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Centro de Inovação: convênio será repassado no dia 23

A celebração de convênio para a continuidade das obras do Centro de Inovação de
Tubarão está marcada para o dia 23. O evento deve ter a presença do governador
Raimundo Colombo. Ainda não está definido quanto será repassado.
O anúncio foi feito pelo prefeito Joares Ponticelli, que afirmou que na agenda do
governador está confirmada a vinda. “Colombo me ligou e vem a Tubarão, dia 23, com
técnicos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável para assinar os
recursos para a obra”, afirmou o alcaide. Após o orçamento estar definido, a prefeitura
irá licitar a obra, ainda sem prazo estimado, segundo o prefeito.
A construção do Centro de Inovação está parada desde que o contrato da empresa
responsável, Orban Construtora, terminou. De acordo com a diretoria da Orban, em
entrevista ao DS em abril, o contrato havia vencido. No entanto, tudo foi bem resolvido,
apesar de algumas pendências na obra que devem ser terminadas a partir de agora. Na
época, aliás, o governo do Estado havia assegurado os recursos para a obra.
Além do convênio para as obras do Centro de Inovação, o governador estará em reunião
com todos os prefeitos da Amurel, às 15h, na Unisul. Às 18h, na Arena Multiuso, estará
no lançamento do programa Tubarão 180°.
Edital para estacionamento rotativo será explanado na CDL
O retorno do estacionamento rotativo em Tubarão volta a ser assunto sexta-feira em
reunião na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). O secretário de Desenvolvimento
Econômico da prefeitura, Alexandre Moraes, fará uma explanação sobre o edital para a
concessão de funcionamento do sistema rotativo. A explanação será sexta-feira, às 17h,
na CDL. O presidente da entidade lojista, Luciano Menezes, ressalta que o
funcionamento do estacionamento rotativo é um problema que precisa ser resolvido e
que com o lançamento do edital pela prefeitura “ficamos perto de uma solução
definitiva”, avalia.
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O governador
Tanto o prefeito Joares Ponticelli quanto o secretário da ADR, Nilton de Campos,
receberam ontem no fim da tarde da chefia da Casa Militar a pré-agenda do governador
Raimundo Colombo para um itinerário em municípios da Amurel na próxima terçafeira, dia 23. Colombo sai cedo de Florianópolis com compromissos na região dos
Lagos e chega a Tubarão no meio da tarde. Aqui, entre outras coisas, tem um encontro
com os prefeitos da região no Salão Nobre da Unisul, por volta das 15 horas, quando
apresentará detalhes do Fundam 2.
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“Simplicidade”
O programa da querida e talentosa jornalista Elke Schuch Borges, “Simplicidade”, que
estreou há poucas semanas, já é sucesso, e a cada sexta-feira traz um convidado
superespecial e cheio de coisas bacanas pra contar. Já passaram por lá a arquiteta
Andrea Guglielmi Piazza Fernandes, o fotógrafo Davi Nascimento e a fisioterapeuta e
instrutora de ginástica Victória Brasil (a Tóia). E amanhã, quem vai ter uma conversa
boa demais com a jornalista é a cardiologista Marcia Regina Pereira. Ou seja, só tem
gente querida e talentosa por lá! O programa vai ao ar amanhã, na Unisul TV, às 22h.
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Aos 62 anos estudante da Unisul faz intercâmbio
acadêmico na Espanha

O ano de 2017 começou diferente para o acadêmico do curso de Direito da Unisul, Jésus
Lopes, aos 62 anos e acompanhado de sua esposa, saiu da sua cidade Juiz de Fora, em
Minas Gerais, para estudar ao longo de seis meses na Espanha, na Universidade de León
(ULE), “Sei que não é muito comum alguém da minha idade estar num curso de
graduação e, mais ainda, fazendo um intercâmbio fora do Brasil”, comenta.
Lopes tinha muitas dúvidas sobre porque estudar fora do país e pensou muito sobre isso.
As suas inquietações se dissiparam quando ele se perguntou o porque deixar passar a
oportunidade e não fazer o intercâmbio. “Minha esposa e eu arrumamos nossas malas e
partimos para o novo desafio de nossas vidas. Nossa primeira parada na Espanha foi em
Madrid. Passamos dois dias lá para comprar roupas mais adequadas para o frio”, relata.
De ônibus seguiram para a cidade de León em uma curta viagem de quatro horas.
“Quando chegamos já estava escuro, embora não fosse muito tarde, no inverno os dias
são bem mais curtos. Nos hospedamos em um hotel que faz parte de um antigo
monastério, onde ficamos por uma semana até acharmos um apartamento para alugar”,
conta.
O aluno diz que a cidade que abriga a Universidade de Leon, parceira da Unisul, é fácil
conseguir algo para alugar e a própria universidade lista uma série de opções. “E
principalmente para esse primeiro momento em que tudo é novidade, a universidade
conta com um programa de apadrinhamento. Nele, estudantes locais se prestam a ajudar
os intercâmbistas nas suas necessidades mais prementes, como, encontrar uma
habitação, circular pela cidade, conhecer o campus universitário, etc”, explica.
O brasileiro também conta que a primeira atividade do estudante estrangeiro é um curso
intensivo de espanhol de duas semanas, realizado no Centro de Idiomas da
universidade, uma atividade não obrigatória, mas recomendável. Depois vem a semana

de orientação, dedicada a conhecer as diversas instalações da universidade e as
múltiplas atividades propiciadas aos alunos, além da efetivação da matrícula. “Para a
matrícula podem ser escolhidas disciplinas de qualquer curso, mas há uma exigência
mínima de 12 créditos. Matriculei-me em duas, de seis créditos cada: Derecho del
Trabajo (graduação em Administração e Direção de Empresas) e Derecho Público del
Turismo (graduação em Turismo), ambos os cursos da Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Embora seja acadêmico do curso de Direito, optei por
estudar em outra faculdade, a de Ciências Econômicas e Empresariais por causa dos
horários das aulas, de modo a conciliar melhor o tempo de estudo com o destinado ao
turismo, que também faz parte desse período de intercâmbio”, explica.
O retorno de Jésus Lopes e sua esposa para o Brasil está próximo. “Certamente vamos
sentir saudades dessa agradável cidade de León e da querida ULE. Agradeço a Unisul
por essa oportunidade de poder experimentar coisas novas. E, se alguém tem alguma
dúvida em fazer ou não um intercâmbio, meu conselho é aproveite a chance, faça!”,
conclui.
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Aluno de 62 anos faz intercâmbio em Direito na
Espanha
Para estimular outros alunos a realizarem o intercâmbio acadêmico, todos os semestres
o Unisul Global publica no Facebook um relato sobre a experiência de algum aluno que
está no exterior, com o título ‘Unisul pelo Mundo’. Nessa edição, o aluno Jésus Lopes,
aluno de Direito que realizou um intercâmbio na Universidade de León (ULE), na
Espanha, relata seu intercâmbio aos 62 anos.
O ano de 2017 começou diferente para o aluno, pois aos 62 anos de idade e
acompanhado de sua esposa, saiu da sua cidade Juiz de Fora, em Minas Gerais, para
estudar ao longo de seis meses na Espanha. “Sei que não é muito comum alguém da
minha idade estar num curso de graduação e, mais ainda, fazendo um intercâmbio fora
do Brasil”, descontrai.
Lopes tinha muitas dúvidas sobre porque estudar fora do país e pensou muito sobre isso.
As suas inquietações se dissiparam quando ele se perguntou o porque deixar passar a
oportunidade e não fazer o intercâmbio. “E assim foi. Minha esposa e eu arrumamos
nossas malas e partimos para o novo desafio de nossas vidas. Nossa primeira parada na
Espanha foi em Madrid. Passamos dois dias lá para comprar roupas mais adequadas
para o frio”, relata. De ônibus seguiram para a cidade de León em uma curta viagem de
quatro horas. “Quando chegamos já estava escuro, embora não fosse muito tarde, no
inverno os dias são bem mais curtos. Nos hospedamos em um hotel que faz parte de um
antigo monastério, onde ficamos por uma semana até acharmos um apartamento para
alugar”, conta.

O aluno diz que a cidade que abriga a Universidade de Leon, parceira da Unisul, é fácil
conseguir algo para alugar e a própria universidade lista uma série de opções. “E
principalmente para esse primeiro momento em que tudo é novidade, a universidade
conta com um programa de apadrinhamento. Nele, estudantes locais se prestam a ajudar
os intercâmbistas nas suas necessidades mais prementes, como, encontrar uma
habitação, circular pela cidade, conhecer o campus universitário, etc”, explica.
O brasileiro também conta que a primeira atividade do estudante estrangeiro é um curso
intensivo de espanhol de duas semanas, realizado no Centro de Idiomas da
universidade, uma atividade não obrigatória, mas recomendável. Depois vem a semana
de orientação, dedicada a conhecer as diversas instalações da universidade e as
múltiplas atividades propiciadas aos alunos, além da efetivação da matrícula. “Para a
matrícula podem ser escolhidas disciplinas de qualquer curso, mas há uma exigência
mínima de 12 créditos. Matriculei-me em duas, de seis créditos cada: Derecho del
Trabajo (graduação em Administração e Direção de Empresas) e Derecho Público del
Turismo (graduação em Turismo), ambos os cursos da Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales. Embora seja acadêmico do curso de Direito, optei por
estudar em outra faculdade, a de Ciências Econômicas e Empresariais por causa dos
horários das aulas, de modo a conciliar melhor o tempo de estudo com o destinado ao
turismo, que também faz parte desse período de intercâmbio”, explica.
Lopes achou o campus universitário bem localizado e suas instalações muito boas e bem
conservadas. Ele percebeu uma melhor qualidade de vida proporcionada por uma cidade
mais segura, menos estressante e mais limpa do que as do Brasil. “Quanto às aulas e ao
comportamento dos alunos e dos professores, não percebi muita discrepância em relação
ao Brasil. Por vezes, tenho a sensação de estar estudando em uma Universidade
brasileira, mas também, por vezes me ocorre que os nossos professores são mais
dedicados aos seus alunos”, avalia.
O retorno de Jésus Lopes e sua esposa para o Brasil está próximo. “Certamente vamos
sentir saudades dessa agradável cidade de León e da querida ULE. Agradeço a Unisul
por essa oportunidade de poder experimentar coisas novas. E, se alguém tem alguma
dúvida em fazer ou não um intercâmbio, meu conselho é aproveite a chance, faça!”,
conclui.
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Professora da Unisul é destaque profissional de
Enfermagem

Além de preparar profissionais com base no rigor científico, intelectual e relacionado
aos princípios éticos, o curso de Enfermagem da Unisul proporciona formação
generalista humanista, crítica e reflexiva.
Não por menos, a coordenadora do curso de Enfermagem da Unisul de Tubarão,
professora Liete Francisco Marcelino, recebeu nesta terça-feira, 16/5, a premiação pelo
destaque no desempenho do exercício da profissão em todas as dimensões: ética,
técnica, política, social, científica, cultural e humana. A honraria, comemoração pelos
40 anos do Conselho Regional de Enfermagem (Coren/SC), permite a visibilidade das
boas práticas dentro das instituições, tendo em vista que são as equipes que escolhem os
indicados.
A premiação, de acordo com o Coren/SC, é um espaço de reconhecimento e motivação
do trabalho relevante da enfermagem; espaço que contribui para a reflexão da atuação
profissional. “É uma mistura de alegria, orgulho e emoção, ter recebido do Conselho
Regional de Enfermagem a premiação profissional da enfermagem destaque 2017 de
Santa Catarina, na noite de ontem. Me sinto feliz, reconhecida, com mais forças e
motivação para as lutas como representante da nossa Enfermagem Unisul. Tenho uma
gratidão imensa por esta instituição, que me permitiu construir a minha trajetória
profissional, coroada pela honraria recebida e reconhecida pelo Conselho de Classe. Na
chamada para receber o prêmio a Unisul foi a “marca” da minha apresentação, com
muito orgulho. Destaco que não foi só eu que recebi este prêmio, o mesmo divido com
todas as demais enfermeiras que compõem atualmente a congregação do curso de
Enfermagem da Unisul e que me indicaram para concorrer ao prêmio, como também as
enfermeiras que hoje não estão mais na instituição, mas foram fundamentais na minha
trajetória”, conclui Liete, emocionada.
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I Jornada Internacional sobre a Formação de
Professores/as de EI | Maceió
I Jornada Internacional sobre a Formação de Professores/as de EI | Universidade Federal
de Alagoas - UFAL | Quinta, 25. Maio 2017
I Jornada Internacional sobre a Formação de Professores/as de Educação Infantil e III
Encontro da Rede de Educação Infantil da UFAL: diálogos entre teorias e práticas, a ser
realizado nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2017, no Auditório Vera Rocha (antigo
auditório do CSAU), Campus A.C. Simões da Universidade Federal de Alagoas, em
Maceió.
O evento é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Educação Infantil e Desenvolvimento
Humano – GPEIDH, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal de Alagoas –PPGE/UFAL e conta com parceria de várias
universidades do Brasil e exterior.
Tem por objetivo reunir pesquisadores(as), docentes e alunos(as) da graduação e pósgraduação e profissionais que atuam no campo, para um diálogo em torno das questões
que atingem a formação dos profissionais da educação infantil.
A estrutura do evento compreende as seguintes modalidades:
Conferência, Mesas-redondas, Oficinas, Exposições e Apresentações Culturais, de
acordo com os seguintes Eixos Temáticos
 A educação infantil no curso de Pedagogia
 O estágio na formação do(a) professor(a) de educação infantil
 Arte e as linguagens expressivas na formação inicial
 A contribuição das pesquisas com crianças para a formação do(a) professor(a) de
educação infantil
 Corpo, gênero e sexualidade na formação docente em educação infantil
As inscrições deverão ser realizadas no site do evento:
http://redeeiufal.com.br/
O período de inscrições para o público em geral é de 06/04/2017 a 25/05/2017.
Comitê científico e Universidades parceiras:
Bruna Ribeiro (Doutoranda USP)
Isabel Bezelga (Universidade de Évora)
Lenira Haddad (UFAL)

Jane Felipe (UFRGS)
Kátia Adair Agostinho (UFSC)
Luciana Esmeralda Ostetto (UFF)
Márcia Buss-Simão (UNISUL)
Maria Assunção Folque (Universidade de Évora
Maria Isabel Pedrosa (UFPE)
Moema Helena Koche de Albuquerque (NDI/UFSC)
Paulo Nin Ferreira (UFAL)
Rosita Kolb Bernardes (UFMG)
Rosangela Soares (UFRGS)
Márcia Buss-Simão (UNISUL)
Mais informações: E-mail: redeeiufal@gmail.com
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Sete meses após vendaval, Tubarão ainda busca
reconstrução
Vendaval atingiu cidade em outubro de 2016

Sete meses após um vendaval atingir Tubarão, no Sul catarinense, a reconstrução da
cidade continua.
Algumas escolas municipais e estaduais seguem com obras, mesmo depois do início do
ano letivo.
Uma ponte pênsil continua interditada. Em 16 de outubro de 2016, o vendaval atingiu o
município. Segundo a Defesa Civil, 97.298 pessoas foram afetadas e uma menina de 7
anos morreu quando árvores caíram sobre o carro onde ela estava. Ao todo, 21 ficaram
feridos.
Oito ficaram desabrigados e 3.512, desalojados. Foram mil casas e 30 instalações
públicas atingidas. Foi decretada calamidade pública, reconhecida pelo governo federal
em novembro.
Escolas municipais

Nas escolas municipais, as duas situações mais graves foram nas unidades de São
Martinho, em que o telhado da quadra de esportes foi levado pelo vento e na Manoel
Rufino Francisco, em que o telhado da quadra cedeu. As duas escolas são de ensino
fundamental, informou a prefeitura.
A reconstrução dos telhados ainda não foi feita. Na escola Manoel Rufino Francisco, os
escombros foram retirados. Nas duas unidades, os alunos têm aulas na quadra em dias
de bom tempo, já que não há mais cobertura, segundo a prefeitura.
Por causa dos estragos, o ano letivo na rede municipal começou uma semana mais tarde,
em 20 de fevereiro. A prefeitura aguarda recursos federais para a reconstrução das duas
quadras e de uma ponte pênsil de madeira para pedestres que ligava as duas margens do
Rio Tubarão. Atualmente, ela está interditada.
O Ministério da Integração Nacional afirmou, por meio de assessoria, que reconheceu o
estado de calamidade pública do município e liberou R$ 388.202,47 para ações de
recuperação, conforme publicado do Diário Oficial da União em 13 de dezembro do ano
passado.
Escolas estaduais
Escolas estaduais também foram atingidas e seguem em reforma, segundo o gerente de
educação de Tubarão, Jaime Ondino Teixeira. Foram 30 unidades danificadas. O início
do ano letivo, porém, ocorreu na data prevista para o estado.
Entre as escolas que mais precisavam de reformas estavam a Sagrado Coração de Jesus,
onde os alunos ficaram duas semanas sem aulas após o vendaval, a João Teixeira
Nunes, onde os estudantes ficaram até o final do ano passado estudando
provisoriamente na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), e a Aderbal Ramos
da Silva, onde o vendaval comprometeu o refeitório da escola.
Segundo o gerente, as obras estão praticamente prontas na Sagrado Coração de Jesus e
falta a cobertura da quadra. "Foi feito um paliativo, isoladas algumas alas no ano
passado", explicou.
No caso da Aderbal Ramos da Silva, ainda há obras em andamento. Como o refeitório
foi danificado, após o vendaval os alunos tiveram uma alimentação diferenciada. "Já
vinha praticamente pronta, era servida na própria sala de aula", disse o gerente.
Por fim, na João Teixeira Nunes, as obras de recuperação estão "bem adiantadas",
conforme o gerente. "A Unisul foi parceira nossa, nos cedeu uma ala no ano passado.
Este ano, já conseguimos trazê-los [alunos] para a própria escola. Parte dela está pronta,
adequamos as turmas [à estrutura]". Ele explicou que as obras que faltam são nos
telhados e parte elétrica.
Rede elétrica
Depois do vendaval, 92 mil unidades consumidoras ficaram sem luz em Tubarão,
segundo as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). O gerente da divisão técnica

da agência regional de Tubarão da Celesc, Claudionor Souza Santos, afirmou que foi
montada uma "operação de guerra" para recuperar a rede elétrica.
"Demandou em torno de quatro dias e 40 viaturas, entre caminhões e caminhonetes. O
pessoal trabalhou praticamente 24 horas, sem aliviar", contou. "Tivemos ajuda de
Criciúma, Florianópolis, do estado inteiro. Conseguimos restabelecer uns 80% em três
dias. No quarto dia, praticamente toda a rede foi restabelecida", completou.
Mesmo com a volta da energia, a rede foi prejudicada como um todo. "Por mais que
tentemos recuperar, todo o sistema se torno um pouco vulnerável. Porque não se
consegue recuperar 100% em alguns meses, sempre aparece algum ponto [com
problema]".
"A gente fez uma operação de guerra, de recuperação. A gente logrou êxito porque o
pessoal ficou empenhado, muita gente ficou sem dormir. Foi gratificante ver a
população se restabelecer, voltar à atividade normal", resumiu.
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Sesc realiza lançamento regional do Dia do Desafio em
cinco cidades catarinenses
De 22 a 26 de maio, os lançamentos regionais passaram por Chapecó, Palhoça, Tubarão,
Brusque e Joinville

Medalhista olímpica, Ana Moser
O Sesc em Santa Catarina realiza, na semana de 22 a 26 de maio, os lançamentos
regionais da edição 2017 do Dia do Desafio, em Chapecó (22); Palhoça (23); Tubarão
(24); Brusque (25); e Joinville (26). Os encontros, promovidos pelo Sesc, em parceria
com as prefeituras, reunirão autoridades e lideranças locais, que fazem parte da região
sede, imprensa, convidados e contarão ainda com workshop ministrado pela medalhista
olímpica, Ana Moser. A atleta considerada uma das maiores atacantes da história do

voleibol mundial, atualmente preside o Instituto Esporte e Educação e abordará o tema
"Cidades ativas e criativas", nas cinco cidades que passará.
Em Santa Catarina 215 municípios participarão da 23ª edição do Dia do Desafio, que
ocorre sempre na última quarta-feira de maio - este ano, dia 31 - e tem como proposta a
prática de pelo menos 15 minutos consecutivos de qualquer atividade física. O
município que mobilizar mais pessoas em relação ao número oficial de habitantes vence
o confronto saudável. Há também a opção do autodesafio, quando a cidade tenta superar
a meta de participação de sua população, tendo como referência o percentual indicado
pelo município quando faz sua inscrição.
"Queremos sensibilizar as lideranças desses 215 municípios para que incentivem e
apoiem a prática de atividade física e esportiva nas comunidades, principalmente nos
espaços públicos", comenta Renate Damian, Gerente de Lazer do Sesc em Santa
Catarina. "Dia 31 de maio, será uma oportunidade para mostrar aos participantes que
"todo o dia é dia" de praticar uma atividade física e que diversos podem ser os espaços.
Seja nos parques, quadras, ciclovias, praças, pistas de caminhadas, ou até mesmo no
jardim ou na sala de casa, o importante é se mexer", complementa Renate. Mais
informações sobre os serviços podem ser obtidas no site do evento.
Lançamento Regional Dia do Desafio 2017 em SC:
Chapecó: 22/05, às 8h30min, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes Sala Agostinho Duarte.
Palhoça: 23/05, às 15h30min, na Unidade do Sesc em Palhoça.
Tubarão: 24/05, às 15h, no Salão Nobre da Universidade do Sul de Santa Catarina Unisul.
Brusque: 25/05, às 9h, no Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque - CESCB.
Joinville: 26/05, às 14h30min, na Unidade do Sesc em Joinville.
>>> Confira o resultado do sorteio 2017
Sobre o Dia do Desafio:
Criado no Canadá, o Dia do Desafio é difundido mundialmente pela The Association
For International Sport for All (TAFISA), entidade de promoção do esporte para todos,
sediada na Alemanha. É uma campanha de incentivo à prática regular de atividades
físicas em benefício da saúde. O Sesc/SP coordena o evento no Continente Americano
desde 2000 e em Santa Catarina a ação é do Sesc em parceria com as prefeituras. O
convite à atividade física se estende a todos, envolvendo o poder público de cada
cidade, as instituições da sociedade civil, empresas, voluntários locais e os próprios
participantes.

Veículo: Site Midi Tecnológico
Data: 17/05/2017
Link: http://www.miditecnologico.com.br/evento/vertical-fintech-acate-convidapara-palestra-nova-forma-de-se-relacionar-com-seu-dinheiro-com

Vertical Fintech acate convida para a palestra: "a nova
forma de se relacionar com seu dinheiro", com Alan
Chusid, diretor comercial e negócios do banco neon

O SEBRAE STARTUP DAY é um evento coordenado pelo Sebrae que acontecerá
SIMULTANEAMENTE em todo o Brasil e tem como objetivo, além de fomentar o
ecossistema inovador brasileiro, apresentar a experiência SebraeLikeaBoss de
atendimento às startups nos Estados.
Em Santa Catarina, iremos realizar o evento na cidade de Florianópolis e Joinville.
Confira abaixo a programação do evento em Florianópolis.
Convidados:
Alexandre Veiga - Business developer da Inseed Investimentos e consultor
Rosi Rodrigues - Co-fundadora e Chief Growth Officer da Iugu
Alan Chusid - Sócio e diretor comercial & negócios do banco Neon
Programação:
13h30 as 14h00 – Credenciamento
14h00 as 14h20 – Abertura Sebrae Startup Day
14h20 as 15h10 – Palestra "Capital de Risco 101". Com Alexandre Veiga
15h10 as 16h00 – Palestra "Growth hacking is experiment driven marketing". Com Rosi
Rodrigues
16h00 as 17h00 – Demo Day da Aceleradora Darwin Starter
17h00 as 17h40 – Palestra "A nova forma de se relacionar com seu dinheiro.".
Com Alan Chusid.

17h40 as 18h30 – Happy Hour com cerveja artesanal
Patrocínio: Pipz Automation, Softplan, ScalIOT, Darwin
Starter, Foresee, Unisul e PagueVeloz
Apoio: Dialetto Comunicação
Realização: Sebrae/SC, Darwin Starter, e ACATE (Vertical Fintech)
Inscreva-se aqui: https://www.sympla.com.br/sebrae-startup-day-2017-floripa__139816

Veículo: Site Acontecendo Aqui
Data: 18/05/17
Link: https://acontecendoaqui.com.br/empreendedorismo/startup-weekendpalhoca-promove-maratona-de-54-horas-de-empreendedorismo-e-inovacao

Startup Weekend Palhoça promove maratona de 54
horas de empreendedorismo e inovação na Fatenp

O Startup Weekend Palhoça 2017, evento que incentiva o empreendedorismo na área da
inovação, será realizado entre às 19h de sexta-feira (19) e domingo (21/5), na Faculdade
de Tecnologia Nova Palhoça (Palhoça). Ao longo de 54 horas, os participantes –
empreendedores, desenvolvedores e designers, entre outros – formam equipes e
recebem mentoria de profissionais de diferentes áreas de atuação para transformar ideias
em realidade e gerar o embrião de novas empresas. São esperados mais de 100
participantes.
O Startup Weekend é uma rede global, que envolve a comunidade de tecnologia e de
empreendedorismo. Nas edições realizadas em cerca de 100 países, mais de 8 mil
startups foram criadas, segundo dados da organização. “É uma grande oportunidade de
validar uma ideia, perceber os pontos fracos e fortes perante pessoas do mercado, que
estão ali justamente para isso”, afirmou Daniel de Oliveira, coordenador do curso de
Jogos Digitais da Fatenp.
No final da tarde domingo, as equipes devem apresentar um produto mínimo viável, que
será apresentado ao corpo de jurados e os três melhores são premiados.

Os patrocinadores desta edição são o Sebrae/SC, Fatenp, Softplan, Mais Internet, Pipz
Automação, Sacaliot, Darwin Starter, Foresee, Pague veloz e Unisul. Os apoiadores são
Acate, Acip, Gesser Advocacia, Impact Hub, Inaitec, Mychef, Stu, TotalVoice e Web
Mind.
Startup Weekend Palhoça 2017
Data: De sexta, às 19h, a domingo
Local: Na Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça (Fatenp) Av. Vidal Procópio Lohn,
10-81, bairro Nova Palhoça
Inscrições: bit.ly/VouNoSWPalhoca2017
Informações: bit.ly/swpalhoca2017

Veículo: Site A Platéia
Data: 18/05/17
Link: http://www.aplateia.com.br/VisualizarNoticia/41593/recital-de-musicaclassica-.aspx

Recital de música clássica

Pianista se apresenta hoje em Livramento, no Salão Nobre
Nesta quinta-feira (18) o pianista Pedro Dominguez se apresentará, em Livramento, no
Recital de Música Clássica, a partir das 19h30min no Salão Nobre do Palácio Moisés
Viana na Prefeitura. Trata-se de um evento organizado pela Secretaria de Cultura,
Gabinete da primeira dama e Eventos Conexão. O recital tem apoio do restaurante À
Francesa e Biba. O encontro terá também a presença de Felipe Labandera com o violino
e flauta doce. Serão oferecidos 90 lugares para o público, que poderá contribuir com um
casaco ou peça de roupa para a campanha do agasalho do Município.
Conheça o pianista
Pedro Dominguez é um pianista uruguaio, naturalizado no Brasil e com formação em
música/piano em Paris. A história da paixão pela música e pelo instrumento ao qual

consagrou a vida, o piano, fez com que saísse pelo mundo na busca dos sonhos e ideais.
Já foi professor na Alemanha, Curitiba e na década de 80 residiu em Blumenau, onde
integrou o quadro de professores do departamento de piano da escola de música e teatro
da cidade. Atualmente reside em Tubarão e apresenta o programa Momentos ao Piano
com Pedro Dominguez, na Unisul TV.

Veículo: Site Jornal Floripa
Data: 18/05/17
Link:
http://www.jornalfloripa.com.br/emcimadahora/site/?p=noticias_ver&id=72725

Sesc realiza lançamento regional do Dia do Desafio em
cinco cidades catarinenses

O Sesc em Santa Catarina realiza, na semana de 22 a 26 de maio, os lançamentos
regionais da edição 2017 do Dia do Desafio, em: Chapecó (22); Palhoça (23); Tubarão
(24); Brusque (25); e Joinville (26). Os encontros, promovidos pelo Sesc, em parceria
com as prefeituras, reunirá autoridades e lideranças locais, que fazem parte da região
sede, imprensa, convidados e contará ainda com workshop ministrado pela medalhista
olímpica, Ana Moser. A atleta considerada uma das maiores atacantes da história do
voleibol mundial, atualmente preside o Instituto Esporte e Educação e abordará o tema
"Cidades ativas e criativas", nas cinco cidades que passará.
Em Santa Catarina 215 municípios participarão da 23ª edição do Dia do Desafio, que
ocorre sempre na última quarta-feira de maio - este ano, dia 31 - e tem como proposta a
prática de pelo menos 15 minutos consecutivos de qualquer atividade física. O
município que mobilizar mais pessoas em relação ao número oficial de habitantes vence
o confronto saudável. Há também a opção do autodesafio, quando a cidade tenta superar
a meta de participação de sua população, tendo como referência o percentual indicado
pelo município quando faz sua inscrição.
"Queremos sensibilizar as lideranças desses 215 municípios para que incentivem e
apoiem a prática de atividade física e esportiva nas comunidades, principalmente nos
espaços públicos", comenta Renate Damian, Gerente de Lazer do Sesc em Santa
Catarina. "Dia 31 de maio, será uma oportunidade para mostrar aos participantes que
"todo o dia é dia" de praticar uma atividade física e que diversos podem ser os espaços.

Seja nos parques, quadras, ciclovias, praças, pistas de caminhadas, ou até mesmo no
jardim ou na sala de casa, o importante é se mexer", complementa Renate.
Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas no site: http://ww2.sescsc.com.br/unidade.

Lançamento Regional Dia do Desafio 2017 em SC:
Chapecó: 22/05, às 8h30, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes - Sala
Agostinho Duarte.
Palhoça: 23/05, às 15h30, na Unidade do Sesc em Palhoça.
Tubarão: 24/05, às 15h, no Salão Nobre da Universidade do Sul de Santa Catarina Unisul.
Brusque: 25/05, às 9h, no Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque - CESCB.
Joinville: 26/05, às 14h30, na Unidade do Sesc em Joinville.
Confira o resultado do sorteio 2017 no site:
http://ww2.sescsp.org.br/diadodesafio/geral/cidadeXcidade.
Sobre o Dia do Desafio:
Criado no Canadá, o Dia do Desafio é difundido mundialmente pela The Association
For International Sport for All (TAFISA), entidade de promoção do esporte para todos,
sediada na Alemanha. É uma campanha de incentivo à prática regular de atividades
físicas em benefício da saúde. O Sesc/SP coordena o evento no Continente Americano
desde 2000 e em Santa Catarina a ação é do Sesc em parceria com as prefeituras. O
convite à atividade física se estende a todos, envolvendo o poder público de cada
cidade, as instituições da sociedade civil, empresas, voluntários locais e os próprios
participantes.

