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Universidade
A saída é manter o acordo com a Unisul para que os alunos da escola do Morrotes
continuem tendo suas aulas no prédio da universidade. Não era assim que o secretário
Nilton de Campos queria que as coisas acontecessem, mas ele se vê de mãos amarradas
pela morosidade do processo. Outra pendência é quanto à EEB Sagrado Coração de
Jesus, no Km 60. Apesar de suas salas de aula não terem sido atingidas, duas foram
transformadas em cozinha, e o refeitório foi destruído pelo vento. A escola está tendo
que se virar com as poucas salas disponíveis para as aulas.
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Júnior Chávare reforça gestão do Peixe
O experiente profissional Júnior Chávare passa a integrar o quadro diretivo da K2
Soccer, empresa gestora do Atlético Tubarão, e estará ligado às atividades que
envolvem o futebol.
Bacharel em Ciências da Matemática e analista de sistemas, o gestor possui vasta
experiência em gestão de empresas e clubes, inúmeros títulos conquistados e atletas de
ponta revelados.
Júnior Chávare será responsável por comandar uma central de inteligência esportiva,
considerada fundamental para o desenvolvimento das atividades propostas pelo grupo,
gerando conteúdo que também servirá de suporte ao Tubarão.
“Sempre vivi o dia a dia de clubes e agora vou trabalhar em um grupo que quer fazer
mais do que futebol, quer trazer inovação, produção de conteúdo, envolver comunidades
científicas, deixar um legado. Estamos diante de algo muito grande e fico feliz de poder
fazer parte disso”, declarou Chávare.
A K2 Soccer S.A. foi criada em 2013, com o objetivo de realizar investimentos no
mercado do futebol.

A empresa tem escritórios em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Nova York e
Londres, além de projeto que inclui a gestão de uma equipe na Europa.
Atualmente, a empresa é responsável por gerir o Atlético Tubarão, num projeto de
ressurgimento do clube iniciado em meados de 2015, com previsão inicial de 40 anos de
duração.
Com apenas um ano e meio de gestão total das atividades do clube, já houve o tão
desejado acesso à elite profissional, algo perseguido na cidade desde 2009.
“O trabalho que vem sendo liderado pelo presidente Luiz Henrique Martins Ribeiro é
impressionante. Ao lado dos resultados positivos dentro de campo, já há produção de
conteúdo junto ao meio universitário. Um formato de coprodução está em operação,
integrando cursos da Unisul, entre eles Educação Física, Gestão Esportiva, Jornalismo e
Nutrição. Os laços serão ampliados em breve”, garante Chávare.
Com conexões internacionais desde o início das operações, o grupo estabeleceu uma
sede na Europa na metade de setembro de 2016. Já está em desenvolvimento o projeto
de criar relacionamentos sólidos com clubes e estruturas esportivas de todas as divisões
para realizar transferências de atletas, promover intercâmbios culturais e experimentar
novas situações em um mercado reconhecido pelo sucesso.

Profissional auxiliará cooperação internacional
No último dia 9, o grupo comemorou o lançamento oficial do Elm City Express, um
clube de futebol sediado em New Haven, cidade do Estado americano de Connecticut, a
uma hora e meia de Nova York.
A estrutura esportiva a ser utilizada, como o Reese Stadium, pertence à tradicional Yale
University, a terceira instituição de ensino superior mais antiga dos Estados Unidos. A
equipe vai disputar a National Premier Soccer League (NPSL), Conferência Atlântico,
prevista para ocorrer entre o início de maio e a metade de agosto.
Por terem o mesmo DNA gestor, Elm City Express e Clube Atlético Tubarão serão
parceiros em diversas áreas, abrindo um campo fértil para relacionamentos esportivos,
modelos de negócios, engajamento entre as comunidades, possibilidade de intercâmbio
educacional e abertura de mercado nas duas praças. Atletas brasileiros são esperados
para compor a equipe norte-americana.
“Isso faz parte do nosso plano estratégico e dentro de duas semanas vamos receber uma
delegação do Elm City para desenvolver e definir as nossas metas e os nossos objetivos.
A intenção é de cooperação efetiva a curto prazo. A ideia é trocar know-how e ideias,
emprestar jogadores para lá e receber jogadores no Tubarão, explorar o mercado
profissional nos EUA e parcerias entra a Unisul e universidades no Estado de
Connecticut, entre outras ações”, destaca Chávare.
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UNISUL AMPLIA UNIDADE
FLORIANÓPOLIS COM NOVA TORRE
A Universidade do Sul de Santa Catarina e a Fundação Unisul ampliam a estrutura e
investem no centro de Florianópolis. O novo prédio tem cinco mil metros quadrados,
distribuídos em 15 andares e ao lado da Unisul Dib Mussi. A obra conta com soluções
sustentáveis e foi construída exclusivamente para a Unisul sob supervisão da equipe de
engenharia da Universidade. A Unisul passará a oferecer a partir de 2018 sua quarta
torre da Unidade Florianópolis.
Além do reitor da Unisul, professor Mauri Heerdt, do proprietário da Incorporadora NB,
Benhur Cassius Margarida, e do presidente da Fundação Unisul, Professor Sebastião
Salésio Herdt, o prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli, também assinou o contrato de
locação de 15 anos como presidente do Conselho Curador da Fundação Unisul. O
professor Mauri Heerdt acredita que a capacidade de liderança se revela quando existe
uma visão consolidada do futuro. “Essa visão foi cristalizada quando migramos do
Norte da Ilha para o Centro da cidade. A atual experiência foi correta e ampliamos a
nossa presença porque percebemos que essa perspectiva ainda tem muita sintonia com o
momento atual da Grande Florianópolis”, afirma.
O presidente do Conselho Curador da Fundação Unisul, Joares Ponticelli, destaca o
caráter comunitário da universidade e afirma que para os líderes de visão e de coragem,
como o momento exige, a crise é sempre uma oportunidade. “Fico muito feliz em
acompanhar esse arrojo e essa coragem porque é assim que queremos administrar
Tubarão. E vamos fazer juntos, Unisul, Prefeitura, Fundação e Acafe”, projeta. O olhar
estratégico para o centro da capital é importante para várias questões. Com esse novo
prédio, a Unisul chega a uma área de 19 mil metros quadrados ocupados no centro de
Florianópolis. “Temos uma grande concentração de escritórios, empresas, comércio e
Governo com uma densidade populacional bastante alta na região central da cidade.
Então é importante para nós nos posicionarmos”, comenta o Assessor de Promoção e
Inteligência Competitiva da Unisul, professor Fabiano Ceretta. “Nós estamos atentos e
monitorando o mercado nesse sentido. Vai ser um ponto de apoio importante dentro da
lógica de nós colocarmos, além do atendimento dos cursos presencias de graduação e de
pós-graduação, o atendimento relacionado à UnisulVirtual”, complementa.
O coordenador de infraestrutura da Unisul, engenheiro Alex Izidoro, acompanhou todo
o desenvolvimento e execução do projeto. “É um edifício maravilhoso, moderno e
sustentável”, garantiu. O proprietário da Incorporadora NB, senhor Benhur Margarida,
agradeceu a parceria e destacou a eficiente negociação com a Unisul, conduzida pelo
vice-reitor, professor Lester Camargo, e pelo vice-presidente da Fundação Valter Alves
Schmitz Neto.
A oficialização da contratação do aluguel de mais uma torre no centro da capital
complementa a programação da Unisul em atender uma demanda reprimida pelo
trânsito na percepção do professor Salésio. “As três torres estão bem consolidadas e essa
quarta vem complementar esse posicionamento da Unisul. Essas ações são fruto de toda

uma equipe, distribuída entre Universidade e Fundação. Nosso propósito é prover a
universidade de todas as condições para ela desenvolver o seu trabalho”, contextualiza o
presidente da Fundação. Para o pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor
Hércules de Araújo, o novo prédio qualifica os produtos oferecidos no centro de
Florianópolis. “Todos os cursos que a gente oferece aqui têm uma resposta muito
positiva. O que a gente já pode destacar é a implantação da escola de negócios, a Unisul
Business School (UBS), no novo empreendimento”, projeta.
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Unisul amplia Unidade Florianópolis com nova torre
A Universidade do Sul de Santa Catarina e a Fundação Unisul ampliam a estrutura e
investem no centro de Florianópolis. O novo prédio tem cinco mil metros quadrados,
distribuídos em 15 andares e ao lado da Unisul Dib Mussi. A obra conta com soluções
sustentáveis e foi construída exclusivamente para a Unisul sob supervisão da equipe de
engenharia da Universidade. A Unisul passará a oferecer a partir de 2018 sua quarta
torre da Unidade Florianópolis.
Além do reitor da Unisul, professor Mauri Heerdt, do proprietário da Incorporadora NB,
Benhur Cassius Margarida, e do presidente da Fundação Unisul, Professor Sebastião
Salésio Herdt, o prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli, também assinou o contrato de
locação de 15 anos como presidente do Conselho Curador da Fundação Unisul.
O professor Mauri Heerdt acredita que a capacidade de liderança se revela quando
existe uma visão consolidada do futuro. "Essa visão foi cristalizada quando migramos
do Norte da Ilha para o Centro da cidade. A atual experiência foi correta e ampliamos a
nossa presença porque percebemos que essa perspectiva ainda tem muita sintonia com o
momento atual da Grande Florianópolis", afirma.
O presidente do Conselho Curador da Fundação Unisul, Joares Ponticelli, destaca o
caráter comunitário da universidade e afirma que para os líderes de visão e de coragem,
como o momento exige, a crise é sempre uma oportunidade. "Fico muito feliz em
acompanhar esse arrojo e essa coragem porque é assim que queremos administrar
Tubarão. E vamos fazer juntos, Unisul, Prefeitura, Fundação e Acafe", projeta.
O olhar estratégico para o centro da capital é importante para várias questões. Com esse
novo prédio, a Unisul chega a uma área de 19 mil metros quadrados ocupados no centro
de Florianópolis. "Temos uma grande concentração de escritórios, empresas, comércio e

Governo com uma densidade populacional bastante alta na região central da cidade.
Então é importante para nós nos posicionarmos", comenta o Assessor de Promoção e
Inteligência Competitiva da Unisul, professor Fabiano Ceretta. "Nós estamos atentos e
monitorando o mercado nesse sentido. Vai ser um ponto de apoio importante dentro da
lógica de nós colocarmos, além do atendimento dos cursos presencias de graduação e de
pós-graduação, o atendimento relacionado à UnisulVirtual", complementa.
O coordenador de infraestrutura da Unisul, engenheiro Alex Izidoro, acompanhou todo
o desenvolvimento e execução do projeto. "É um edifício maravilhoso, moderno e
sustentável", garantiu. O proprietário da Incorporadora NB, senhor Benhur Margarida,
agradeceu a parceria e destacou a eficiente negociação com a Unisul, conduzida pelo
vice-reitor, professor Lester Camargo, e pelo vice-presidente da Fundação Valter Alves
Schmitz Neto.
A oficialização da contratação do aluguel de mais uma torre no centro da capital
complementa a programação da Unisul em atender uma demanda reprimida pelo
trânsito na percepção do professor Salésio. "As três torres estão bem consolidadas e essa
quarta vem complementar esse posicionamento da Unisul. Essas ações são fruto de toda
uma equipe, distribuída entre Universidade e Fundação. Nosso propósito é prover a
universidade de todas as condições para ela desenvolver o seu trabalho", contextualiza o
presidente da Fundação.
Para o pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Hércules de Araújo, o novo
prédio qualifica os produtos oferecidos no centro de Florianópolis. "Todos os cursos que
a gente oferece aqui têm uma resposta muito positiva. O que a gente já pode destacar é a
implantação da escola de negócios, a Unisul Business School (UBS), no novo
empreendimento", projeta.
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Coordenação SC: Curso de Educação Biocêntrica em
parceria com UNISUL Pedra Branca
Coordenação SC: Curso de Educação Biocêntrica em parceria com UNISUL Pedra
Branca

A ONG Moradia e Cidadania de Santa Catarina estabeleceu uma parceria com o Núcleo
de Projetos e Curso de Extensão da UNISUL – Pólo Pedra Branca para realizar mais um
Curso de Educação Biocêntrica. Acontecerá entre abril de 2017 a abril de 2018 com 12
módulos dos quais serão realizados uma vez ao mês sendo sexta feira a noite e sábado
durante o dia perfazendo o total de 160 h com 20hs Ambiente virtual de aprendizagem.
O presente projeto é uma proposta de um curso de qualificação para educadores,
socioeducadores, lideranças comunitárias, articuladores sociais e gestores de
organizações ligados ao Terceiro Setor de Santa Catarina. Este curso pretende contribuir
com uma metodologia de trabalho inovadora e eficaz para o desenvolvimento de
projetos de inclusão.
O Curso de Educação Biocêntrica pretende promover a formação de 40 profissionais
envolvidos em projetos sociais nas comunidades com vulnerabilidade social, projetos de
inclusão por meio da educação e cultura realizados nas escolas públicas e/ou em
espaços dos quais atendam crianças, adolescentes em situação de risco e, em projetos de
Geração de Trabalho e Renda para Mulheres; qualificar educadores, socioeducadores,
facilitadores, assistentes sociais e lideres comunitários com uma fundamentação teóricoprática que se embasa nos pressupostos da Educação Biocêntrica, sempre mediados por
vivências de grupo.
Em 2012 a ONG Moradia e Cidadania/SC realizou este curso em Termas de Gravatal
e, desenvolve projetos com esta metodologia de trabalho na Escola Faustina da Luz
Patrício em Tubarão com ótimos indicadores. Por isso, pretendemos qualificar mais

profissionais com esta metodologia para replicar em outras organizações e contemplar
mais crianças, adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social e risco.
Os interessados poderão fazer a inscrição através deste link:
http://www.unisul.br/wps/portal/home/ensino/cursos-de-curtaduracao/extensao/qualificacao-em-educacao-biocentrica-pedra-branca/
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Tubarão e Elm City terão central de inteligência
comandada por Júnior Chávare
O Grupo Baltoro tem o orgulho de apresentar seu Diretor de Operações e Novos
Negócios. A partir de hoje, Júnior Chávare passa a integrar o quadro diretivo da K2
Soccer e estará ligado às atividades que envolvem o futebol. Bacharel em Ciências da
Matemática e analista de sistemas, possui vasta experiência em gestão de empresas e
clubes, inúmeros títulos conquistados e atletas de ponta revelados.
O profissional será responsável por comandar uma central de inteligência esportiva,
considerada fundamental para o desenvolvimento das atividades propostas pelo grupo,
gerando conteúdo que servirá de suporte ao Clube Atlético Tubarão, ao Elm City
Express, aos escritórios de Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Nova Iorque e Londres
e no projeto que inclui a gestão de uma equipe na Europa.
- Fiquei impressionado com as ideias do grupo e com a visão de longo prazo,
abrangendo áreas distintas e complementares do esporte. A possibilidade de criar uma
central de inteligência, com laboratórios que envolvem questões físicas, técnicas, táticas
e mentais, foi determinante para que eu aceitasse mudar o rumo da minha carreira.
Sempre vivi o dia a dia de clubes e agora vou trabalhar em um grupo que quer fazer
mais do que futebol, quer trazer inovação, produção de conteúdo, envolver comunidades
científicas, deixar um legado. Estamos diante de algo muito grande e fico feliz de poder
fazer parte disso - explica Chávare.
A K2 Soccer S/A foi criada em 2013, com o objetivo de realizar investimentos no
mercado do futebol. No ano seguinte, passou a focar na assessoria e mediação de
negócios na área esportiva, fortalecendo sua posição com investimentos em ativos

advindos do futebol profissional em especial por meio de participação em outras
sociedades no Brasil e no exterior.
Atualmente, a empresa é responsável direta pelo ressurgimento do Clube Atlético
Tubarão, projeto iniciado em meados de 2015, com previsão inicial de 40 anos de
duração e que tem sua base sustentada por três pilares: paixão, inovação e inspiração.
Com apenas um ano e meio de gestão total das atividades do clube do Sul de Santa
Catarina, já houve o tão desejado acesso à elite profissional, algo perseguido na cidade
desde 2009. O que mais chama atenção é o modelo adotado: é o primeiro clube startup
do Brasil, com a sede administrativa incubada na Agência de Inovação e
Empreendedorismo da Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul. Além do futebol
profissional, também estão em funcionamento as equipes Sub-15, Sub-17 e Sub-20. As
duas primeiras foram campeãs estaduais das suas categorias na série B no ano passado e
todas disputarão a série A em 2017.
- O trabalho que vem sendo liderado pelo presidente Luiz Henrique Martins Ribeiro é
impressionante. Ao lado dos resultados positivos dentro de campo, já há produção de
conteúdo junto ao meio universitário. Um formato de coprodução está em operação,
integrando cursos da Unisul, entre eles educação física, gestão esportiva, jornalismo e
nutrição. Os laços serão ampliados em breve - garante Chávare.
Com conexões internacionais desde o início das operações, o grupo estabeleceu uma
sede no Velho Continente na metade de setembro de 2016. Estar mais perto de
oportunidades de negócios na Europa motivou a abertura de um escritório em Londres.
Já está em desenvolvimento o projeto de criar relacionamentos sólidos com clubes e
estruturas esportivas de todas as divisões para realizar transferências de atletas,
promover intercâmbios culturais e experimentar novas situações em um mercado de
reconhecido sucesso.
- Estamos estudando três mercados importantes para estabelecermos o método de gestão
do grupo em um clube da Europa. Esse é um processo que deve ganhar velocidade em
algumas temporadas, ainda estamos mapeando e buscando esse clube. É um elo
importante estrategicamente - confirma o Diretor de Operações e Novos Negócios.
No último dia nove, o grupo comemorou o lançamento oficial do Elm City Express, um
clube de futebol sediado em New Haven, cidade do estado americano de Connecticut, a
uma hora e meia de Nova Iorque. A estrutra esportiva a ser utilizada, como o Reese
Stadium, pertence à tradicional Yale University, a terceira instituição de ensino superior
mais antiga dos Estados Unidos. A equipe vai disputar a National Premier Soccer
League (NPSL), Conferência Atlântico, prevista para acontecer entre o início de maio e
a metade de agosto.
Por terem o mesmo DNA gestor, Elm City Express e Clube Atlético Tubarão serão
parceiros em diversas áreas, abrindo um campo fértil para relacionamentos esportivos,
modelos de negócios, engajamento entre as comunidades, possibilidade de intercâmbio
educacional e abertura de mercado nas duas praças. Atletas brasileiros são esperados
para compor a equipe norte-americana.
- Isso faz parte do nosso plano estratégico e dentro de duas semanas vamos receber uma
delegação do Elm City para desenvolver e definir as nossas metas e objetivos. A

intenção é de cooperação efetiva a curto prazo. Lançamos o clube nos EUA no início de
janeiro e agora em fevereiro vamos receber uma comitiva de lá, com as presenças do
presidente Zack Henry, do Brian Neumeyer, gerente, e da comissão técnica. A ideia é
trocar "know how" e ideias, emprestar jogadores para lá e receber jogadores no
Tubarão, explorar o mercado profissional nos EUA e parcerias entre a UNISUL e
universidades no estado de Connecticut, entre outras ações. Não existe limite para o que
está acontecendo e quero dar minha parcela de contribuição por tudo o que vivi e
realizei. Estou muito feliz e espero contribuir com o avanço de questões relacionadas ao
futebol. Nosso objetivo é fazer o esporte crescer em diversas áreas - finaliza Chávare.
FICHA
Nome completo: José Domingos Chávare Júnior
Formação: Bacharel em Matemática e Análise de Sistemas
Data de nascimento: 20/12/1966
Local de nascimento: Americana-SP
Carreira:
2000/03: Executivo de Futebol - Rio Branco de Americana
2003/04: Gerente de Futebol Profissional e Base - Inter de Limeira
- Campeão Paulista Sub-20
- Campeão Paulista da Série A2 Profissional
2005/08: Consultor independente - Juventus-ITA
2009: Coordenador de base - Ponte Preta
2009/10: Scout Manager - Juventus-ITA
2011/12: Consultor independente
2013/14: Executivo de base - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
- Campeão Gaúcho Sub-13
- Campeão Gaúcho Sub-14
- Campeão Gaúcho Sub-15
- Campeão Gaúcho Sub-16
- Campeão Gaúcho Sub-17
- Campeão Gaúcho Sub-20
2015: Executivo de base - São Paulo Futebol Clube
- Campeão Paulista Sub-15
2016: Executivo de base e do profissional - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
- 67% do grupo campeão da Copa do Brasil oriundo das categorias de base ou captado
pelo departamento de formação
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Editora Unisul lança livro sobre natação no início de
fevereiro
Evento de lançamento também contará com palestra sobre natação infantil

O próximo lançamento da Editora Unisul será o livro "Nadar é fácil", de Carlos
Camargo e Rômulo Noronha, o qual será apresentado ao público no dia 04 de fevereiro,
às 14h30, no auditório do Centro de Treinamento Esportivo (CTE) da UFMG,
juntamente à palestra sobre natação infantil: " Preservando os futuros campeões".
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Assembleia passa a ter boletins de notícias em TVs
abertas do estado

Veiculação dos boletins será feita nos intervalos comerciais das emissoras, a partir de 1º
de fevereiro
A partir de quarta-feira (1º), quando os telespectadores catarinenses ligarem a televisão
pela manhã, ao meio-dia e à noite (ver tabela abaixo), poderão assistir, nos intervalos
comerciais da programação das emissoras, ao “Alesc em Pauta”, um programete de 30
segundos que, de forma resumida e didática, apresentará as principais notícias sobre o
Parlamento catarinense. O novo projeto representa mais um avanço no modelo de
comunicação desenvolvido pela Casa Legislativa.
“Hoje em dia as pessoas são inundadas com informações. Por isso o desafio da
comunicação da Assembleia Legislativa é chamar a atenção do cidadão para as notícias
do Parlamento. São projetos, debates, leis e mobilizações que acontecem todos os dias e
que, muitas vezes, são decisivos para a vida das pessoas”, explica a diretora de
comunicação da Alesc, Thamy Soligo. “Eles terão um formato impessoal, focado em
serviços para a comunidade”, salientou.
O “Alesc em Pauta” é possível graças à ampliação de um convênio já estabelecido entre
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e Associação das Emissoras
Catarinenses de Rádio e Televisão (Acaert), que, ainda em outubro de 2015, criou o
“Notícias em 1 Minuto” – inserções de 60 segundos, veiculadas por 250 emissoras de
rádio no estado, e que também tratam de notícias do Parlamento.
“Para que o processo democrático seja efetivo, precisamos da participação das pessoas.
E isso só é possível com transparência e aproximação. Este projeto é inovador, pioneiro
no país e certamente enriquecerá o debate sobre tantos projetos que são fundamentais
para o futuro de Santa Catarina”, explica Gelson Merisio, presidente do Legislativo.

Link do vídeo: https://youtu.be/j20twrvRNvk
Como vai funcionar
Podem participar do projeto todas as emissoras comerciais de sinal aberto, estadual ou
regional, em situação de regularidade fiscal. A produção dos boletins é inteiramente
feita pela equipe de comunicação da Alesc.
“Começamos com o ‘Notícias em 1 Minuto’ nas rádios e, imediatamente, percebemos o
sucesso: aumentou o número de pessoas, de todas as regiões, interagindo e participando
dos debates. Agora, com o ‘Alesc em Pauta’ nas TVs, estamos certos que este contato
será amplificado”, comenta a diretora de comunicação. “Vamos mostrar de forma
interativa, com imagens, vídeos, gráficos, os assuntos que o Parlamento aborda e que
são de interesse dos catarinenses, para que todas as pessoas possam entender”, disse.

Dias de veiculação

Horário de
veiculação

Terças, quartas e
quintas-feiras.

- entre 6 e 9
horas
- entre meiodia e 14 horas
- entre 19 e 21
horas

Record News, TV Bela Aliança (Rio do Sul), TV Unisul
Segundas, terças,
(Tubarão), TV Litoral Sul (Criciúma), TV Panorama (Balneário
quartas, quintas e
Camboriú), TV Brasil Esperança (Joinville), TV Brasil Esperança
sextas-feiras.
(Itajaí)

- entre 8 e
meio-dia
- entre meiodia e 19 horas
- entre 19 hora
e meia-noite

Emissoras

RBS TV, RIC TV, SBT Santa Catarina e Band SC
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Cinema do CIC apresenta longas-metragens dirigidos
por mulheres

Em fevereiro, o Cinema do Centro Integrado de Cultura (CIC) terá três semanas de
filmes dirigidos por mulheres de diferentes países, que percorrem questionamentos
quanto à liberdade, obrigações culturais orientais e ocidentais, sexismo, amor e
determinação. Para abrir o mês, nesta semana estão em cartaz os longas Sem teto nem
lei, de Agnès Varda, na quinta-feira e sábado (2 e 4 de fevereiro); e Enquanto houver
amor, de Kat Coiro, na sexta-feira e domingo (3 e 5 de fevereiro). As sessões ocorrem
sempre às 20h, com entrada gratuita.
A programação é uma parceria entre a Fundação Catarinense de Cultura (FCC),
administradora do espaço, e o curso de Cinema da Unisul; e faz parte da programação
do projeto Verão Cultural CIC 2017, cuja programação está disponível no site
www.fcc.sc.gov.br.
Dias 2 e 4 de fevereiro de 2017 (quinta-feira e sábado), às 20h:
Sem teto nem lei
Direção: Agnès Varda
Duração: 105 min
Ano: 1985
País: Bélgica
Gênero: Drama
Classificação etária: 16 anos

Sinopse: Leão de Ouro no Festival de Veneza. O corpo de um jovem mulher é achado
congelado em uma vala. Por flashbacks e entrevistas nos vamos conhecendo os eventos
que a levaram a uma morte inevitável, o custo da liberdade que ela decidiu ter.
Dias 3 e 5 de fevereiro de 2017 (sexta-feira e domingo), às 20h:
Enquanto houver amor
Direção: Kat Coiro
Duração: 83 min
Ano: 2012
País: EUA
Gênero: Drama / Romance
Classificação etária: 12 anos
Sinopse: Jane viaja para Nápoles com seu marido Leonard. Ela é uma escritora norteamericana, ele um músico que fará uma apresentação com a orquestra local. O
casamento dos dois está em crise, o que faz com que ela tente se concentrar em seu
próximo livro, que é baseado em entrevistas gravadas em áudio realizadas com sua
falecida avó, uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. A voz de sua avó e o
encontro com um jovem viajante conduz Jane na reflexão sobre seu destino.
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Unisul amplia Unidade Florianópolis com nova torre
A Unisul passará a oferecer a partir de 2018 sua quarta torre da Unidade Florianópolis.
A Universidade do Sul de Santa Catarina e a Fundação Unisul ampliam a estrutura e
investem no centro de Florianópolis. O novo prédio tem cinco mil metros quadrados,
distribuídos em 15 andares e ao lado da Unisul Dib Mussi. A obra conta com soluções
sustentáveis e foi construída exclusivamente para a Unisul sob supervisão da equipe de
engenharia da Universidade. A Unisul passará a oferecer a partir de 2018 sua quarta
torre da Unidade Florianópolis.
Além do reitor da Unisul, professor Mauri Heerdt, do proprietário da Incorporadora NB,
Benhur Cassius Margarida, e do presidente da Fundação Unisul, Professor Sebastião
Salésio Herdt, o prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli, também assinou o contrato de
locação de 15 anos como presidente do Conselho Curador da Fundação Unisul.
O professor Mauri Heerdt acredita que a capacidade de liderança se revela quando
existe uma visão consolidada do futuro. “Essa visão foi cristalizada quando migramos
do Norte da Ilha para o Centro da cidade. A atual experiência foi correta e ampliamos a
nossa presença porque percebemos que essa perspectiva ainda tem muita sintonia com o
momento atual da Grande Florianópolis”, afirma.
O presidente do Conselho Curador da Fundação Unisul, Joares Ponticelli, destaca o
caráter comunitário da universidade e afirma que para os líderes de visão e de coragem,
como o momento exige, a crise é sempre uma oportunidade. “Fico muito feliz em
acompanhar esse arrojo e essa coragem porque é assim que queremos administrar
Tubarão. E vamos fazer juntos, Unisul, Prefeitura, Fundação e Acafe”, projeta.
O olhar estratégico para o centro da capital é importante para várias questões. Com esse
novo prédio, a Unisul chega a uma área de 19 mil metros quadrados ocupados no centro
de Florianópolis. “Temos uma grande concentração de escritórios, empresas, comércio e
Governo com uma densidade populacional bastante alta na região central da cidade.
Então é importante para nós nos posicionarmos”, comenta o Assessor de Promoção e
Inteligência Competitiva da Unisul, professor Fabiano Ceretta. “Nós estamos atentos e
monitorando o mercado nesse sentido. Vai ser um ponto de apoio importante dentro da
lógica de nós colocarmos, além do atendimento dos cursos presencias de graduação e de
pós-graduação, o atendimento relacionado à UnisulVirtual”, complementa.
O coordenador de infraestrutura da Unisul, engenheiro Alex Izidoro, acompanhou todo
o desenvolvimento e execução do projeto. “É um edifício maravilhoso, moderno e
sustentável”, garantiu. O proprietário da Incorporadora NB, senhor Benhur Margarida,
agradeceu a parceria e destacou a eficiente negociação com a Unisul, conduzida pelo
vice-reitor, professor Lester Camargo, e pelo vice-presidente da Fundação Valter Alves
Schmitz Neto.

A oficialização da contratação do aluguel de mais uma torre no centro da capital
complementa a programação da Unisul em atender uma demanda reprimida pelo
trânsito na percepção do professor Salésio. “As três torres estão bem consolidadas e essa
quarta vem complementar esse posicionamento da Unisul. Essas ações são fruto de toda
uma equipe, distribuída entre Universidade e Fundação. Nosso propósito é prover a
universidade de todas as condições para ela desenvolver o seu trabalho”, contextualiza o
presidente da Fundação.
Para o pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Hércules de Araújo, o novo
prédio qualifica os produtos oferecidos no centro de Florianópolis. “Todos os cursos
que a gente oferece aqui têm uma resposta muito positiva. O que a gente já pode
destacar é a implantação da escola de negócios, a Unisul Business School (UBS), no
novo empreendimento”, projeta.
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Cinema do CIC exibirá três semanas de filmes com
direção de mulheres
A programação faz parte do Verão Cultural CIC 2017 e exibirá dois filmes dirigido por
mulheres já na primeira semana, de 2 a 5 de fevereiro

"Sem teto nem lei" (à esq.) e "Enquanto houver amor" estão na programação da
primeira semana
Em fevereiro, o Cinema do Centro Integrado de Cultura (CIC) terá três semanas de
filmes dirigidos por mulheres de diferentes países, que percorrem questionamentos

quanto à liberdade, obrigações culturais orientais e ocidentais, sexismo, amor e
determinação. Para abrir o mês, nesta semana estão em cartaz os longas Sem teto nem
lei, de Agnès Varda, na quinta-feira e sábado (2 e 4 de fevereiro); e Enquanto houver
amor, de Kat Coiro, na sexta-feira e domingo (3 e 5 de fevereiro). As sessões ocorrem
sempre às 20h, com entrada gratuita.
A programação é uma parceria entre a Fundação Catarinense de Cultura (FCC),
administradora do espaço, e o curso de Cinema da Unisul; e faz parte da programação
do projeto Verão Cultural CIC 2017, cuja programação está disponível no
site www.fcc.sc.gov.br.
Dias 2 e 4 de fevereiro de 2017 (quinta-feira e sábado), às 20h:
Sem teto nem lei
Direção: Agnès Varda
Duração: 105 min
Ano: 1985
País: Bélgica
Gênero: Drama
Classificação etária: 16 anos
Sinopse: Leão de Ouro no Festival de Veneza. O corpo de um jovem mulher é achado
congelado em uma vala. Por flashbacks e entrevistas nos vamos conhecendo os eventos
que a levaram a uma morte inevitável, o custo da liberdade que ela decidiu ter.
Dias 3 e 5 de fevereiro de 2017 (sexta-feira e domingo), às 20h:
Enquanto houver amor
Direção: Kat Coiro
Duração: 83 min
Ano: 2012
País: EUA
Gênero: Drama / Romance
Classificação etária: 12 anos
Sinopse: Jane viaja para Nápoles com seu marido Leonard. Ela é uma escritora norteamericana, ele um músico que fará uma apresentação com a orquestra local. O
casamento dos dois está em crise, o que faz com que ela tente se concentrar em seu
próximo livro, que é baseado em entrevistas gravadas em áudio realizadas com sua
falecida avó, uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. A voz de sua avó e o
encontro com um jovem viajante conduz Jane na reflexão sobre seu destino.
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Ex-diretor de Grêmio e São Paulo, Júnior Chávare
assume cargo na K2 Soccer
"Fiquei impressionado com as ideias do grupo e com a visão de longo prazo,
abrangendo áreas distintas e complementares do esporte"
Campinas, SP, 31 (AFI) - O Grupo Baltoro tem o orgulho de apresentar seu Diretor de
Operações e Novos Negócios. A partir de hoje, Júnior Chávare passa a integrar o quadro
diretivo da K2 Soccer e estará ligado às atividades que envolvem o futebol. Bacharel em
Ciências da Matemática e analista de sistemas, possui vasta experiência em gestão de
empresas e clubes, inúmeros títulos conquistados e atletas de ponta revelados.
O profissional será responsável por comandar uma central de inteligência esportiva,
considerada fundamental para o desenvolvimento das atividades propostas pelo grupo,
gerando conteúdo que servirá de suporte ao Clube Atlético Tubarão, ao Elm City
Express, aos escritórios de Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Nova Iorque e Londres
e no projeto que inclui a gestão de uma equipe na Europa.
"Fiquei impressionado com as ideias do grupo e com a visão de longo prazo,
abrangendo áreas distintas e complementares do esporte. A possibilidade de criar uma
central de inteligência, com laboratórios que envolvem questões físicas, técnicas, táticas
e mentais, foi determinante para que eu aceitasse mudar o rumo da minha carreira.
Sempre vivi o dia a dia de clubes e agora vou trabalhar em um grupo que quer fazer
mais do que futebol, quer trazer inovação, produção de conteúdo, envolver comunidades
científicas, deixar um legado. Estamos diante de algo muito grande e fico feliz de poder
fazer parte disso", explica Chávare.
SOBRE A K2 SOCCER
A K2 Soccer S/A foi criada em 2013, com o objetivo de realizar investimentos no
mercado do futebol. No ano seguinte, passou a focar na assessoria e mediação de
negócios na área esportiva, fortalecendo sua posição com investimentos em ativos
advindos do futebol profissional em especial por meio de participação em outras
sociedades no Brasil e no exterior.
Atualmente, a empresa é responsável direta pelo ressurgimento do Clube Atlético
Tubarão, projeto iniciado em meados de 2015, com previsão inicial de 40 anos de
duração e que tem sua base sustentada por três pilares: paixão, inovação e inspiração.
Com apenas um ano e meio de gestão total das atividades do clube do Sul de Santa
Catarina, já houve o tão desejado acesso à elite profissional, algo perseguido na cidade
desde 2009.
O que mais chama atenção é o modelo adotado: é o primeiro clube startup do Brasil,
com a sede administrativa incubada na Agência de Inovação e Empreendedorismo da
Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul. Além do futebol profissional, também
estão em funcionamento as equipes Sub-15, Sub-17 e Sub-20. As duas primeiras foram

campeãs estaduais das suas categorias na série B no ano passado e todas disputarão a
série A em 2017.
"TRABALHO IMPRESSIONANTE"
"O trabalho que vem sendo liderado pelo presidente Luiz Henrique Martins Ribeiro é
impressionante. Ao lado dos resultados positivos dentro de campo, já há produção de
conteúdo junto ao meio universitário. Um formato de coprodução está em operação,
integrando cursos da Unisul, entre eles educação física, gestão esportiva, jornalismo e
nutrição. Os laços serão ampliados em breve", garante Chávare.
Com conexões internacionais desde o início das operações, o grupo estabeleceu uma
sede no Velho Continente na metade de setembro de 2016. Estar mais perto de
oportunidades de negócios na Europa motivou a abertura de um escritório em Londres.

Já está em desenvolvimento o projeto de criar relacionamentos sólidos com clubes e
estruturas esportivas de todas as divisões para realizar transferências de atletas,
promover intercâmbios culturais e experimentar novas situações em um mercado de
reconhecido sucesso.
"Estamos estudando três mercados importantes para estabelecermos o método de gestão
do grupo em um clube da Europa. Esse é um processo que deve ganhar velocidade em
algumas temporadas, ainda estamos mapeando e buscando esse clube. É um elo
importante estrategicamente", confirma o Diretor de Operações e Novos Negócios.
CLUBE NOS EUA
No último dia nove, o grupo comemorou o lançamento oficial do Elm City Express, um
clube de futebol sediado em New Haven, cidade do estado americano de Connecticut, a
uma hora e meia de Nova Iorque. A estrutura esportiva a ser utilizada, como o Reese
Stadium, pertence à tradicional Yale University, a terceira instituição de ensino superior
mais antiga dos Estados Unidos. A equipe vai disputar a National Premier Soccer
League (NPSL), Conferência Atlântico, prevista para acontecer entre o início de maio e
a metade de agosto.

Por terem o mesmo DNA gestor, Elm City Express e Clube Atlético Tubarão serão
parceiros em diversas áreas, abrindo um campo fértil para relacionamentos esportivos,
modelos de negócios, engajamento entre as comunidades, possiblidade de intercâmbio
educacional e abertura de mercado nas duas praças. Atletas brasileiros são esperados
para compor a equipe norte-americana.
PLANEJAMENTO
"Isso faz parte do nosso plano estratégico e dentro de duas semanas vamos receber uma
delegação do Elm City para desenvolver e definir as nossas metas e objetivos. A
intenção é de cooperação efetiva a curto prazo. Lançamos o clube nos EUA no início de
janeiro e agora em fevereiro vamos receber uma comitiva de lá, com as presenças do
presidente Zack Henry, do Brian Neumeyer, gerente, e da comissão técnica", disse.
"A ideia é trocar "know how" e ideias, emprestar jogadores para lá e receber jogadores
no Tubarão, explorar o mercado profissional nos EUA e parcerias entra a UNISUL e
universidades no estado de Connecticut, entre outras ações. Não existe limite para o que
está acontecendo e quero dar minha parcela de contribuição por tudo o que vivi e
realizei. Estou muito feliz e espero contribuir com o avanço de questões relacionadas ao
futebol. Nosso objetivo é fazer o esporte crescer em diversas áreas", finaliza Chávare.
FICHA
Nome completo: José Domingos Chávare Júnior
Formação: Bacharel em Matemática e Análise de Sistemas
Data de nascimento: 20/12/1966
Local de nascimento: Americana-SP
Carreira:
2000/03: Executivo de Futebol - Rio Branco de Americana
2003/04: Gerente de Futebol Profissional e Base - Inter de Limeira
- Campeão Paulista Sub-20
- Campeão Paulista da Série A2 Profissional
2005/08: Consultor independente - Juventus-ITA
2009: Coordenador de base - Ponte Preta
2009/10: Scout Manager - Juventus-ITA
2011/12: Consultor independente
2013/14: Executivo de base - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
- Campeão Gaúcho Sub-13
- Campeão Gaúcho Sub-14
- Campeão Gaúcho Sub-15
- Campeão Gaúcho Sub-16
- Campeão Gaúcho Sub-17
- Campeão Gaúcho Sub-20
2015: Executivo de base - São Paulo Futebol Clube
- Campeão Paulista Sub-15
2016: Executivo de base e do profissional - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
- 67% do grupo campeão da Copa do Brasil oriundo das categorias de base ou captado
pelo departamento de formação

Veículo: Site Empório do Direito
Data: 31/01/17
Link: http://emporiododireito.com.br/cenarios-de-aplicacao-do-novo-cpc-no-ritosumarissimo-dos-juizados-especiais/

Cenários de aplicação do Novo CPC no rito
sumaríssimo dos Juizados Especiais

A partir dos comandos contidos nos arts. 13/15 da Lei n° 13.105/2015, vem sendo
admitido, em linhas gerais, a aplicação do Novo CPC nos processos eleitorais,
trabalhistas, administrativos e tributários. A respeito do rito sumaríssimo, dos juizados
especiais, da mesma forma a aplicação subsidiária e supletiva se faz necessária, ainda de
forma mais cabal, já que a originária Lei n° 9.099/95 foi criada a partir da própria
disciplina do CPC/1973, para causas de menor potencial econômico.
Sendo o rito sumaríssimo voltado para a concretização do macro princípio
da efetividade, por certo muitas disposições tendentes a incrementar a segurança
jurídica podem não ser acomodadas de forma tão natural, como é a hipótese da
concessão de prazos dilatórios na fase instrutória (art. 139, VI do Novo CPC) e o
incentivo a uma maior flexibilidade e dinamismo procedimental pela via, por exemplo,
dos acordos de procedimento (art. 191 do Novo CPC)[1].
Por outro lado, a disciplina principiológica do codex seria fundamental que fosse
respeitada, aqui especialmente a lógica do contraditório prévio e o da fundamentação
completa das decisões judiciais. Tais elementos integram a essência do devido processo
legal, e, portanto, fazem parte dos direitos processuais fundamentais das partes, com
arrimo constitucional, forte especialmente no art. 5°, LIV c/c art. 93, IX da
CF/88. Relativizar tais funções no rito sumaríssimo significa autorizar a ilação de que é
facultativo desrespeitar as garantias processo-constitucionais nos Juizados Especiais, o
que é inaceitável.
O princípio da não surpresa e a exigência de sentenças fundamentadas de maneira
exemplar, estamos convictos, nada contradizem o espírito da legislação dos juizados
especiais, a não ser que admitamos que por razões de natureza econômica se tolere um
processo de segunda classe, o que além de imoral é inconstitucional[2].

O Novo CPC, assim, vem em boa hora, exigindo o contraditório prévio e a
fundamentação das decisões (a partir dos arts. 10 e 11 da Lei n° 13.105/2015), sendo já
por aí explicada a ausência de legitimidade que vem sendo verificada no rito
sumaríssimo, a partir do momento em que se entende que as decisões não precisariam
ter fundamentação completa e mesmo que a ausência de contraditório efetivo ente as
partes litigantes não seria fator de grave nulidade procedimental. Colocamo-nos,
portanto, absolutamente contra essas relativizações de rito, que acabam sim
comprometendo o aproveitamento adequado da prestação jurisdicional nos Juizados.
Com relação à sistemática de prazos entendemos como viável a contagem em dias úteis,
o que em um primeiro momento de vigência do Novo CPC vinha sendo empregado no
rito sumaríssimo. No entanto, ao menos a partir de meados de 2016 iniciou-se
movimento mais forte em sentido contrário, a fim de que os prazos de processos que
correm nos Juizados Especiais cíveis e nos juizados da Fazenda Pública passassem a ser
contados em dias corridos; isso é o que determinaram o Enunciado Cível 165 e o
Enunciado da Fazenda Pública 13, aprovados em junho no 39º Encontro do Fórum
Nacional de Juizados Especiais (Fonaje).
Por outro lado, a suspensão de prazos fixados no período de recesso forense, de 20 de
dezembro a 20 de janeiro, inclusive, deve ser respeitado tanto no rito comum como no
rito sumaríssimo, não havendo razões aqui para distinções.
Outros cenários viáveis. É de se reconhecer a aplicação do codex no que toca à redução
dos formalismos excessivos, de acordo com o comando geral do art. 932, par. único.
Nesse mesmo diapasão, o princípio da primazia do mérito relaciona-se a qualquer rito,
devendo ser aplicado o art. 139, IX nos Juizados. Ainda relacionado: os comandos de
efetivação das decisões judiciais são bem-vindas nos Juizados, sendo respeitados os
comandos contidos no art. 297 c/c art. 139, IV do Novo CPC.
Os avanços feitos pelo codex com relação às tutelas provisórias, de urgência e evidência
(art. 294 e ss.), por certo podem ser adaptadas ao micro-sistema dos Juizados Especiais,
mesmo porque amplamente de acordo com o macro princípio da efetividade, que orienta
o rito sumaríssimo. Embora não prevista expressamente nas leis que regulamentam os
juizados especiais (Lei 9.099/1995, Lei 10.259/2001, Lei 12.153/2009), a mediação
deve fazer parte da estrutura para a autocomposição dos conflitos levados aos juizados;
nos juizados especiais também é possível a realização de negócio processual, desde que
respeitados os princípios informadores dos juizados e o controle judicial previsto no
parágrafo único do art. 190, CPC/15[3].
As inovações na linha de formação dos precedentes também precisam ser estudadas e
ajustadas à luz dos Juizados, já que por certo há necessidade de segurança e
previsibilidade também no rito sumaríssimo. Em especial a tramitação de demandas
repetitivas precisam seguir as regras do codex, sendo respeitada nesse particular a
hierarquia prevalente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) frente à Turma Nacional de
Uniformização (TNU).
Com relação às novidades executivas, da mesma forma devem ser aplicadas, embora
com ressalvas, de acordo, por exemplo, com o Enunciado 97 do Fórum Nacional de
Juízes Estaduais (Fonaje): A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos
Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo,
portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento.
Por fim, há de se dizer que o codex é expresso ao regulamentar que o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica aplica-se aos juizados (art. 1062); como
também que os embargos de declaração, tanto no rito comum como no sumaríssimo,
tratam de interromper o prazo para interposição de outros recursos (art. 1065). São esses
os grandes dispositivos do codex que fazem menção ao rito sumaríssimo, o que deixa
claro – façamos questão de repisar – que o Novo CPC trata do procedimento comum,
deixando em aberto o exame da compatibilidade dos seus institutos com os Juizados
Especiais.
De outra banda, há ainda cenário em que o rito comum adotou a técnica processual já
aplicada nos juizados: trata-se da não preclusão de decisões interlocutórias de menor
gravidade, as quais sequer desafiam protesto anti-preclusivo (como na justiça do
trabalho), devendo a irresignação ser apresentada tão somente como preliminar em
recurso ao segundo grau – exatamente como sempre se processou nos Juizados, em que
inclusive nunca houve espaço para manejo do agravo de instrumento[4].
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SAIBA COMO INGRESSAR NA UNISUL COM A
NOTA DO ENEM

O Ministério da Educação (MEC) divulgou que as inscrições para o processo seletivo
do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao primeiro semestre de 2017,
será aberta à meia noite de terça-feira, 31, e encerrará às 23h59 (horário de Brasília) de
3 de fevereiro.

O requisito principal para a inscrição é que nota mínima seja de 450 pontos, recebida na
edição de 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. No entanto, o candidato
ainda precisa ter cursado o ensino médio em escola pública, ou na condição de bolsista
integral em rede particular, e comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio
para a bolsa integral e de até três salários mínimos para a parcial.

O Programa Universidade para Todos (Prouni) reúne vagas de bolsas de estudo em
universidades particulares em um sistema on-line. Para acesso ao processo seletivo, na
página eletrônica do programa, o candidato deve informar o número de inscrição e a
senha. No Prouni é possível escolher até duas opções de curso, por ordem de
preferência, por meio do site programa.
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UNISUL AMPLIA CAMPUS EM
FLORIANÓPOLIS
A Unisul passa a oferecer a partir de 2018 sua quarta torre da Unidade Florianópolis.
A Universidade do Sul de Santa Catarina e a Fundação Unisul ampliam a estrutura e
investem no centro de Florianópolis. O novo prédio tem cinco mil metros quadrados,
distribuídos em 15 andares e ao lado da Unisul Dib Mussi.
Além do reitor da Unisul, professor Mauri Heerdt, do proprietário da Incorporadora NB,
Benhur Cassius Margarida, e do presidente da Fundação Unisul, Professor Sebastião
Salésio Herdt, o prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli, também assinou o contrato de
locação de 15 anos como presidente do Conselho Curador da Fundação Unisul.

O professor Mauri Heerdt acredita que a capacidade de liderança se revela quando
existe uma visão consolidada do futuro. “Essa visão foi cristalizada quando migramos
do Norte da Ilha para o Centro da cidade. A atual experiência foi correta e ampliamos a
nossa presença porque percebemos que essa perspectiva ainda tem muita sintonia com o
momento atual da Grande Florianópolis”, afirma.

O presidente do Conselho Curador da Fundação Unisul, Joares Ponticelli, destaca o
caráter comunitário da universidade e afirma que para os líderes de visão e de coragem,
como o momento exige, a crise é sempre uma oportunidade. “Fico muito feliz em
acompanhar esse arrojo e essa coragem porque é assim que queremos administrar
Tubarão. E vamos fazer juntos, Unisul, Prefeitura, Fundação e Acafe”, projeta.
O olhar estratégico para o centro da capital é importante para várias questões. Com esse
novo prédio, a Unisul chega a uma área de 19 mil metros quadrados ocupados no centro
de Florianópolis. “Temos uma grande concentração de escritórios, empresas, comércio e
Governo com uma densidade populacional bastante alta na região central da cidade.
Então é importante para nós nos posicionarmos”, comenta o Assessor de Promoção e
Inteligência Competitiva da Unisul, professor Fabiano Ceretta.
O coordenador de infraestrutura da Unisul, engenheiro Alex Izidoro, acompanhou todo
o desenvolvimento e execução do projeto. “É um edifício maravilhoso, moderno e
sustentável”, garantiu. O proprietário da Incorporadora NB, senhor Benhur Margarida,
agradeceu a parceria e destacou a eficiente negociação com a Unisul, conduzida pelo

vice-reitor, professor Lester Camargo, e pelo vice-presidente da Fundação Valter Alves
Schmitz Neto.
A oficialização da contratação do aluguel de mais uma torre no centro da capital
complementa a programação da Unisul em atender uma demanda reprimida pelo
trânsito na percepção do professor Salésio. “As três torres estão bem consolidadas e essa
quarta vem complementar esse posicionamento da Unisul. Essas ações são fruto de toda
uma equipe, distribuída entre Universidade e Fundação. Nosso propósito é prover a
universidade de todas as condições para ela desenvolver o seu trabalho”, contextualiza o
presidente da Fundação.
Para o pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Hércules de Araújo, o novo
prédio qualifica os produtos oferecidos no centro de Florianópolis. “Todos os cursos
que a gente oferece aqui têm uma resposta muito positiva. O que a gente já pode
destacar é a implantação da escola de negócios, a Unisul Business School (UBS), no
novo empreendimento”, projeta.
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Ex-diretor de Grêmio e São Paulo assume projeto de inovação no
futebol
Júnior Chávare será diretor de operações e novos negócios de empresa que gere o
Tubarão, da primeira divisão catarinense, para criar "central de inteligência"

Com passagens por Grêmio e São Paulo como diretor executivo e coordenador das
categorias de base, Júnior Chávare foi anunciado na segunda-feira como diretor de
operações e novos negócios do grupo ligado ao Tubarão, de Santa Catarina, e a um
clube dos Estados Unidos. Ele comandará uma iniciativa de inovação junto à
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), na cidade catarinense.
Chávare será o responsável por comandar uma central de inteligência esportiva. A
intenção é buscar novas metodologias, equipamentos e maneiras de desenvolver
informações para basear possíveis investimentos do grupo Baltoro, que gere o Tubarão
e o Elm City Express, da cidade americana de New Haven, próximo a Nova Iorque, e
que jogará a National Premier Soccer League (NPSL).
– Temos um projeto de criar uma central de inteligência, hoje em parceria com a Unisul.
E lá vão ser criados laboratórios de parte técnica, física, tática e mental,
desenvolvimento de novos produtos e banco de dados de novos talentos. Estamos diante
de algo muito grande e fico feliz de poder fazer parte disso – disse Chávare ao
GloboEsporte.com.
Além dos dois clubes, o grupo planeja para os próximos dois anos implantar uma equipe
na Europa – a Bélgica é o país que desponta como preferido, por ora. O trabalho feito na
universidade catarinense será implementado e incubado no Tubarão, no Elm – que usa a
estrutura da universidade de Yale – e no clube a ser criado no Velho Continente. A ideia
é propiciar uma evolução do projeto Lapidar, colocado em prática na base do Grêmio,
com treinos específicos, e inclusive criar equipamentos para os trabalhos.

Vão ser criados laboratórios de parte técnica, física, tática e mental, desenvolvimento de novos produtos
e banco de dados de novos talentos. Estamos diante de algo muito grande e fico feliz de poder fazer
parte disso"
Júnior Chávare
– Temos em torno de 15 cursos em forma direta ou indireta envolvidos. É um projeto de
médio e longo prazo, fiquei empolgado com o que vi. Vou ter condição de desenvolver
novos projetos, metodologias. Vamos chegar nisso (em fazer equipamentos), são muitos
cursos. Por exemplo, nutrição hoje já está desenvolvendo suplementos diferentes. Cada
área envolvida acaba fazendo que a gente possa desenvolver algo novo para o futebol –
completa Chávare.
O dirigente esteve no Grêmio até dezembro do ano passado, quando deixou o cargo de
coordenador das categorias de base. Durante a temporada, passou um momento como
diretor executivo interino no elenco profissional, após a demissão de Rui Costa, hoje na
Chapecoense. No clube gaúcho, trabalhou na captação de jogadores como Walace,
vendido ao Hamburgo, da Alemanha, Luan, Pedro Rocha e Everton. Teve passagem
pelo São Paulo em 2015, onde também fez trabalho semelhante, com o jovem Lyanco,
por exemplo, que pode deixar o clube rumo à Juventus.
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Escolha de vagas para ACT na Educação vai até sextafeira
A Fundação Municipal de Educação e Cultura realiza até sexta-feira (3), a escolha de
vagas para professores Admitidos em Caráter Temporário (ACT) para Educação
Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), Educação Especial e
Disciplinas Específicas.

A classificação é definida com base no processo seletivo simplificado realizado no fim
do ano de 2015, que vigorou em 2016 e que foi prorrogado neste ano. O edital e a
classificação do referido concurso podem ser consultados no site do Instituto O Barriga
Verde, através deste link.
A escolha acontece no auditório 211 do Bloco Pedagógico da Unisul, e obedece o
cronograma disponível no anexo abaixo, onde também consta a documentação
necessária para a inscrição.
A segunda chamada será no dia 8 de fevereiro, em local e horário a serem definidos
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Ex-diretor de Grêmio e São Paulo assume projeto de
inovação no futebol

Chávare tem passagens por Grêmio e São Paulo
Com passagens por Grêmio e São Paulo como diretor executivo e coordenador das
categorias de base, Júnior Chávare foi anunciado na segunda-feira como diretor de
operações e novos negócios do grupoligado ao Tubarão, de Santa Catarina, e a

um clube dos Estados Unidos. Ele comandará uma iniciativa de inovação junto à
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), na cidade catarinense.
Chávare será o responsável por comandar uma central de inteligência esportiva. A
intenção é buscar novas metodologias, equipamentos e maneiras de desenvolver
informações para basear possíveis investimentos do grupo Baltoro, que gere o Tubarão
e o Elm City Express, da cidade americana de New Haven, próximo a Nova Iorque, e
que jogará a National Premier Soccer League (NPSL).
– Temos um projeto de criar uma central de inteligência, hoje em parceria com a Unisul.
E lá vão ser criados laboratórios de parte técnica, física, tática e
mental, desenvolvimento de novos produtos e banco de dados de novos talentos.
Estamos diante de algo muito grande e fico feliz de poder fazer parte disso – disse
Chávare ao GloboEsporte.com.
Além dos dois clubes, o grupo planeja para os próximos dois anos implantar
uma equipe na Europa – a Bélgica é o país que desponta como preferido, por ora. O
trabalho feito na universidade catarinense será implementado e incubado no Tubarão, no
Elm – que usa a estrutura da universidade de Yale – e no clube a ser criado no Velho
Continente. A ideia é propiciar uma evolução do projeto Lapidar, colocado em prática
na base do Grêmio, com treinos específicos, e inclusive criar equipamentos para os
trabalhos.
Vão ser criados laboratórios de parte técnica, física, tática e mental, desenvolvimento de
novos produtos e banco de dados de novos talentos. Estamos diante de algo muito
grande e fico feliz de poder fazer parte disso"
Júnior Chávare
– Temos em torno de 15 cursos em forma direta ou indireta envolvidos. É um projeto de
médio e longo prazo, fiquei empolgado com o que vi. Vou ter condição de desenvolver
novos projetos, metodologias. Vamos chegar nisso (em fazer equipamentos), são muitos
cursos. Por exemplo, nutrição hoje já está desenvolvendo suplementos diferentes. Cada
área envolvida acaba fazendo que a gente possa desenvolver algo novo para o futebol –
completa Chávare.
O dirigente esteve no Grêmio até dezembro do ano passado, quando deixou o cargo de
coordenador das categorias de base. Durante a temporada, passou um momento como
diretor executivo interino no elenco profissional, após a demissão de Rui Costa, hoje na
Chapecoense. No clube gaúcho, trabalhou na captação de jogadores como Walace,
vendido ao Hamburgo, da Alemanha, Luan, Pedro Rocha e Everton.
Teve passagem pelo São Paulo em 2015, onde também fez trabalho semelhante, com o
jovem Lyanco, por exemplo, que pode deixar o clube rumo à Juventus.

