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Tite
É intensa a procura por ingressos para a palestra “Construindo uma equipe vencedora”,
que será proferia pelo técnico da seleção brasileira de futebol, o Tite. O evento
acontecerá no próximo dia 5 e é uma realização da Havan, Imaginarium e Unisul, com
apoio da PMT, Seven e Trial.
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Análise
O prefeito de Capivari de Baixo, Nivaldo de Sousa, foi entrevistado na manhã de ontem,
no programa Café com Notícias, da Unisul TV, conduzido pelo jornalista Rafael Matos.
O prefeito falou sobre a reestruturação da Guarda Municipal e também fez uma análise
dos primeiros seis meses de governo.
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Bolsas de estudos: Benefício é concedido após quase 15
anos
Alunos da Unisul, poderão obter o valor pago a mais em 2003 por meio de bolsas para
si ou um parente próximo. O prazo para a obtenção da concessão é de dez anos.
Depois de quase 15 anos com uma ação tramitando na justiça, nos últimos dias os
representantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e a direção da Universidade
do Sul de Santa Catarina (Unisul), em Tubarão, entraram em um acordo para a
realização da concessão de bolsas de estudos referentes a uma parcela de quase nove mil

alunos que cursaram, no campus sede ou em suas unidades universitária, em 2003,
vários áreas.
Conforme a presidente do DCE, Luzimary Della Justina Stange, os beneficiados com o
acordo deverão ir ao Setor de Atenção Integral ao Acadêmico (Saiac) e iniciar o
requerimento para obter os valores da bolsa. “O processo deve demorar alguns dias
devido à demanda. Se o beneficiário não pretende retomar os estudos pode ceder o
montante para outra pessoa como um irmão, filho ou parente próximo”, destaca a
estudante de Direito.
A presidente relata que caso o nome de algum acadêmico que tenha sido aluno da
universidade em 2003 não esteja na lista, ele pode ir ao Saiac e fazer um requerimento
solicitando o benefício. Confira a lista completa no link: goo.gl/od8gMZ.
De acordo com o vice-reitor e assessor jurídico da Unisul, Lester Marcantonio
Camargo, a iniciativa ocorreu porque havia uma diferença entre o pagamento de valores
entre veteranos e calouros. “Foi um discutido judicial por alguns anos e, por fim,
entramos em um acordo, no qual cada um desses alunos tinha o direito de receber esses
descontos, seja na modalidade de graduação, pós-graduação e até mesmo no Colégio
Dehon. Esse acordo foi vantajoso para as pessoas e para a universidade e de toda forma
se preservou o direito de estudar”, enfatizou.
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Hábitos são difíceis de mudar
Em 1967 o francês Claude François compôs “Comme d’habbitude”, uma canção
simples, falando de fatos do dia a dia, aquelas coisas que preenchem o nosso cotidiano,
a repetição de atos banais, os quais fazemos e refazemos constantemente, aquilo que
chamamos de hábitos. A letra da música de François trata da relação entre um homem e
uma mulher, do desencontro dos dois por causa das atividades diárias de cada um. E é
exatamente sobre isto que quero falar, hábitos.
Em uma destas manhãs frias, sentado na cozinha, tomando meu café da manhã, me
peguei pensando nos milhões de pessoas que deveriam estar repetindo esta atividade,
preparando-se para mais um dia de trabalho, sem prestar muita atenção nas ações
realizadas. Para mim, o preparo desta refeição é uma espécie de ritual. Esquentar a água,
passar o café, preparar um sanduíche ou simplesmente juntar o pão e a manteiga, e em
seguida degustar tudo, lentamente, saboreando cada componente e o sabor
disponibilizado pelo conjunto, para mim é muito prazeroso e o faço com atenção e
concentração.
Porém são inúmeras as atividades que realizamos cotidianamente sem que prestemos
atenção às mesmas. Muita gente, por exemplo, almoça com os olhos grudados no tablet
ou smartphone, engolindo a comida sem ver o que está levando à boca, uma ação

totalmente mecânica. É comum observar-se casais em diversos locais, como praças ou
parques, de mãos dadas, ou sentados à mesa de um restaurante, frente a frente, porém
cada um ligado em uma tela particular (aos próprios celulares), sem dar maior atenção
ao ser humano que está à sua frente. Já encontrei seis alunos, em dos corredores da
Unisul, sentados um ao lado de outro, cada um fixado no próprio celular, sem
pronunciar uma única palavra com o colega ao lado. Hábitos. Quando mais arraigados,
mais difíceis de modificá-los.
Nas relações pessoais, por exemplo, a cortesia que marca o início de qualquer
relacionamento, aquelas ações que têm como objetivo seduzir aquela pessoa específica,
como (no caso do homem) mandar flores, abrir a porta do carro, tecer elogios, acabam,
com o passar do tempo e o declínio da importância dada à relação, dando lugar à
acomodação, a qual leva, inevitavelmente, à banalização da vida em comum e à perda
do interesse pela outra pessoa. Não deixar que o dia a dia tire o brilho das coisas,
jogando uma pátina cinza sobre as ações, principalmente aquelas realizadas em comum,
é importante para manter acesa a chama do interesse, aliás, é mais do que importante, é
fundamental para que uma relação continue sendo prazerosa para ambos. Hábitos.
Preste atenção neles.
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Unidança Kids abre período de inscrições

O Unidança Kids é um festival de dança para crianças de 3 a 11 anos que será realizado
no dia 2 de setembro, às 15h, no Espaço Integrado de Artes da Unisul de Tubarão. O
evento está na 2ª edição e as inscrições podem ser realizadas pelo email unidancakids@gmail.com até o dia 12 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 10,00
(dez reais) por bailarino e coreografia inscrita. Podem participar grupos de dança da
rede pública e particular de ensino, grupos de academias e independentes, observados os
seguintes critérios:

Categoria Baby: de 03 a 05 anos – coreografias com duração de até 3 minutos;
Categoria Infantil: de 06 a 08 anos – coreografias com duração de até 3 minutos;
Categoria Infanto-Juvenil: de 09 a 11 anos – coreografias com duração de até 4 minutos.
Os gêneros que compõem o Unidança Kids 2017 são: Ballet Clássico de Repertório,
Ballet Clássico Livre, Dança de Salão, Dança Moderna e Contemporânea, Jazz, Danças
Urbanas e Danças Folclóricas. Não será aceito plágios ou interpretações do tipo
‘dublagens’, somente trabalhos inéditos e de autoria do (a) coreógrafo (a), com exceção
do gênero Ballet Clássico de Repertório. Cada grupo ou escola poderá participar com no
máximo 3(três) coreografias. Caso houver vaga, o grupo poderá inscrever mais
coreografias, devendo aguardar a confirmação da comissão organizadora do evento.
A coordenadora da Unisul Compania de dança e Grupo experimental de Dança da
Unisul (GEDU), Carolina Barbosa, responsável pela organização do evento destaca que
o Unidança Kids colabora com o panorama da dança infantil da região sul de Santa
Catarina. “Por não ser competitivo, o evento busca o aprimoramento técnico e artístico,
garantindo o caráter didático-pedagógico por meio das apresentações, contribuindo para
a formação de plateia, o desenvolvimento e valorização da cultura e da arte”, pontua.
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Técnico da Seleção Brasileira ministrará palestra em
Tubarão

O Técnico Tite, atual comandante da Seleção Brasileira de futebol, estará pela primeira
vez na cidade de Tubarão (SC) para proferir uma palestra aberta ao público em geral. A
palestra será no dia 5 de agosto, às 10 horas, no espaço Espaço Versalles, onde
funcionava a Sorgitu.
A palestra, que tem como tema “Construindo uma equipe vencedora”, poderá ser
assistida por qualquer pessoa interessada no tema, não somente àquelas ligadas ao
mundo do esporte.
Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos por R$ 120 (inteira) e R$ 60

(meia). Ainda existe a opção do ingresso solidário por R$ 65, mais a doação de um
quilo de alimento não perecível. O ingresso está sendo vendido no site Minha
Entrada (www.minhaentrada.com.br).
Adenor Leonardo Bachi, mais conhecido como Tite, nasceu em Caxias do Sul (RS), tem
56 anos e é formado em Educação Física. Sua carreira como jogador teve início no
Caxias. Por conta de lesões no joelho se afastou do campo, mas nunca largou o futebol,
treinando inicialmente alguns times gaúchos. Atualmente, Tite está treinando a Seleção
Brasileira, há cerca de um ano, e já conquistou a classificação da equipe para Copa do
Mundo de 2018.
A palestra com Tite tem a parceria da Unisul, Imaginarium Formaturas, com patrocínio
de Trial Esquadrias e Vidros, e apoio de Sevens Restaurante e Prefeitura Municipal de
Tubarão. O evento é apresentado pela Havan.
Os profissionais de imprensa que queiram cobrir o evento deverão realizar inscrição
obrigatória por meio de formulário, disponível no site da Prefeitura Municipal de
Tubarão (www.tubarao.sc.gov.br). O credenciamento poderá ser realizado até a quartafeira, dia 2 de agosto. Não será permitida a entrada de profissionais da imprensa sem o
cadastro.
Serviço:
O que: Palestra “Construindo uma equipe vencedora”
Quem: Técnico Seleção Brasileira Tite
Quando: 05 de agosto, às 10h
Onde: Espaço Versalles (antiga Sorgitu),
Rua João Fernandes Lima, 916, bairro Vila Esperança, Tubarão-SC
Quanto: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia), R$ 65 (ingresso solidário)
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Thiago Tavares integra a equipe de judô da Unisul

A carreira de Thiago Tavares foi construída no MMA, tanto que por mais de sete anos
lutou no UFC e hoje é contratado do evento russo ACB. Porém, o início da carreira dele

foi no judô, modalidade que ele retomou os treinamentos recentemente. Agora como
Sensei e integrante da comissão técnica da equipe de atletas de Judô da Unisul, que
participa nesta semana nos Jogos Universitários Catarinenses, Thiago estará ao lado de
Julio César de Oliveira Araújo e Sandro Borges orientando
os atletas.
Ao todo, 17 acadêmicos da Unisul vão disputar a competição, que acontece em
Chapecó. A equipe conta com atletas de alto nível, como João Gonçalves (campeão
Brasileiro júnior), Anny Ribeiro (3ª colocada no Pan-Americano em Cancun) e Koudi
Kaminari (vice-campeão Sul-Brasileiro), todos os títulos conquistados em 2017.
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Tubarão é sede da oficina Regional da Defesa Civil
A preparação para desastres, com foco na estruturação municipal da defesa civil é o
objetivo da oficina regional da defesa civil que ocorre em Tubarão nesta terça-feira, 25,
e tem continuidade amanhã, 26.
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De acordo com o coordenador regional da defesa civil, sargento bombeiro, Anderson
Martins Cardoso, a participação dos agentes municipais e órgãos de segurança é
fundamental para o melhor envolvimento e resposta em casos de ocorrências.
“A oficina é voltada para os agentes da defesa civil dos municípios, agentes políticos e
órgãos de segurança para que possam iniciar a implantação do processo de preparação
para desastres no município. É estruturar o município para que estejam preparados para
qualquer eventualidade natural”, afirma Anderson. A oficina é uma continuidade de
atividades organizada pela Secretaria da Defesa Civil e a Udesc, que ocorre em todas as
regiões do Estado.
As palestras e oficinas envolvem os 18 municípios da região AMUREL e tratam sobre
gestão de risco e plano de contingência, elaboração dos planos de contingência dos

municípios, plano comunitário de gestão de risco e NUPDEC’s, e planos familiares de
emergência. A oficina ocorre no bloco pedagógico da Unisul na sala 102.

