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Funoesc recebe certiﬁcado de Responsabilidade
Social da Assembleia Legislativa
Florianópolis
Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (Funoesc),
mantenedora da Unoesc e
do Hospital Universitário
Santa Terezinha, de Joaçaba, recebeu o certiﬁcado
de Responsabilidade Social 2013, atribuído pela
Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina
(ALESC) como forma de
reconhecimento a empresas, cooperativas e entidades sem ﬁns lucrativos que
tenham a responsabilidade social incluída em suas
políticas de gestão. A
entrega do certiﬁcado
ocorreu em uma sessão
especial da casa legislativa, realizada na quartafeira no Palácio Barriga
Verde, em Florianópolis.
A seleção das instituições contempladas com o
certiﬁcado de Responsabilidade Social da ALESC
é feita por meio de edital,
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em que as instituições
podem se inscrever e, após
informarem seus balanços
e indicadores sociais, passar pela avaliação da
Comissão Mista de Certiﬁcação, formada por servidores da Assembleia e
representantes de 11 instituições catarinenses. Em
2013, a premiação chegou
à terceira edição, com
recorde de inscritos. Ao
todo, foram 99 participantes, dos quais 86 atendiam
aos requisitos para receber a certiﬁcação.
Quando foram divulgadas as organizações que
receberiam a premiação, o
presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Joares Ponticelli, aﬁrmou que
a iniciativa está se consolidando como um incentivador das ações de responsabilidade socioambiental no Estado. “Acreditamos que a certiﬁcação
estimula as empresas a

melhorarem seus balanços sociais e a se tornarem
importantes parceiros da
sociedade na busca por
mundo mais justo, com
mais respeito às pessoas e
ao meio ambiente”, disse.
Para o Reitor da Unoesc, Aristides Cimadon, o
certiﬁcado é um reconhecimento do Estado, por
meio da Assembleia Legislativa, de que a instituição
tem grande responsabilidade social e presta um
serviço relevante na

região onde atua.
– Para a Funoesc, é de
suma importância ﬁgurar
entre as entidades destaque nas ações sociais pelo
seu intenso trabalho junto
às comunidades. Isso
demonstra o reconhecimento do Estado, através
do Poder Legislativo, com
esta certiﬁcação – acrescenta o professor Genesio
Téo, presidente da Funoesc e Vice-reitor do Campus de Xanxerê.
Foto: Divulgação/Alesc

Vigilância Sanitária fecha depósito irregular de medicamentos
São Miguel do Oeste
Vigilância Sanitária
Estadual com o apoio
da Polícia Civil interditou
um galpão que servia
como depósito de medicamentos no bairro São Luiz
em São Miguel do Oeste. A
ação dos ﬁscais aconteceu
no início da semana passada, quando o local foi
lacrado e os medicamen-
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tos apreendidos. De acordo com a ﬁscal Andreia
Luiza Teló, a estrutura é
madeira, sem temperatura adequada e o piso de
chão com britas.
O responsável pelo
local alegou que a distribuição era diária e os remédios não ﬁcavam no local
por muito tempo. De acordo com a Vigilância Sani-

tária, as farmácias não
sabiam sobre o depósito e
devem ﬁcar atentas. O
local foi interditado até
que o proprietário providencia uma estrutura adequada para armazenar os
produtos. Segundo a vigilância, o responsável pelo
local deve responder um
processo administrativo.

Foto: Vigilância Sanitária

Agenda

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Secretaria da Paróquia: Rua do Comercio, 671, Centro - Guaraciaba - SC.
•11/12- Visita na comunidade de São Roque – 9h30
•11/12- Visita na comunidade de São Domingos 14h30
•11/12- Visita na comunidade de Indiozinho – 20h30
•12/12- Visita na comunidade de Guatapará Alto – 9h30
•12/12- Visita na comunidade de Barra do Guaraciaba – 15h
•12/12- Visita na comunidade de Sede Flores – 20h30
• 13/12- Atendimento e benção o dia todo.
• 14/12- Formação com os jovens – São José do Cedro – dia
todo.
• 14/12- Visita na comunidade de São Vicente – 14h30.
• 14/12- Visita na comunidade de Ouro Verde – 16h.
• 14/12- Matriz 19h30

• 15/12- Matriz 8h30
• 15/12- Visita na comunidade do Tigre às 10h.
• 15/12- Ensaio de Natal às 19h30.
• 16/12 – Equipe Paroquial – Planejamento para 2014 – dia
todo.
Vivenciando o dia da Imaculada Conceição, 08 de
dezembro, deixemos o nosso coração transbordar
de alegria lembrando o sim que Maria disse e que
salvou a humanidade:
“Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim,
segundo a tua palavra!” (Lucas 1, 38)

