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Sites
Veículo: Site do Jornal Diário do Sul
Data: 08/02/17
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/colunista/55/19292/ARILTONBARREIROS-Tres-sugestoes.html
As inscrições para o Fies, Fundo de Financiamento Estudantil, estão disponíveis e
terminam dia 10, sexta-feira. Para os estudantes interessados em fazer uma graduação
na Unisul, obtendo o Fies, após a conclusão da inscrição no SiFies deve-se validar as
informações na universidade até sexta-feira.

Veículo: Site Imagem da Ilha
Data: 07/02/2017
Link: http://www.imagemdailha.com.br/agenda/498/filme-caramelo-sera-exibidono-cic-.html

Filme 'Caramelo' será exibido no CIC

Filmes de diferentes nacionalidades e dirigidos por mulheres terão sessões gratuitas
durante o mês de fevereiro. Na programação de fevereiro do Cinema do Centro
Integrado de Cultura (CIC), três semanas de filmes dirigidos por mulheres em diferentes
países percorrem questionamentos quanto à liberdade, obrigações culturais orientais e
ocidentais, sexismo, amor e determinação.

E para o carnaval, um filme inglês e um tailandês irão aterrorizar os mais corajosos. As
sessões são gratuitas e ocorrem todas as semanas, de quinta-feira a domingo, às 20h. A
realização é uma parceria entre Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e o curso de
graduação em Cinema da Unidade Pedra Branca, da Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul).
Dias 9 e 11 de fevereiro de 2017 (quinta-feira e sábado), às 20h:
Caramelo
Direção: Nadine Labaki
Duração: 95 min
Ano: 2007
País: Líbano / França
Gênero: Comédia / Drama / Romance
Classificação etária: 14 anos
Sinopse: Vencedor no Festival de San Sebastian. Cinco mulheres que se conhecem de
um salão de beleza falam sobre amor, sexo e os homens. Estão discutindo da única
forma que a sociedade as ensinou a pensar sua linha condutora da vida, por mais que já
contrariem as regras sociais.

Veículo: Site Planeta Universitário
Data: 07/02/2017
Link: http://www.planetauniversitario.com/index.php/cursos-e-palestrasmainmenu-63/cursos-mainmenu-67/37122-unisul-inscricoes-abertas-para-o-cursoconsultoria-de-imagem

Unisul - Inscrições abertas para o curso ‘Consultoria
de Imagem’
A Unisul Tubarão está com as inscrições abertas para o curso ‘Consultoria de Imagem’,
até o dia 28 de março. O investimento é uma parcela única de R$ 130,00 reais. Com
duração de 12 horas, o curso inicia no dia 4 de abril e está aberto para os interessados
em geral. O curso de extensão habilita o aluno a reconstruir sua imagem pessoal,
valorizando o biotipo e levando em conta seus objetivos pessoais e profissionais. Por
meio de aulas expositivas e trabalhos práticos será possível analisar a imagem pessoal,
além da forma como ela é percebida pelas demais pessoas.
Horário das aulas: terças-feiras, das 13h às 16h.
Dia de realização: de 4 a 25 de abril

Local: Unidade Tubarão, Avenida José Acácio Moreira, 787. Bairro Dehon, Tubarão –
SC
Mais informações na http://www.unisul.br/wps/portal/home/ensino/cursos-de-curtaduracao/extensao/consultoria-de-imagem-tubarao/ ou através do email teresinha.silveira@unisul.br
Consultoria de Imagem: conteúdo
Analise de sua imagem atual e como ela é percebida pelas pessoas que o (a) rodeiam;
Desenvolvimento da capacidade de criar uma imagem pessoal que acorde com suas
características físicas;
Planejamento da imagem “ideal” de acordo com seus interesses e necessidades,
respeitando seu estilo pessoal, sua profissão e suas características físicas e psicológicas;
Planejamento do guarda-roupa e produção de looks para diferentes ocasiões;
Conhecimento e execução de maquiagem adequada à imagem “ideal” construída.
Local de funcionamento
Campus Universitário de Tubarão
Avenida José Acácio Moreira, 787
Bairro Dehon – Tubarão – SC

Veículo: Site G1 Santa Catarina
Data: 08/02/17
Link: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2017/02/apos-quatro-meses-dovendaval-de-tubarao-escolas-aguardam-reformas.html

Após quatro meses do vendaval de Tubarão, escolas
aguardam reformas
Gered diz que recursos para obras devem ser liberadas em breve.
Teto comprometido e refeitório danificado são alguns dos danos.
Em Tubarão, no Sul catarinense, as aulas dos alunos da rede municipal foram adiadas
em uma semana, pois as escolas ainda aguardam reparos após os estragos provocados
pelo vendaval de outubro de 2016. O fenômeno causou prejuízos a edificações em toda
cidade, inclusive em três escolas estaduais que ainda precisam de reformas.
Em uma escola municipal visitada pela reportagem da RBS TV, o teto do ginásio de
esportes corre o risco de desabar a qualquer momento. Desde o vendaval do ano
passado, quando a estrutura caiu, os estudantes fazem educação física na sala de aula.

Para as crianças, não é a mesma coisa do que praticar esportes em uma quadra. “Eu
gostava de jogar futebol, vôlei e basquete”, lamentou o aluno Luan da Cruz Bueno.
Mais sete prejudicadas
Além desta, há outras sete escolas do município com problemas estruturais, o que levou
a prefeitura decidir adiar em uma semana o recomeço das aulas. A Fundação Municipal
de Educação garantiu que o atraso não prejudicará o ano letivo.
“Em julho, normalmente, se tem 14 dias de recesso escolar e no nosso calendário
estamos prevendo apenas sete dias para recuperar esta semana”, disse o diretor da
Fundação Municipal de Educação Mário César Cardoso.
Escolas estaduais danificadas
Segundo a RBS TV, três escolas estaduais também precisam de grandes reformas, são
elas: Sagrado Coração de Jesus, Aderbal Ramos da Silva e João Teixeira Nunes. Nesta
última, uma reforma básica começou a ser feita, mas o trabalho precisa ser muito maior.
Com isso, o governo do estado pediu dispensa de licitação para recuperar as três
escolas. Embora tenha obtido autorização, ainda não há prazo para o início das obras.
“O serviço público é um pouco mais complicado, a homologação do decreto de
calamidade pública de Tubarão só ocorreu em Brasília no final de 2016. Depois disso,
passou-se pouco mais de um mês”, disse Jaime Ondino Teixeira, gerente regional de
Educação de Tubarão.
Os estudantes do Sagrado Coração de Jesus ficaram duas semanas sem aulas após o
vendaval. Na João Teixeira Nunes, os alunos ficaram até o final do ano passado
estudando provisoriamente na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Já na
Aderbal Ramos da Silva, o vendaval comprometeu o refeitório da escola.
Prejuízos à alimentação
“Tivemos que trocar a alimentação toda balanceada, com suco, vitamina e salgados pelo
lanche seco”, disse Adriana Fernandes, diretora da escola.
“Os recursos estão prestes a chegar a todas as escolas que foram danificadas pelo
vendaval, vão ser todas restabelecidas”, prometeu o gerente regional de Educação de
Tubarão.

Veículo: Site Oleme News
Data: 08/02/17
Link: http://olemenews.com/2017/02/08/inscric-es-para-o-fies-inicia-nesta-tercafeira.html

Inscrições para o Fies inicia nesta terça-feira

O Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior (FIES) tem o objetivo de
financiar as mensalidades dos cursos de graduação para estudantes matriculados nas
instituições privadas de Ensino Superior do Brasil.
Nesta segunda-feira, o MEC baixou o teto de financiamento do programa. Ao todo, são
oferecidos 150 mil financiamentos. Até o último processo seletivo, esse teto era de R$ 7
mil por mês ou R$ 42 mil por semestre.
De acordo com estimativas do Santander, o resultado antes de juros, impostos,
depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) das companhias de educação
deve cair em média 3% neste ano, sendo que as mais afetadas devem ser a Anima e Ser
Educacional, que têm menos alunos em cursos a distância, modalidade que não é
financiada pelo programa do governo. Conforme o Ministério da Educação (MEC), as
inscrições seguem até o próximo dia 10.
Além disso, o candidato precisa ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três
salários mínimos para participar do programa. Essas regras vão valer apenas para novos
contratos de Fies.
Os cursos prioritários são dos setores de Engenharias, Saúde e Formação de
Professores.
Após a conclusão da inscrição no SisFies, o estudante deve validar as informações na
Unisul em até 10 dias, contados a partir do dia seguinte ao da conclusão da inscrição.
Além das áreas prioritárias, o programa valoriza os cursos com melhores índices de
qualidade em avaliações do MEC.
Para se candidatar ao Fies é necessário que o estudante tenha feito alguma edição do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e tenha tirado mais de 450
pontos.

Isso custa, segundo o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda, Mansueto de Almeida, R$ 8 bilhões em subsídio.

Veículo: Site Engeplus
Data: 08/02/17
Link: http://www.engeplus.com.br/noticia/vida-rural/2017/evento-da-inicio-acolheita-de-arroz/

Evento dá início a colheita de arroz

A Secretaria de Agricultura de Forquilhinha e Epagri realizam na próxima sexta-feira,
um evento que marca o início oficial da colheita da safra do arroz 2017 no município.
Estão programadas exposição de dados da safra e colheita na propriedade do agricultor
Ivo Dondossola na Sanga do Café, a partir das 10:30.
Forquilhinha possui atualmente 14.810 hectares de área rural, sendo 9.850 hectares de
arroz irrigado. Outras culturas representam 4.960 hectares. Pelo menos 630 famílias
trabalham e vivem da agricultura em Forquilhinha. Em 2016 a média da safra de arroz
foi de 143 sacas por hectare, totalizando 1.408.550 sacas colhidas.
A secretaria de agricultura disponibiliza diversos serviços para os agricultores como
forma de incentivo, além de cinco associações de irrigação que contribuem para o
fornecimento de água para as lavouras.

Veículo: Site Arlan Alves
Data: 07/02/2017
Site: http://arlanalvessc.blogspot.com.br/2017/02/inscricoes-abertas-para-ocurso.html

Inscrições abertas para o curso ‘Consultoria de
Imagem’
A Unisul Tubarão está com as inscrições abertas para o curso ‘Consultoria de Imagem’,
até o dia 28 de março. O investimento é uma parcela única de R$ 130,00 reais. Com
duração de 12 horas, o curso inicia no dia 4 de abril e está aberto para os interessados
em geral. O curso de extensão habilita o aluno a reconstruir sua imagem pessoal,
valorizando o biotipo e levando em conta seus objetivos pessoais e profissionais. Por
meio de aulas expositivas e trabalhos práticos será possível analisar a imagem pessoal,
além da forma como ela é percebida pelas demais pessoas.
Horário das aulas: terças-feiras, das 13h às 16h.
Dia de realização: de 4 a 25 de abril
Local: Unidade Tubarão, Avenida José Acácio Moreira, 787. Bairro Dehon, Tubarão –
SC
Mais informações na http://www.unisul.br/wps/portal/home/ensino/cursos-de-curtaduracao/extensao/consultoria-de-imagem-tubarao/ ou através do email teresinha.silveira@unisul.br
Consultoria de Imagem: conteúdo

Analise de sua imagem atual e como ela é percebida pelas pessoas que o (a)
rodeiam;

Desenvolvimento da capacidade de criar uma imagem pessoal que acorde com
suas características físicas;

Planejamento da imagem “ideal” de acordo com seus interesses e necessidades,
respeitando seu estilo pessoal, sua profissão e suas características físicas e
psicológicas;

Planejamento do guarda-roupa e produção de looks para diferentes ocasiões;

Conhecimento e execução de maquiagem adequada à imagem “ideal”
construída.
Local de funcionamento
Campus Universitário de Tubarão
Avenida José Acácio Moreira, 787
Bairro Dehon – Tubarão – SC

Veículo: Site Itaquera
Data: 07/02/2017
Site: http://www.itaquera.net.br/apos-quatro-meses-do-vendaval-de-tubaraoescolas-aguardam-reformas/

Após quatro meses do vendaval de Tubarão, escolas
aguardam reformas
Em Tubarão, no Sul catarinense, as aulas dos alunos da rede municipal foram adiadas
em uma semana, pois as escolas ainda aguardam reparos após os estragos provocados
pelo vendaval de outubro de 2016. O fenômeno causou prejuízos a edificações em toda
cidade, inclusive em três escolas estaduais que ainda precisam de reformas.
Em uma escola municipal visitada pela reportagem da RBS TV, o teto do ginásio de
esportes corre o risco de desabar a qualquer momento. Desde o vendaval do ano
passado, quando a estrutura caiu, os estudantes fazem educação física na sala de aula.
Para as crianças, não é a mesma coisa do que praticar esportes em uma quadra. “Eu
gostava de jogar futebol, vôlei e basquete”, lamentou o aluno Luan da Cruz Bueno.
Mais sete prejudicadas
Além desta, há outras sete escolas do município com problemas estruturais, o que levou
a prefeitura decidir adiar em uma semana o recomeço das aulas. A Fundação Municipal
de Educação garantiu que o atraso não prejudicará o ano letivo.
“Em julho, normalmente, se tem 14 dias de recesso escolar e no nosso calendário
estamos prevendo apenas sete dias para recuperar esta semana”, disse o diretor da
Fundação Municipal de Educação Mário César Cardoso.
Escolas estaduais danificadas
Segundo a RBS TV, três escolas estaduais também precisam de grandes reformas, são
elas: Sagrado Coração de Jesus, Aderbal Ramos da Silva e João Teixeira Nunes. Nesta
última, uma reforma básica começou a ser feita, mas o trabalho precisa ser muito maior.
Com isso, o governo do estado pediu dispensa de licitação para recuperar as três
escolas. Embora tenha obtido autorização, ainda não há prazo para o início das obras.
“O serviço público é um pouco mais complicado, a homologação do decreto de
calamidade pública de Tubarão só ocorreu em Brasília no final de 2016. Depois disso,
passou-se pouco mais de um mês”, disse Jaime Ondino Teixeira, gerente regional de
Educação de Tubarão.
Os estudantes do Sagrado Coração de Jesus ficaram duas semanas sem aulas após o
vendaval. Na João Teixeira Nunes, os alunos ficaram até o final do ano passado
estudando provisoriamente na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Já na
Aderbal Ramos da Silva, o vendaval comprometeu o refeitório da escola.

Prejuízos à alimentação
“Tivemos que trocar a alimentação toda balanceada, com suco, vitamina e salgados pelo
lanche seco”, disse Adriana Fernandes, diretora da escola.
“Os recursos estão prestes a chegar a todas as escolas que foram danificadas pelo
vendaval, vão ser todas restabelecidas”, prometeu o gerente regional de Educação de
Tubarão.

Veículo: Site Comunidade Cultura
Data: 07/02/2017
Site: http://comunidadecultura.com/2017/02/07/fies-abre-inscric-es-s-12h-destaterca-feira-7/

Fies abre inscrições às 12h desta terça-feira (7)
Ainda não há nenhum pronunciamento por parte do Ministério, mas vale lembrar
que nesta segunda-feira (6) o portal do ProUni também teve problemas e os
selecionados às vagas só puderam ver o resultado do programa no início da noite. Ao
todo, o MEC vai ofertar 150 mil financiamentos, segundo informou o ministro da
Educação, Mendonça Filho, em entrevista à imprensa. O limite para o financiamento
caiu de R$42 mil para R$ 30 mil por semestre. Com essa medida, segundo o deputado
Leo de Brito, além de reduzir o número de participantes, o programa vai diminuir a
possibilidade de escolha para cursos mais caros, como medicina e engenharias. Fundo
de Financiamento Estudantil, é um programa que tem como finalidade o financiamento
de cursos superiores que têm uma avaliação positiva do Sinaes.
O FiesSeleção ficará disponível para inscrição dos candidatos de hoje até sextafeira (10). É critério ainda que o candidato tenha renda familiar bruta per capita de até
três salários mínimos. Para o segundo semestre, Mendonça Filho anunciou outras
mudanças no programa. Também é preciso ter participado do Enem, em qualquer uma
das edições a partir de 2010, tendo conseguido nota mínima de 450 pontos e não pode
ter zerado a redação. Essas regras vão valer apenas para novos contratos de Fies.
Atualmente, cerca de 1,5 milhão de estudantes são beneficiados em cursos de graduação
de universidades e faculdades particulares. Após a conclusão da inscrição no SisFies, o
estudante deve validar as informações na Unisul em até 10 dias, contados a partir do dia
seguinte ao da conclusão da inscrição. Ele afirmou ainda que, até o final de março,
novas medidas serão anunciadas. O secretário de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda, Mansueto de Almeida Júnior, defendeu as modificações.
Comunidade Cultura http://comunidadecultura.com/2017/02/07/fies-abre-inscric-es-s12h-desta-terca-feira-7/

Veículo: Site Portal Making Of
Data: 08/02/2017
Site: http://www.portalmakingof.com.br/superlotacao_de_cadaveres.html

Os corredores do Instituto Médico Legal de Vitória (ES) estavam, ainda ontem, lotados
de cadáveres, em decorrência dos crimes que ocorreram em menos de cinco dias nas ruas
da capital do Espírito Santo.
É preciso se dar a dimensão exata aos graves problemas sociais brasileiros. Bastou a
polícia estar ausente para bandidos assassinarem 75 pessoas. O aumento da criminalidade
é gravíssimo no Brasil, indicando que número de bandidos nas cidades cresce mais que a
quantidade de escolas, creches, de parques, etc. Entra governo e sai governo e o abandono
social não ganha prioridade no planejamento e nas ações. A única solução que se
vislumbra é o aumento de efetivos policiais e de cadeias.


HOSPITAIS: REALIDADE DE 25 ANOS

O ex-secretário da Saúde e atual diretor do Curso de Medicina da Unisul, João Ghizzo,
faz uma observação bem oportuna: “a crise agoniza os hospitais há mais de 30 anos. O
grave problema é que a saúde se tornou prioritária apenas na Constituição, porque na
prática continua em abandono total”.
É verdade. Se rememorarmos a situação dos hospitais em 1990, por exemplo,
concluiremos que os graves problemas só mudam de data.
A solução urgente para a saúde, educação, segurança, transportes, principalmente, é a
profissionalização do serviço público. Um político, que mal assumiu a Secretaria da
Saúde, já comparou o cenário do hospital Celso Ramos ao da guerra na Síria. Pode?
Menos discurso e mais ação, dr. Caropreso.


SÃO JOSÉ NO ATRASO

Em 2005, a prefeitura de São José recebeu recursos federais para implantar UPA –
Unidades de Pronto Atendimento -. O então prefeito Fernando Elias rejeitou, permitindo
que as verbas federais fossem distribuídas para Florianópolis e Palhoça. O secretário de
saúde da Capital era o competente médico João Cândido da Silva, que estruturou a saúde
de Florianópolis de forma eficiente, com UPAs, centros e postos por bairro. Hoje, os
josefenses, por causa da burrada do ex-prefeito, recorre à Capital em busca de socorros
médicos.


SINDICATOS BURROS

Acreditem se quiser, os grevistas do serviço público municipal da Capital fecharam a
avenida Beira-mar, irritaram motoristas e passageiros e objetivaram apoio popular ao seu
movimento.
Ora, ora, essa técnica de angariar apoio com provocação e irritação é nova. A mesma
técnica está sendo usada por familiares de militares no Espírito Santo, impedindo a saída
de oficiais e soldados dos quartéis, enquanto nas ruas 75 pessoas já foram assassinadas.
Os sindicatos, além de corporativistas, emburraram.


SEMENTES

Antônio Gavazzoni, secretário da Fazenda, está semeando bem a lavoura política para ser
candidato ao governo em 2022. Desta vez, ano que vem, apoiará seu cunhado, o seu Gel
Merísio.


DECADÊNCIA AGRÍCOLA

O engenheiro agrônomo e ex-secretário da Agricultura, o competente Glauco Olinger, no
auge da sua sabedoria, aos 94 anos, faz uma advertência importante: a agricultura
catarinense, movida por micros e pequenos produtos, precisa ser subsidiada. E o maior
ganho com essa atitude é evitar a inchação das cidades. Se não houver medidas neste
sentido, 100 mil famílias vão abandonar o campo e improvisar moradias e biscates nas
cidades até 2030”. E saliente: os países europeus evitaram o sufoco urbano com subsídios.

Qual a alternativa que o governo de SC deve abraçar? Com certeza esperar a inchação
das cidades, que irão exigir bem mais investimentos do que os subsídios aos agricultores
familiares.


PAULINÓQUIO

Pouco mais de um ano depois de criar a Paulipetro, o governador paulista Paulo Maluf
anuncia, em 17 de abril de 1982, o primeiro resultado: um poço perfurado em Cuiabá
Paulista vai render 300 milhões de dólares ao estado. O brilhante Jornal da Tarde anuncia
que vai cobrar os resultados. E não deu outra. Em 1983 o novo governador Franco
Montoro convoca a imprensa para revelar que a Paulipetro é um fracasso e que só rendeu
prejuízos.
O Jornal da Tarde ficou, por alguns meses, exibindo o Paulinóquio na capa, o exgovernador Maluf com um enorme nariz de Pinóquio. E para fechar a Paulipetro o
governo paulista precisou herdar uma dívida de R$ 6 bilhões.
Há, por acaso, alguma diferença com o Brasil aventureiro de hoje?

Veículo: Site JBV Online
Data: 07/02/2017
Site: http://jbvonline.com.br/site/print/52360

Municípios de SC e RS recebem capacitação
gratuita sobre Leis de Incentivo Fiscal
O curso faz parte do Programa "Capacitar’, realizado pela ENGIE Brasil Energia, e traz
palestras gratuitas para a comunidade em geral

Cada vez mais se fala sobre as formas de incentivar a cultura, a saúde, o esporte e os
cuidados com crianças e idosos em todo o Brasil, considerando a importância que estes
setores possuem para a formação da sociedade. Assim, visando promover a capacitação
acerca da utilização de incentivos vindos de verbas que seriam destinadas a impostos e
ao governo, a ENGIE Brasil Energia desenvolveu o Capacitar.
O evento já ocorreu em Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Palhoça e
Capivari de Baixo, e também em Goiás, no município de Minaçu, já que o projeto visa
beneficiar diversas cidades e estados brasileiros.

Os próximos cursos serão no mês de fevereiro nos dias 14 e 15 em Entre Rios do Sul
(RS), e dias 17 e 18 em Alto Bela Vista (SC).
De acordo com Júlio Lunardi, Diretor Administrativo e Coordenador do Comitê de
Sustentabilidade da ENGIE Brasil Energia, o Capacitar é uma importante ferramenta
para discutir os incentivos fiscais porque eles oportunizam a realização de muitos
projetos, em diversas áreas. “A partir destes incentivos a verba de impostos retorna à
população em forma de serviços prestados e produtos oferecidos, seja nos âmbitos
culturais, educacionais, esportivos ou de saúde”, destaca.

Programação multidisciplinar
Para abordar as Leis de Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); a Lei de Incentivo ao
Esporte; o Fundo da Infância e Adolescência (FIA); o Fundo do Idoso; o Programa
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD) e o
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), a organização do
Capacitar reunirá especialistas do setor.
A programação do Capacitar será apresentada em blocos, conforme os temas, e as
inscrições são gratuitas através do site www.capacitar.vc. Todos podem participar. O
projeto é uma realização da ENGIE Brasil Energia e BNDES, com coordenação da
Incentive Projetos e Eventos.

Inscrições gratuitas no link:
http://capacitar.vc/cursos-pre senciais/capacitar-entre-rios- do-sulrs/

Sobre os palestrantes
MARIANA KADLETZ - Advogada e produtora cultural, sócia da Incentive, que desde
2009 já desenvolveu mais de 50 projetos, especialmente através de leis de incentivo,
atendendo hoje 10 estados brasileiros.
GUSTAVO SÁ - Presidente da GS Consultoria em Projetos, Professor da Pós
Graduação em Gestão do Esporte da Universidade do Sul de SC (Unisul). Possui mais
45 projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte.
MARCOS MOLINARI - Engenheiro, administrador, especialista em finanças pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e mestre pela UDESC, há 8 anos dedica-se à
elaboração e gestão de projetos para o terceiro setor.

SERVIÇO

Capacitação gratuita sobre leis de incentivo fiscal
- Em Entre Rios do Sul (RS)
Dias 14 e 15 de fevereiro 2017
Horário: 7:30hs
Centro de Cultura de Entre Rios do Sul
- Em Alto Bela Vista (SC)
Dias 17 e 18 de fevereiro 2017
Horário: 8:00hs
Centro de Cultura de Alto Bela Vista
Inscrições: www.capacitar.vc

Veículo: Site Sala de Notícias
Data: 08/02/2017
Site: http://www.saladenoticias.net/?p=222361

Inscrições para Fies estarão disponíveis entre 7 e 10 de
fevereiro
As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) estão disponíveis a partir
do dia 7, e se encerram no dia 10 de fevereiro. Algumas alterações foram feitas nas
regras do Fies 2017 e os estudantes devem ficar atentos a essas mudanças. Entre elas, a
exclusividade para estudantes que não tenham diploma do ensino superior,
obrigatoriedade da realização do Enem a partir de 2010 com nota final no mínimo de
450 pontos, renda familiar mensal bruta per capita de até 2,5 salários mínimos, entre
outras.
Para se inscrever, basta clicar em ‘Fazer Minha Inscrição’ no site do Fies
(fiesinscricao.com.br) e seguir as instruções. Os estudantes classificados com base no
número de vagas do curso serão pré-selecionados em chamada única. Os demais serão
automaticamente incluídos em lista de espera.
Após a conclusão da inscrição no SisFies, o estudante deve validar as informações na
Unisul em até 10 dias, contados a partir do dia seguinte ao da conclusão da inscrição. O

aluno também deve comparecer a um agente financeiro do Fies em até 10 dias, contados
a partir do terceiro dia útil seguinte a data da validação das informações pela Unisul.

Veículo: Site AU Online
Data: 07/02/2017
Site: http://auonline.com.br/web/noticia.php?id=25236%7Cmunicipios-de-sc-e-rsrecebem-capacitacao-gratuita-sobre-leis-de-incentivo-fiscal

Municípios de SC e RS recebem capacitação gratuita
sobre Leis de Incentivo Fiscal

O curso faz parte do Programa "Capacitar", realizado pela ENGIE Brasil Energia, e traz
palestras gratuitas para a comunidade em geral
Cada vez mais se fala sobre as formas de incentivar a cultura, a saúde, o esporte e os
cuidados com crianças e idosos em todo o Brasil, considerando a importância que estes
setores possuem para a formação da sociedade. Assim, visando promover a capacitação
acerca da utilização de incentivos vindos de verbas que seriam destinadas a impostos e
ao governo, a ENGIE Brasil Energia desenvolveu o Capacitar.
O evento já ocorreu em Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Palhoça e Capivari
de Baixo, e também em Goiás, no município de Minaçu, já que o projeto visa beneficiar
diversas cidades e estados brasileiros.
Os próximos cursos serão no mês de fevereiro nos dias 14 e 15 em Entre Rios do Sul
(RS), e dias 17 e 18 em Alto Bela Vista (SC).
De acordo com Júlio Lunardi, Diretor Administrativo e Coordenador do Comitê de
Sustentabilidade da ENGIE Brasil Energia, o Capacitar é uma importante ferramenta
para discutir os incentivos fiscais porque eles oportunizam a realização de muitos
projetos, em diversas áreas. “A partir destes incentivos a verba de impostos retorna à

população em forma de serviços prestados e produtos oferecidos, seja nos âmbitos
culturais, educacionais, esportivos ou de saúde”, destaca.
Programação multidisciplinar
Para abordar as Leis de Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); a Lei de Incentivo ao
Esporte; o Fundo da Infância e Adolescência (FIA); o Fundo do Idoso; o Programa
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD) e o
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), a organização do
Capacitar reunirá especialistas do setor.
A programação do Capacitar será apresentada em blocos, conforme os temas, e as
inscrições são gratuitas através do site www.capacitar.vc. Todos podem participar. O
projeto é uma realização da ENGIE Brasil Energia e BNDES, com coordenação da
Incentive Projetos e Eventos.
Inscrições gratuitas no link:
http://capacitar.vc/cursos-pre senciais/capacitar-entre-rios- do-sulrs/
Sobre os palestrantes
MARIANA KADLETZ - Advogada e produtora cultural, sócia da Incentive, que desde
2009 já desenvolveu mais de 50 projetos, especialmente através de leis de incentivo,
atendendo hoje 10 estados brasileiros.
GUSTAVO SÁ - Presidente da GS Consultoria em Projetos, Professor da Pós
Graduação em Gestão do Esporte da Universidade do Sul de SC (Unisul). Possui mais
45 projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte.
MARCOS MOLINARI - Engenheiro, administrador, especialista em finanças pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e mestre pela UDESC, há 8 anos dedica-se à
elaboração e gestão de projetos para o terceiro setor.
SERVIÇO
Capacitação gratuita sobre leis de incentivo fiscal
- Em Entre Rios do Sul (RS)
Dias 14 e 15 de fevereiro 2017
Horário: 7:30hs
Centro de Cultura de Entre Rios do Sul
- Em Alto Bela Vista (SC)
Dias 17 e 18 de fevereiro 2017
Horário: 8:00hs
Centro de Cultura de Alto Bela Vista
Inscrições: www.capacitar.vc
- See more at: http://auonline.com.br/web/noticia.php?id=25236%7Cmunicipios-de-sce-rs-recebem-capacitacao-gratuita-sobre-leis-de-incentivo-fiscal#sthash.C9i2GcrN.dpuf

Veículo: Site Atmosfera Online
Data: 07/02/2017
Site: http://atmosferaonline.com.br/municipios-de-sc-e-rs-recebem-capacitacaogratuita-sobre-leis-de-incentivo-fiscal/

Municípios de SC e RS recebem capacitação gratuita
sobre Leis de Incentivo Fiscal
Os próximos cursos serão no mês de fevereiro nos dias 14 e 15 em Entre Rios do Sul
(RS), e dias 17 e 18 em Alto Bela Vista (SC)

Cada vez mais se fala sobre as formas de incentivar a cultura, a saúde, o esporte e os
cuidados com crianças e idosos em todo o Brasil, considerando a importância que estes
setores possuem para a formação da sociedade. Assim, visando promover a capacitação
acerca da utilização de incentivos vindos de verbas que seriam destinadas a impostos e
ao governo, a ENGIE Brasil Energia desenvolveu o Capacitar.
O evento já ocorreu em Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Palhoça e Capivari
de Baixo, e também em Goiás, no município de Minaçu, já que o projeto visa beneficiar
diversas cidades e estados brasileiros.
Os próximos cursos serão no mês de fevereiro nos dias 14 e 15 em Entre Rios do Sul
(RS), e dias 17 e 18 em Alto Bela Vista (SC).
De acordo com Júlio Lunardi, Diretor Administrativo e Coordenador do Comitê de
Sustentabilidade da ENGIE Brasil Energia, o Capacitar é uma importante ferramenta para
discutir os incentivos fiscais porque eles oportunizam a realização de muitos projetos, em
diversas áreas. “A partir destes incentivos a verba de impostos retorna à população em

forma de serviços prestados e produtos oferecidos, seja nos âmbitos culturais,
educacionais, esportivos ou de saúde”, destaca.
Programação multidisciplinar
Para abordar as Leis de Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); a Lei de Incentivo ao
Esporte; o Fundo da Infância e Adolescência (FIA); o Fundo do Idoso; o Programa
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD) e o
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), a organização do
Capacitar reunirá especialistas do setor.
A programação do Capacitar será apresentada em blocos, conforme os temas, e as
inscrições são gratuitas através do site www.capacitar.vc. Todos podem participar. O
projeto é uma realização da ENGIE Brasil Energia e BNDES, com coordenação da
Incentive Projetos e Eventos.

Inscrições gratuitas no link:
http://capacitar.vc/cursos-pre senciais/capacitar-entre-rios- do-sulrs/
Sobre os palestrantes
MARIANA KADLETZ – Advogada e produtora cultural, sócia da Incentive, que desde
2009 já desenvolveu mais de 50 projetos, especialmente através de leis de incentivo,
atendendo hoje 10 estados brasileiros.
GUSTAVO SÁ – Presidente da GS Consultoria em Projetos, Professor da Pós Graduação
em Gestão do Esporte da Universidade do Sul de SC (Unisul). Possui mais 45 projetos
aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte.
MARCOS MOLINARI – Engenheiro, administrador, especialista em finanças pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e mestre pela UDESC, há 8 anos dedica-se à elaboração
e gestão de projetos para o terceiro setor.
SERVIÇO
Capacitação gratuita sobre leis de incentivo fiscal
– Em Entre Rios do Sul (RS)

Dias 14 e 15 de fevereiro 2017
Horário: 7:30hs
Centro de Cultura de Entre Rios do Sul
– Em Alto Bela Vista (SC)
Dias 17 e 18 de fevereiro 2017
Horário: 8:00hs
Centro de Cultura de Alto Bela Vista
Inscrições: www.capacitar.vc

Veículo: Site Cultura e Arte Notícias
Data: 07/02/2017
Site: http://culturaeartenoticias.com/2017/02/mec-reduz-teto-do-fies-para-r-5-000por-m-s/

MEC reduz teto do Fies para R$ 5.000 por mês
Fevereiro

Conforme o Ministério da Educação (MEC), as inscrições seguem até o
próximo dia 10. São 150 mil vagas ofertadas nesta edição do Fies. O Fies oferece
financiamento a estudantes em cursos de instituições privadas de ensino superior. Três
horas depois do horário previsto, as incrições para o Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies) estão disponíveis no site do programa. O candidato deve ter renda familiar
mensal de até três salários mínimos por pessoa. Segundo ele, o MEC vai diminuir o teto

global de financiamento por curso de R$ 42 mil para R$ 30 mil por semestre letivo.
Para o segundo semestre, Mendonça Filho anunciou outras mudanças no programa. As
oportunidades são exclusivas para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos nas provas
objetivas e nota diferente de zero na redação. Após a conclusão da inscrição no SisFies,
o estudante deve validar as informações na Unisul em até 10 dias, contados a partir do
dia seguinte ao da conclusão da inscrição. Neste semestre, o governo reduziu o teto do
financiamento aos estudantes.
Outro fator levado em conta é a oferta em cursos com maiores notas nos conceitos de
avaliação do MEC. No final do ano passado, o Tribunal de Contas da União (TCU)
divulgou auditoria que mostra que o programa não é sustentável no modelo que vem
funcionado. A Faculdade Multivix é uma das instituições que participa do programa e
irá disponibilizar 1200 vagas, distribuídas em seus oito campi, para diversos cursos de
graduação. Entre as novas regras, que serão anunciadas em março e ainda não valerão
para este primeiro processo seletivo de 2017, deverá estar a divulgação de relatórios
mais frequentes e mais ferramentas de transparência. Cultura e Arte Noticias
http://culturaeartenoticias.com/2017/02/mec-reduz-teto-do-fies-para-r-5-000-por-m-s/

Televisão
Veículo: RBS Notícias
Data: 07/02/2017
Assunto: Alunos de Tubarão ainda enfrentam problemas por causa do vendaval de
2016
Link: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/rbs-noticias/videos/t/edicoes/v/alunosde-tubarao-ainda-enfrentam-problemas-por-causa-do-vendaval-de-2016/5635210/

