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Entrelinhas
Novo reitor da Unisul, Mauri Herdt, esteve com parte de sua equipe realizando uma
visita oficial ao prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli, ontem à tarde. Mauri dá assim
uma demonstração de humildade ao sair de seu gabinete e mostra a nossa sociedade que
deverá mesmo fazer uma administração diferente.
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Novos dirigentes da Unisul visitam prefeito

Parceria entre a prefeitura e a Unisul foi reafirmada no encontro desta terça-feira.
Estreitar os laços de parceria e união entre a prefeitura e a Unisul. Com este objetivo,
aconteceu na tarde desta terça-feira (17) a primeira visita oficial dos novos dirigentes da
universidade, e o escolhido foi o prefeito Joares Ponticelli.
Participaram do encontro, representando o município, além de Ponticelli, o chefe de
gabinete Laércio Menegaz Júnior e o procurador geral Marivaldo Bittencourt Pires
Junior. Já na comitiva da Unisul, estavam presentes o magnífico reitor Professor Mauri
Luiz Heerdt, o vice-reitor Lester Marcantonio Camargo, o assessor de marketing,
comunicação e relacionamento Fabiano Ceretta, o chefe de gabinete Ademar Schmitz, a
secretária geral Miriam Maria de Medeiros, além do diretor do Campus Tubarão, Rafael
Ávila Faraco.
Durante o encontro, as dificuldades do município foram apresentadas pelo prefeito,
assim como as primeiras medidas que serão tomadas para a recuperação da cidade.
Porém, a parceria da prefeitura com a universidade foi o foco principal da conversa. E o
primeiro fruto desta união pode ser um novo material de divulgação e apresentação
conjunta do município de Tubarão e da Unisul.
Um futuro parque municipal, integrado à Arena Multiuso, e resultante da parceria,
também foi discutido, assim como a nova ponte que ligará o bairro de Oficinas à
universidade, em substituição à ponte pênsil, danificada pelo vendaval de 16 de outubro.
“A parceria com a Unisul não foi só promessa de campanha, é o caminho para a cidade,
pois é lá que está a inteligência do nosso município”, comentou o prefeito após a
reunião, que também debateu a importância do Centro de Inovação. “Todas as
universidades do Sistema estão integradas a este projeto, o Inova será a futura Acafe”,
destacou o prefeito.
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8º BBM: Parceria com UNISUL para fomentar o
Projeto Golfinho

O 8º Batalhão de Bombeiros Militar, com abrangência em todo o litoral centro sul de
Santa Catarina, firmou parceria com a UNISUL (Universidade do Sul de Santa
Catarina) de Tubarão para fomentar o Projeto Golfinho.
A meta é capacitar 800 (oitocentas) crianças em idades de 7 a 14 anos, em todas as
praias de Jaguaruna, Laguna, Imbituba e Garopaba. Através da parceria com a
instituição de ensino, serão fornecidos kits para implementação do projeto e camisetas
para todas as crianças participantes.
O Projeto Golfinho é um programa institucional do Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina (CBMSC), e teve início em 1998. É composto de atividades educativas
com linguagem lúdica para crianças, envolvendo aspectos referentes à dinâmica
costeira, conscientização e prevenção sobre os perigos do mar, bem como, cidadania e
educação ambiental. Além disso, a ação também possui caráter social e integrador,
incentivando o convívio harmônico entre as pessoas e o meio ambiente.
Para o Comandante-Geral do CBMSC e Idealizador do Projeto em 1998, Coronel BM
Onir Mocellin, o objetivo é que nesta temporada o CBMSC forme no Estado todo, em
torno de 5.000 crianças, as quais saberão prontamente informar o lema do projeto:
“Água no Umbigo, Sinal de Perigo!”.

