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OAB vai à Escola apresenta trabalho da comissão
para acadêmicos de Direito da Unisul

A convite de professores da Unisul, a presidente da Comissão OAB Vai à Escola, Herta
de Souza, apresentou na última terça-feira (5), para acadêmicos do Curso de Direito, o
trabalho que a comissão desenvolve contra a violência nas escolas. O subcomandante
geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes
Júnior, também participou da conversa.
“Acreditamos que a educação compreende processos de desenvolvimento humano, de
comunicação e de socialização. Tratar do assunto segurança pública com os
adolescentes é importante porque eles têm presença significativa nas estatísticas de
mortalidade”, diz a presidente da comissão. Além disso, lembra Herta, “a violência nas
escolas é reflexo do que, infelizmente, ocorre na vida cotidiana das pessoas”.

Veículo: Diário do Sul
Data: 08/09/2017
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/31898/Unisul-e-premiada-emBrasilia-.html

Unisul é premiada em Brasília
O artigo “Educação Financeira para os empresários da Associação das Pequenas e
Microempresas da Região de Tubarão (AMPE)” foi premiado como o melhor artigo
científico na área temática de Finanças, no XXVIII Encontro Nacional dos Cursos de
Graduação em Administração (Enangrad).

A autoria é dos professores da Unisul: Cláudio Alvim Zanini Pinter, Domingos Pignatel
Marcon e Marcelo Miguel da Silva; e da aluna: Jéssica Elize Bruckheimer. Ao todo,
foram quatro os artigos da universidade submetidos e apresentados no evento, sendo
que o terceiro lugar foi conquistado pelo artigo
“Análise da rentabilidade de uma carteira do setor vestuário, aplicando as teorias de
Markowitz e Sharpe”, de autoria de Cláudio, Domingos e Jéssica.
O projeto vencedor mapeou os níveis e os aspectos da educação financeira dos micro e
pequenos empresários da AMPE. A proposta do artigo visou à educação financeira dos
empresários para as escolhas de consumo e investimento, para a tomada de decisão
eficaz, para evitar endividamento e oportunizar maior competitividade dos processos
empresariais, criando empresas sólidas e com forte capacidade de renda e emprego.
“Entende-se que a educação financeira prepara o indivíduo para os desafios de ser um
empreendedor e garante a longevidade das micro e pequenas empresas. Este
movimento, da universidade junto à AMPE, desenvolveu ações que melhoram o
entendimento conceitual e cooperam com a educação financeira dos empresários,
contribuindo para uma maior qualidade de vida das pessoas e suas comunidades”,
destaca o professor Cláudio Pinter, um dos autores do artigo.
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Estudantes de Medicina se reúnem em Tubarão
Até domingo, município recebe cerca de 3,5 mil universitários de Santa Catarina e do
Rio Grande do Sul
Tubarão
A 22ª edição do evento que reúne competições esportivas, culturais e festas iniciou
ontem e segue até este domingo em Tubarão. O Intermed Sul ocupa a rede hoteleira do
município e alavanca a economia por meio dos diversos serviços disponíveis. De acordo
com o coordenador do Intermed Sul, Alencar Júnior, estima-se que o evento
movimentará cerca de R$ 4 milhões no comércio local.
As competições entre acadêmicos de Medicina ocorrem na Unisul, no Clube de Campo
e no Sesc. Durante os quatro dias de competição, os atletas participarão de 22
modalidades e diversas atrações locais que os animarão em três festas temáticas. O
reitor da Unisul, professor Mauri Luiz Heerdt, destaca que além de oportunizar o
relacionamento e a integração aos estudantes, demonstra que “este evento é um modelo
de alternativa econômica para a cidade”, avalia.
Para recepcionar os estudantes, um pavilhão foi montado no pátio da Arena Multiuso e,
somados, os espaços abrangem uma área coberta de 15 mil metros quadrados destinados

ao alojamento, onde serão servidas mais de 30 mil refeições. O prefeito de Tubarão,
Joares Ponticelli, agradeceu a presença dos visitantes e destacou que esta é uma grande
oportunidade não só para a cidade, mas para a região. “Que conheçam nossas belezas e
depois voltem, não só como acadêmicos, mas como profissionais”, finaliza o prefeito.
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Estilista Pauli Duarte estreia blog no Portal W3
No espaço, ela contará um pouco do seu cotidiano no Atelier e também dará dicas de
moda.
Um espaço dedicado para quem ama moda, tendências e dicas. A estilista Pauli Duarte
estreia o blog no portal W3, onde falará sobre o mundo fashion e contará como é a
rotina de trabalho no Atelier Pauli Duarte, com detalhes das criações, o processo de
fabricação e os resultados obtidos.
Pauliane Duarte é formada em Design de Moda no curso Bacharelado da Universidade
Estadual de Santa Catarina- UDESC, pós-graduada pela Universidade do Sul de Santa
Catarina- UNISUL em Gestão da Produção do Vestuário, é estilista e administradora do
Atelier Pauli Duarte. Ministrou aulas por dois anos no curso de Moda da Unisul e
atualmente dá aula no IFSC no curso superior e técnicos em Moda.
Confira o primeiro post da estilista aqui.
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Em evento inédito, jovens irão propor inovações na
educação

No próximo dia 16 de setembro, mais de 3 mil jovens participarão do workshop
Conexão Jovem 2017, em diversas cidades de Santa Catarina. O evento, promovido
pelo Movimento SC pela Educação, com o apoio da Fiesc, tem o objetivo de incentivar
o diálogo entre os jovens sobre o tema, com foco na escolaridade, vantagens de
permanecer na escola e demais melhorias na educação.
Serão 16 encontros simultâneos, realizados nas cidades-sede das vice-presidências da
Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), organizados pelos jovens
embaixadores do Movimento com o apoio de voluntários. Em Criciúma, a iniciativa
será realizada a partir das 8 horas na sede da Acic. No Sul do Estado, o evento também
será realizado em Tubarão, no Espaço Integrado de Artes (EIA), na Unisul.
“É uma iniciativa inédita que vai contemplar todas as regiões do Estado. O jovem, o
principal interessado na educação, é pouco ouvido. A maturidade dos jovens nos
surpreende, eles são muito conscientes da responsabilidade que têm pela melhoria da
qualidade da sua educação. Por isso, estamos mobilizando estudantes de todo o Estado
para que participem em suas regiões das discussões sobre o tema”, convida o presidente
da Fiesc, Glauco José Côrte.
O principal desafio é atrelar o ensino aos anseios dos estudantes que não enxergam
sentido naquilo que estão aprendendo. Estudos mostram que os principais motivos por
trás da evasão escolar são as repetências múltiplas, a falta de interesse e o trabalho.
Muitos jovens acabam fazendo uma análise comparativa e preferem ir para o mercado
de trabalho.
Em Santa Catarina, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad, de 2015),
aponta que 64 mil crianças e adolescentes, com idades de 4 a 17 anos estão fora da
escola. Já o Censo Escolar mostra que 32,3% dos catarinenses com 19 anos não
concluíram o ensino médio.
O objetivo é compor ao final do evento um documento com proposições dos jovens para
que a educação catarinense tenha um novo significado. Os apontamentos influenciarão
iniciativas nas áreas pública e privada, além das discussões da nova Base Nacional
Comum Curricular, que normatiza o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas da educação básica.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas neste link.
Programação:
8 horas às 8h30min: Recepção.
8h30min às 9 horas: Abertura.
9 horas às 9h20min: Palestra: Competências necessárias para o profissional do século
21.
9h20min às 9h45min: Palestra: O cenário educacional e seus desafios.
9h45min às 10h45min: Painel: Fortalecendo o ecossistema em prol de uma melhor
educação.
10h45min às 11h05min: Aplicação da pesquisa: O olhar do jovem sobre a educação
catarinense.
11h05min às 11h20min: Momento Conexão Jovem.
11h20min às 11h50min: Conversando na praça: O que podemos fazer amanhã?

11h50min às 12 horas: Encerramento.
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Mostra comemora os 80 anos do cineasta catarinense
Sylvio Back e exibe filmes de graça no CIC

Parte da filmografia do catarinense Sylvio Back, um dos mais prolíferos cineastas
brasileiros, está em cartaz a partir desta sexta, dia 8, na Capital. A Mostra Sylvio Back
8.0 - Filmes Noutra Margem exibirá 12 filmes durante os próximos quatro fins de
semana no Cinema do CIC, na Capital, em celebração aos 80 anos do escritor e diretor
de cinema nascido em Blumenau. As sessões ocorrem sempre de sexta a domingo, às
20h, e são gratuitas.
A seleção de longas-metragens inclui obras diretamente ligada à história de Santa
Catarina: A Guerra dos Pelados, Aleluia, Gretchen, Cruz e Sousa – O Poeta do
Desterro e O Contestado – Restos Mortais. Todas as sessões serão seguidas de debates
com convidados. A partir do segundo fim de semana de outubro, os filmes da mostra
serão exibidos, também, pela TV UFSC.
Back recebeu de Glauber Rocha o apelido de ¿Cacique do sul¿, justamente por ter uma
obra conectada à ao Sul do Brasil. O epíteto acaba de ser atualizado para ¿Cacique do
Brasil¿ por Cacá Diegues em correspondência com Zeca Pires, cineasta que assina o
texto de abertura do catálogo da mostra.
A mostra tem a chancela da UFSC, da Unisul, da Fundação Catarinense de Cultura e da
Cinemateca Catarinense. Além de Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e
Rio de Janeiro comemoram as oito décadas com sessões especiais.

PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA:
Dia 8, 20h
LostSweig (2002)
A última semana de vida do escritor judeu-austríaco Stefan Zweig (RüdigerVogler),
autor do famoso Brasil, País do Futuro, e da mulher Lotte (Ruth Rieser). O casal, num
pacto cercado de mistério, se suicida em Petrópolis, no Rio de Janeiro, logo após o
carnaval de 1942.
Dia 9, 20h
Lance maior (1968)
Sinopse: Um estudante universitário que trabalha em um Banco experimenta uma crise
pessoal: ele está dividido entre ambições e a tentação de se envolver no movimento
armado contra a ditadura militar no Brasil. Ao mesmo tempo, a vida amorosa também
está confusa. Ele não consegue decidir entre duas garotas: uma moça rica que tem um
maior interesse em sua libertação sexual, e uma garota trabalhadora que tem problemas
familiares.
Dia 10, 20h
A guerra dos pelados (1970)
Sinopse: Em 1913, no interior de Santa Catarina, a concessão de terras a uma
companhia estrangeira para exploração de recursos naturais gera revolta nos
expropriados, que reagem com um conflito sangrento. Reunidos, eles planejam um
ataque surpresa.
Dia 15, 20h
Aleluia, Gretchen (1976)
Sinopse: A saga de uma família de imigrantes alemães que, fugindo ao nazismo, vem se
radicar numa cidade do Sul do Brasil, por volta de 1937. Às vésperas e durante a 2ª
Guerra Mundial, membros da família se envolvem com a Quinta Coluna (espionagem
nazista no Brasil) e o Integralismo. Na década de 50, graças a ligações perigosas com o
rescaldo da guerra, os Kranz são visitados por ex-oficiais da SS em trânsito para o Cone
Sul.

Dia 16, 20h
Revolução de 30 (1980)
Sinopse: Filme-colagem de uma trintena de documentários e filmes de ficção dos anos
20, culminando com cenas inéditas da Revolução de 1930. Todo em preto-e-branco, o
principal tônus é a excelência da restauração fotográfica de suas imagens, emoldurada
por uma trilha sonora autêntica, de rara beleza e qualidade de emissão. Duas horas de
estupefação, achados anedóticos e ironias sorrateiras.
Dia 17, 20h
República Guarani (1982)
Sinopse: O filme traz um registro da cultura e da história dos guaranis e do que fizeram
com eles. Sua montagem meticulosa resultou numa versão sutilmente agressiva e hostil
aos jesuítas. Por exemplo, Back esclarece que a figura e a função do cacique entre os
guaranis foram imposto pelos padres que afastaram a liderança dos pajés guias
espirituais e curandeiros das tribos.
Dia 22, 20h
Guerra do Brasil - Toda Verdade Sobre a Guerra do Paraguai (1987)
Sinopse: Entre 1864 e 1870, a América do Sul é palco do maior e mais sangrento
conflito armado do século, a Guerra do Paraguai. Misturando realidade e ficção, o
documentário debate esse ¿ensaio¿ da 1ª Guerra Mundial, que envolveu Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai, vitimando em torno de um milhão de pessoas. No filme
entrelaçam-se a história oficial, o imaginário popular e a crítica de militares, cronistas e
historiadores, articulado a um complexo painel iconográfico e musical, e a um resgate
visual do teatro de operações no Paraguai.
Dia 23, 20h
Rádio auriverde (1991)
Sinopse: Com a intenção de desfazer a ingenuidade e festividade em torno da
participação do Brasil na 2ª Guerra Mundial, o documentário penetra no desconhecido
universo da guerra psicológica que conturbou a presença da Força Expedicionária
Brasileira na Itália, de 1944 a 1945. Através das musicalmente alegres e debochadas
transmissões de uma rádio clandestina, o filme acaba também por revelar as
tragicômicas relações entre os Estados Unidos e o Brasil durante a guerra.
Dia 24, 20h
Yndio do Brasil (Sylvio Back)
Sinopse: Colagem de dezenas de filmes nacionais e estrangeiros de ficção, cinejornais e
documentários, revelando como o cinema vê e ouve o índio brasileiro desde quando foi

filmado pela primeira vez, em 1912. São imagens surpreendentes, emolduradas por
musicas temáticas e poemas, que transportam o espectador a um universo idílico e
preconceituoso, religioso e militarizado, cruel e mágico, do índio Brasileiro.
Dia 29, 20h
Cruz e Sousa – O poeta do desterro (1998)
Sinopse: Reinvenção da vida, obra e morte do poeta catarinense Cruz e Sousa (18611898), fundador do Simbolismo no Brasil e considerado o maior poeta negro da língua
portuguesa. Com 34 estrofes visuais, o filme rastreia desde as arrebatadoras paixões do
poeta em Florianópolis até seu emparedamento social, racial, intelectual e trágico no
Rio de Janeiro.
Dia 30, 20h
O contestado – restos mortais (2012)
Sinopse: Com o inédito relato de trinta médiuns em transe, articulado ao memorial
sobrevivente e à polêmica de especialistas, resgata uma das maiores epopeias do país, a
Guerra do Contestado (1912-1916). Envolvendo milhares de civis e militares, o
episódio conflagrou Paraná e Santa Catarina por questões de fronteira e disputa
fundiária, mesclado à irrupção de um levante messiânico de grandes proporções.
Dia 1º/10, 20h
O universo Graciliano (2013)
Sinopse: Um panorama da vida e da obra do autor Graciliano Ramos, morto em 1953, e
responsável por grandes livros da literatura brasileira, como São Bernardo, Vidas
Secas, Angústia, Infância e Memórias do Cárcere. O filme combina materiais de
arquivo, partes de outros filmes com entrevistas de pessoas próximas ao escritor.
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Competição de estudantes de medicina movimenta a
economia de Tubarão e região

A cidade de Tubarão recebe até domingo cerca de 3.500 estudantes de medicina de 25
universidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.
A presença dos futuros médicos na região se deve ao Intermed Sul 2017, 22ª edição do
evento que reúne competições esportivas, culturais e festas. Movimento que ocupa a
rede hoteleira do município e alavanca a economia através dos diversos serviços que
Tubarão dispõe. De acordo com o coordenador do Intermed Sul, Alencar Júnior,
“estima-se que o Intermed Sul movimentará cerca de 4 milhões de reais no comércio
local”, ressalta Alencar.
As competições tiveram início nesta quinta-feira (7) e acontecem na Unisul, no Clube
de Campo e no Sesc até o dia 10 de setembro. Durante os quatro dias de competição, os
atletas participarão de 22 modalidades e diversas atrações locais que animarão os
estudantes em três festas temáticas. O reitor da Unisul, professor Mauri Luiz Heerdt, na
fala de abertura do evento destaca que além de oportunizar o relacionamento e a
integração aos estudantes, demonstra que “este evento é um modelo de alternativa
econômica para a cidade”, reforça o reitor.
Para recepcionar os estudantes, um pavilhão foi montado no pátio da Arena Multiuso
Estener Soratto da Silva, e somados, os espaços abrangem uma área coberta de 15 mil
metros quadrados destinados ao alojamento dos estudantes, onde serão servidas mais de
30 mil refeições. O prefeito de Tubarão, Joares Carlos Ponticelli, agradeceu a presença
dos visitantes e destacou que esta é uma grande oportunidade não só para a cidade, mas
para a região. “Que conheçam nossas belezas e depois voltem, não só como acadêmicos,
mas como profissionais”, reforça o prefeito.
O Intermed Sul já foi realizado nas cidades de Londrina-PR (1995); Florianópolis-SC
(1996); Curitiba-PR (1997); Pelotas-RS (1999); Blumenau-SC (2000); Florianópolis-SC
(2001); Santa Maria-RS (2002); Caxias do Sul-RS (2003); Itajaí-SC (2004); Canoas-RS
(2005); Lages-SC (2006); Brusque-SC (2007); Passo Fundo-RS (2008); Cascavel-PR
(2009); Criciúma-SC (2010); Cascavel-PR (2011); Torres-RS (2012); Joinville-SC
(2013); Tubarão-SC (2014); Pelotas-RS (2015); e Criciúma-SC (2016).
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Temer anula indicação e escolhe novo nome para
o Cade
Reviravolta no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O presidente da
República, Michel Temer, anulou a indicação de Amanda Athayde Linhares para o
cargo de superintendente-geral do Cade, remetida ao Senado no mês passado. Na troca,

Temer indicou o nome do conselheiro Alexandre Cordeiro Macedo para a
Superintendência-Geral.
A mensagem com o nome foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.
MENSAGEM Nº – 331, de 6 de setembro de 2017.
Encaminhamento ao Senado Federal, para apreciação, do nome do Senhor
ALEXANDRE CORDEIRO MACEDO, para exercer o cargo de Superintendente-Geral
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, do Ministério da Justiça,
com mandato de 2 anos.
Torna sem efeito a Mensagem nº 308, de 23 de agosto de 2017, que encaminha a
indicação de AMANDA ATHAYDE, para exercer o cargo de Superintendente-Geral do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE do Ministério da Justiça, com
mandato de 2 anos, publicada no Diário Oficial da União de 24 de agosto de 2017,
Seção 1, página 11. Em 6 de setembro de 2017.
Alexandre Cordeiro integra o Cade desde 2015. É auditor de carreira da ControladoriaGeral da União (desde 2006). Foi secretário-executivo do Ministério das Cidades em
2012 e 2013 na gestão de Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). No cargo, chamou para sua
equipe um policial civil e um federal para coibir casos de corrupção.
É mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, pósgraduado em Processo Administrativo Disciplinar pela Universidade de Brasília,
graduado em Direito pelo Instituto de Educação Superior de Brasília e em Economia
pelo Centro Universitário de Brasília.
É professor de Direito Econômico e de Análise Econômica do Direito da Escola de
Direito de Brasília/IDP. É professor convidado da Universidade do Vale do Rio dos
Sinos – Unisinos. É professor convidado da pós-graduação em Compliance, Lei
Anticorrupção, Empresarial e Controle da Administração Pública da Faculdade de
Direito de Vitória (FDV).
A indicação feita por Temer será avaliada pela Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE) do Senado e depois submetida ao plenário. Só depois ele assumirá o cargo.
A vaga de superintendente-geral está aberta desde junho, quando deixou o cargo o
conselheiro Eduardo Frade. Em agosto, Temer indicou Amanda Athayde, hoje chefe de
gabinete da Superintendência-Geral do Cade. Ela havia sido a primeira mulher a ser
indicada para o cargo. De acordo com fontes do Cade, o Senado não aceitou a indicação
porque o Ministério da Justiça não teria negociado a escolha com os senadores. Diante
da alegada falha na articulação do governo, ainda de acordo com essas fontes, o Senado
decidiu não levar a indicação adiante.
As competências
Cabe à Superintendência-Geral do Cade investigar e instruir os casos de conduta
anticompetitiva e atos de concentração que chegam ao órgão. Cabe também ao
superintendente propor acordos e medidas preventivas.
Quando o parecer do superintendente em um ato de concentração recomenda a
aprovação sem restrições da operação, considera-se que a decisão final do Cade é pela
aprovação. A não ser que o caso seja avocado por um dos conselheiros.
Em caso de aprovação com restrições ou de reprovação, o parecer da SG tem caráter
opinativo. Nesses casos, a palavra final é do Tribunal Administrativo.
Nova conselheira

Com a escolha de Cordeiro para a Superintendência-Geral, uma cadeira ficou vaga no
Cade. Temer já escolheu o nome de quem deverá sucedê-lo: a advogada Polyanna
Ferreira Silva Vilanova.
Ela é sócia do escritório Siqueira Castro e, recentemente, defendeu no Tribunal de
Contas da União (TCU) a ex-presidente da Petrobras Graça Foster e ex-dirigentes da
empresa, punidos no processo que apurava irregularidades na obra do Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).
Vilanova é bacharel em Direito pelo UniCeub e em Ciência Política pela Universidade
de Brasília, fez pós graduação em Direito Público pela Unisul e em Direito do Estado
pela Cândido Mendes, além de LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getulio
Vargas.
Se aprovada pelo Senado, ela integrará o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica até 8 de julho de 2019.

