Gestão da Comunicação Institucional
Gestão de Comunicação – Macen

Monitoramento de notícias da Unisul
Dia 03 de agosto de 2017

Site
Veículo: Diário do Sul
Data: 03/08/17
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/colunista/63/20622/MICHELINE-ZIMOncas.html

Onças
Até o dia 11, uma exposição pra lá de bonita e importante acontece no Centro
Municipal de Cultura – Museu Willy Zumblick, aqui em Tubarão. A exposição
“Onça: mito, simbologia e sentido” foi organizada pela competente professora da
Unisul Deisi Scunderlick Eloy de Farias (doutora em História e pós-doutora em
Arquologia, do Grupep Arqueologia), com fotos produzidas pelo professor de
Medicina Veterinária da Unisul, Joares May, que é daqueles profissionais não apenas
apaixonado pela profissão, mas dedicado e engajado ao extremo em ações para a
preservação das espécies. Ele atua como médico veterinário e coordena o projeto de
conservação de espécies de carnívoros, como onças, pumas, lobos no Brasil e em
Belize. A exposição é gratuita e fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das
13h às 22h.
Loja
Hoje, Tubarão ganha mais uma linda loja. Inaugura a Forum, marca de roupas e
acessórios, masculinos e femininos, que são verdadeiros objetos de desejo.
Completamente repaginada, esta unidade da franquia é a terceira no país que segue o
novo conceito e que tem como curador da marca Giovanni Frasson. A loja abre suas
portas hoje, no Farol Shopping, a partir das 18h. A loja segue o novo padrão da marca
com um novo layout arquitetônico. Em tempo, a loja do Farol Shopping é a única da
marca no Sul de Santa Catarina.
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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 e-mail
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.
Mais informações pelo número (48) 3621-3042
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Tubarão recebe a exposição de fotografias ‘Onça:
Mito, simbologia e Sentido’.
A programação cultural de agosto do Centro Municipal de Cultura (CMC) – Willy
Zumblick, em Tubarão, inicia com a exposição ‘Onça: Mito, Simbologia e Sentido’,
organizada pela professora da Unisul Deisi Scunderlick Eloy de Farias, do Grupep
Arqueologia, com fotos produzidas pelo professor de Medicina Veterinária da Unisul
Joares May. A exposição é gratuita e fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das
13 às 22 horas, até o dia 11 de agosto. A mostra retrata a visão sobre as onças dos
diversos povos que ocuparam o Brasil, desde os tempos pré-históricos e traz fotos de
onças e de sítios arqueológicos, com pinturas rupestres, indicando que as onças eram
reverenciadas em diversas culturas indígenas. Os textos que acompanham a exposição,
apresentam ainda os mitos, significados e sentidos dos Guarani, Kaingang e Xokleng, os
colonizadores e os mateiros. “As imagens retratam o animal, permeadas pelo texto que
discorre sobre os vários sentidos da onça para as diferentes sociedades, principalmente
as indígenas, que viam na onça uma forte ligação com os espíritos. O mito percorre as
gerações, seja por meio da cultura material impressa nos desenhos nos grandes paredões
de pedra (sítios arqueológicos de arte rupestre), nos adornos e nas vestimentas
cerimoniais; seja pela história passada de geração a geração pela oralidade.
O texto apresenta como cada grupo traça suas idiossincrasias em relação ao animal”,
destaca a professora Deisi. Joares May é professor na Unisul, atua como médico
veterinário e coordena o projeto de conservação de espécies de carnívoros como onças,
pumas, lobos no Brasil e em Belize. May é mestre em epidemiologia experimental
aplicada às zoonoses, presidente da Panthera Brasil, membro da Global Insular
Conservation Society, Projeto Onçafari, IUCN/VSG – Veterinary Specialist Group e
pesquisador associado do Instituto Pró Carnívoros. Deisi Scunderlick Eloy de Farias é
pós-doutora em arqueologia e doutora em história. É pesquisadora e professora titular
da Unisul, onde desenvolve pesquisas no GRUPEP-Arqueologia. Desenvolve pesquisa
sobre patrimônio cultural, discutindo os territórios e as fronteiras culturais das
populações pretéritas, discutindo como esses conceitos se estenderam para os tempos
atuais, nas sociedades pós-modernas. A exposição é uma parceria entre o Centro
Municipal de Cultura (CMC) – Willy Zumblick e o Grupo de Pesquisa em Educação
Patrimonial e Arqueologia da Unisul – Grupep Arqueologia. Fonte: Cilene Macedo.
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6 são presos acusados de participação em latrocínio em
Treze de Maio

Treze de Maio/Içara/Criciúma/Jaguaruna
Sete mandados de prisão e quatro de busca e apreensão relacionados ao latrocínio de
Geovani De Pieri Bardini, de 30 anos, registrado em Treze de Maio no último dia 21 de
junho, foram cumpridos nesta quinta-feira pela Polícia Civil da região. A vítima foi
morta a tiros durante o roubo de seu veículo, um Fiat Uno. A operação iniciou ainda
na madrugada desta quinta-feira (3), por meio de uma ação conjunta entre a Delegacia
de Polícia de Jaguaruna, Delegacia de Treze de Maio e Divisão de Investigação
Criminal (DIC) de Tubarão, com o apoio da Delegacia de Sangão e DIC de Criciúma.
O cumprimento dos mandados ocorreu nos bairros Jussara e Jaqueline, em Içara, e nos
bairros Cristo Redentor, Santa Luzia e Centro, em Criciúma. Seis investigados, cinco
homens e uma mulher, com idades entre 21 e 60 anos, foram conduzidos à Delegacia de
Jaguaruna (comarca para Treze de Maio), onde prestaram declarações durante todo o
dia. Durante as investigações, apurou-se que os sete conduzidos ou têm participação
direta com o crime ou possuem conhecimento da autoria do fato. Os mandados
requeridos pela autoridade policial e expedido pela autoridade judiciária são de prisão
temporária, neste caso de 30 dias por tratar-se de crime hediondo, e com
possível prorrogação por igual período. Os trabalhos de investigação foram
concentrados pela Delegacia de Treze de Maio, com apoio de policiais civis de
Jaguaruna, coordenados pelos delegados Isabel Cristiane Fauth (titular de Jaguaruna) e
William Cezar Sales (titular da DIC de Tubarão).
Geovani era morador da comunidade de Santa Cruz, em Treze de Maio, trabalhava na
agricultura e celebrava o sonho de concluir a graduação em Direito. Ele foi assassinado

um dia depois de ter sido aprovado no difícil exame da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), que oficializa a vitória de alcançar a profissão de operador do Direito.
Geovani estava cheio de planos para a nova etapa da vida, porém, um crime
interrompeu sua caminhada rumo à tão esperada carreira. Motoristas que trafegavam na
SC-442 encontraram o corpo do jovem por volta das 7 horas daquele cinzento 21 de
junho. Esta rodovia liga Treze de Maio à BR-101. O local fica a aproximadamente dois
quilômetros da região central do município e há muitos pontos sem qualquer tipo de
habitação. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaguaruna chegou a ser acionado, mas
quando chegou ao local constatou que a vítima estava sem os sinais vitais. O Instituto
Geral de Perícias (IGP) e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados para fazer a
análise e recolher o corpo.
De acordo com informações do policial civil responsável pela delegacia de Treze de
Maio, Júlio César, trata-se de um latrocínio (roubo seguido de morte). O trezemaiense
retornava da pós-graduação em Direito Civil na Unisul, em Tubarão, quando foi
abordado e atingido com um tiro na cabeça. O corpo foi deixado em uma vala à margem
da SC. O automóvel do jovem, um Fiat Uno branco, foi encontrado no loteamento
Jussara, em Içara – onde houve cumprimento de mandado nesta quinta. O caso segue
sob investigação.
Morte causou comoção entre a comunidade
O crime chocou os moradores de Treze de Maio e região, principalmente aos amigos e
familiares, que expressaram sentimento de tristeza e indignação com a forma em que
ocorreu a morte de Geovani. Mensagens de conforto à família e lembranças de bons
momentos foram compartilhadas nos perfis das redes sociais do agricultor.
A jovem Nelize Aparecida de Souza era uma grande amiga de Giovani e foi uma das
últimas pessoas a conversar com o recém-formado, que transbordava alegria com a
aprovação na prova da OAB. “Ele me contou que estava muito feliz por ter conseguido
passar na Ordem, e que não sabia ao certo o que iria fazer ainda, mas tinha muitos
planos e sonhos. Éramos muito amigos e o vazio no coração que estou sentindo nesse
momento é enorme. Conversávamos todos os dias. Ele era muito prestativo e solícito.
Era como um irmão para mim”, lamentou a amiga no dia do crime.
Conhecido por sua alegria e simpatia, Geovani era filho único e morava com a mãe na
comunidade de Santa Cruz, onde recém tinha finalizado a casa nova. Comprometido
com o trabalho e os estudos, também era uma pessoa de fé e participava das atividades
da Igreja Católica, além de atuar como ministro do dízimo no seu bairro. Ele também
fazia parte da liturgia e outras atividades religiosas. O velório ocorreu na capela São
José, no centro de Treze de Maio. A missa de corpo presente foi realizada na igreja da
comunidade de Santa Cruz, onde foi sepultado.
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Técnico da Seleção Brasileira ministra palestra em
Tubarão

Tite se apresenta no próximo sábado, a partir das 10 horas, no Espaço Versalles
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Um grande público deve prestigiar, neste sábado (5), a palestra do atual técnico da
Seleção Brasileira de Futebol, Tite. O evento inicia às 10 horas, no Espaço Versalles
(antiga Sorgitu). Os ingressos do primeiro lote estão esgotados e os do segundo lote estão
disponíveis nas mesmas opções de entrada inteira, meia entrada e ingresso solidário.
Essa será a primeira vez em que o atual comandante da Seleção virá a Tubarão. Partindo
do tema “Construindo uma equipe vencedora”, Tite discorrerá sobre sua experiência em
construir equipes vitoriosas, fazendo diversas analogias entre uma equipe de futebol e
uma empresa. Temas como formação de equipes, comunicação, planejamento,
treinamento, gestão de pessoas, metas e muitos casos vividos por ele fazem parte do
enredo da palestra do profissional que, há quase 40 anos, dedica-se ao esporte que é a
paixão
nacional.
A palestra será realizada por meio de parceria entre a Unisul e Imaginarium Formaturas,
com patrocínio master da Havan. A empresa Trial Esquadrias e Vidros também patrocina
o evento, que conta ainda com o apoio do Sevens Restaurante e da Prefeitura Municipal
de Tubarão.
Ingressos - Os interessados em assistir a palestra pagando meia entrada devem ficar
atentos a esta oportunidade, pois ela oferece, além do habitual desconto para estudantes,
também aos professores, pessoas acima de 60 anos, deficientes físicos ou mentais,
doadores de sangue e crianças até 15 anos de idade. Os estudantes devem apresentar a
carteirinha da UNE – União Nacional dos Estudantes ou do DCE – Diretório Central
dos Estudantes. Professores e demais pessoas com a opção deste desconto devem
apresentar o comprovante na entrada. O ingresso solidário é estendido a qualquer pessoa
que comprar antecipadamente, online ou nos pontos de venda, basta levar um quilo de
alimento para doação no dia do evento. Os ingressos estão à venda no site Minha
Entrada (www.minhaentrada.com.br) e podem ser adquiridos por R$ 150,00 (inteira) e
R$ 75,00 (meia), e R$ 80,00 (ingresso solidário). Pacotes com descontos especiais para

empresas entrar em contato com Kewin Koch (48) 99669-5000. O acesso para os
profissionais que fizeram o credenciamento prévio no site da prefeitura e que vão cobrir
o evento, será feito mediante apresentação de documento de identidade, na portaria.
Confira o nome dos profissionais credenciados no anexo abaixo.
Saiba mais:
Nascido em Caxias do Sul (RS), Adenor Leonardo Bachi, mais conhecido como Tite,
tem 56 anos e é formado em Educação Física. A 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 treina a Seleção
Brasileira e já conquistou a classificação da equipe para Copa do Mundo de 2018.
Serviço
O que - Palestra “Construindo uma equipe vencedora”
Quem - Técnico da Seleção Brasileira, Tite
Quando - 5 de agosto, às 10 horas
Onde - Espaço Versalles (antiga Sorgitu) - Rua João Fernandes Lima, 916, bairro Vila
Esperança, Tubarão-SC
Quanto - R$ 150 (inteira), R$ 75 (meia), R$ 80 + 1 kg de alimento (ingresso solidário)
Lista da imprensa credenciada no link abaixo.
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