento de cada consumidor visando à sobrevivência e o sucesso
da empresa. Entre os temas que serão abordados, estão o comportamento de compra, o
comportamento do consumidor e suas influências, etapas do processo de compra,
fidelização de clientes, entre outros assuntos.
O curso de extensão “Como Investir em Ações” pretende oportunizar aos seus
participantes o conhecimento básico para investimento no mercado acionário,
discutindo o andamento do sistema financeiro nacional, suas taxas, o perfil de
investidores, o passo a passo de analise antes do investimento e os riscos do mercado.
Também de extensão, o curso “O serviço faz a diferença no varejo. Verdadeiro ou
Falso?” irá oferecer os caminhos para a compreensão das várias atividades que
envolvem o varejo, destacando seus pontos indispensáveis e aprimorando os
conhecimentos na área de Marketing de Serviços/Varejo. Entre os temas abordados, as
tendências do setor e o comportamento do consumidor, o crescimento da empresa
varejista através dos serviços, estratégia de marketing e comunicação, além de outros
assuntos relevantes.

O objetivo da CDL é oferecer opção para a capacitação tanto dos lojistas quanto dos
colaboradores. “Quando nos capacitamos, estamos abrindo novas possibilidades para
nós e nossos colaboradores e, consequentemente, para nossas empresas. Estarmos
atualizados sobre o mercado e suas tendências, bem como, o conhecimento técnico de
cada área, é uma maneira de estarmos acompanhando o mercado e lucrando. Quando
nos capacitamos sempre tiramos algum benefício”, salienta o presidente, Maykon
Schuelter.
No mês passado, a CDL encerrou a edição do curso de extensão em Excelência em
Vendas, ministrada pelo professor Antônio Carlos Fonte da Rosa. As características
dos profissionais de vendas e como conquistar clientes estavam entre os temas
trabalhados. “O curso foi muito bom e o conteúdo apropriado ao tema. O professor
também foi muito bom. Aprendi que os mínimos detalhes em uma venda fazem toda
diferença e temos que estar atento aos detalhes, Hoje, noto a diferença no atendimento
aos clientes e tento colocar em pratica o que foi aprendido”, explica o participante e
operador de caixa, Deiver Vascoto.
Para mais informações sobre os cursos oferecidos pela CDL, os interessados devem
entrar em contato pelo telefone (48) 3658-2311 ou acompanhar a entidade nas redes
sociais.
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Governo estadual apoia publicação sobre Gênero e
Educação em Santa Catarina

Na última quinta-feira, 3 de agosto, foi realizado o lançamento do livro “Antropologia,
Gênero e Educação em Santa Catarina”, financiado com recursos da Fundação de
Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc).
Organizado pelas professoras Tânia Welter, Miriam Pillar Grossi e Mareli Eliane
Graupe, o livro traz resultados do projeto homônimo contemplado na última chamada
pública do Programa de Apoio a Núcleos Emergentes (Pronem), realizada pela Fapesc
em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) para apoiar pesquisadores que tenham destaque na sua área de conhecimento,
aproximando-os do nível de excelência. Os trabalhos foram coordenados pelo Núcleo de
Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS) da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) com equipes de pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul
(UFFS), UNIPLAC (Universidade do Planalto Catarinense) e UNISUL ((Universidade
do Sul de Santa Catarina), vinculadas a cursos de graduação e pós-graduação em
Ciências Sociais e Educação.
Os artigos publicados ilustram os principais temas e objetos de estudo desenvolvidos no
projeto e foram escritos por Emilia Haline Dutra, Lino Gabriel Nascimento dos Santos,
Miriam Pillar Grossi, Daniel Machado da Conceição e Jaison José Bassani da UFSC,
Adriana Zomer de Moraes, Tânia Mara Cruz e Gabriela da Silva da UNISUL, Clecí
Terezinha Lima de Lins, Mareli Eliane Graupe, Lucia Aulete Burigo Sousa e Lúcia
Helena Matteucci da UNIPLAC, Tarcisio Brighenti, Rafael Fernando Lewer, Maria
Alice Canzi Ames e Tânia Welter da UFFS.
A formação de estudantes e professores e violências de gênero, homo-lesbo-transfobia e
racismo no espaço escolar são os dois grandes eixos temáticos do livro, que traz o
resultado de investigações e atividades desenvolvidas em escolas e universidades.
Buscando entender os complexos processos de formação e (re)produção de valores
sociais no campo da Educação, os textos publicados contribuem para o conhecimento da
escola neste momento em que observamos grandes transformações sociais na sociedade
brasileira.
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Prefeitura contrata um dentista e mais uma médica
que já estão atuando na Unidade São Francisco de
Assis.

A Prefeitura Municipal através da Secretaria 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.
Bruna Goelzer, natural de Passo Fundo do estado do Rio Grande do Sul, médica clinica
geral, formada recentemente pela Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL e
reside em Tubarão/SC.
O dentista, Israel Bez Birolo, graduado pela Universidade do Vale do Itajaí –
UNIVALE, possui aperfeiçoamento em cirurgia em oral menor, atualmente está
cursando especialização em implantodontia e habita na cidade de Cocal do Sul/SC.
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 uma nova Médica e um Odontólogo.
O Prefeito, 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 ESF`s do município”,
enfatiza, Jorge Koch.
Ressalta-se que até no presente momento a atual Administração, contratou quatro novos
Médicos, para o preenchimentos de vagas, das estruturas da saúde familiar e mais um
Ginecologista e Psiquiatra, três Técnicos de Enfermagem, dois Dentistas, um
Enfermeiro, uma Terapeuta Ocupacional que esta atuando junto à equipe do CAPS e

duas Agentes de Saúde, totalizando 13 profissionais efetivos que estão atuando em
horário integral em diversas unidades de saúde.
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