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Moda da Unisul traz bate papo sobre pesquisa de
tendências e estampas
O curso Design de Moda foi desenvolvido com a intenção de formar um profissional
com conhecimento para criar e desenvolver produtos de moda conceituais, autorais,
funcionais e de mercado. Para contribuir com esta formação, neste dia 24 de agosto,
quinta-feira, acontece no auditório 211 do bloco pedagógico da Unisul de Tubarão, às
19h15min, o bate papo sobre Moda, Tendência, Pesquisa e Estamparia. O evento é
gratuito e aberto ao público.
A cofundadora da Coleção.Moda e fundadora da Thiele Biff Studio de Moda, Thiele
Biff, traz a experiência adquirida nas pesquisas para o studio de planejamento e
desenvolvimento de coleção. Focando nas tendências do mundo da moda para o produto
local, regional.
As sócias fundadoras do Flora Estúdio Criativo, Raiane e Rosana Becker, trazem a
experiência adquirida na pesquisa por tendências em estampas. E compartilham um
pouco do trabalho que desenvolvem, criação manual de estampas e posterior
digitalização deste trabalho para venda.
Além de incentivar os jovens a criar os próprios negócios e desenvolver criações
estimulando as opiniões, se oferece com o bate papo um diferencial de conhecimento
que oportuniza a construção de novos negócios na área de moda. “O evento serve como
plataforma para futuras coleções já que no curso trabalhamos com tendência, público
alvo, desenvolvimento de projetos comerciais, conceituais e autorais. E serve também
de base para aqueles que trabalham no ramo do varejo (lojas) e ainda não sabem o que
será tendência nas próximas estações. Como modelagem, cores, estamparia, tecidos”,
destaca a professora Jamile Mendes Martins.

Veículo: Diário do Sul
Data: 24/08/2017
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/colunista/63/20792/MICHELINE-ZIMModa.html

Moda
Hoje tem evento dos mais bacanas para quem é apaixonado por moda. Acontece
no auditório 211 do bloco pedagógico da Unisul de Tubarão, às 19h15, o batepapo sobre moda, tendência, pesquisa e estamparia. A cofundadora da
Coleção.Moda e fundadora da Thiele Biff Studio de Moda, Thiele Biff, traz a

experiência adquirida nas pesquisas para o estúdio de planejamento e
desenvolvimento de coleção, focando nas tendências do mundo da moda para o
produto local e regional. Já as sócias-fundadoras do Flora Estúdio Criativo,
Raiane e Rosana Becker, trazem a experiência adquirida na pesquisa por
tendências em estampas. E compartilham um pouco do trabalho que
desenvolvem, criação manual de estampas e posterior digitalização deste
trabalho para venda. O evento é gratuito e aberto ao público.
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Moda
O curso Design de Moda da Unisul promove hoje à noite mais um evento para seus
alunos e interessados. No bloco pedagógico, às 19h15, será realizado o bate-papo sobre
moda, tendência, pesquisa e estamparia. O evento é gratuito e aberto ao público. A
fundadora da Thiele Biff Studio de Moda, Thiele Biff, vai falar sobre as pesquisas para
o estúdio de planejamento e desenvolvimento de coleção, focando nas tendências do
mundo da moda para o produto local, regional. As sócias-fundadoras do Flora Estúdio
Criativo, Raiane e Rosana Becker, trazem a experiência adquirida na pesquisa por
tendências em estampas.
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Evento alia gastronomia à solidariedade em Tubarão

11ª edição do ‘Lugar de Homem é na Cozinha’ reuniu mais de 400 pessoas em prol da
Apae de Tubarão.

Tubarão
Reúna em um espaço: frutos do mar, variedades de carnes, massas, bebidas de
qualidade, acrescente pessoas do bem, amizade, interação, ambiente requintado e
aconchegante e tempere com muita solidariedade. Sabe qual vai ser o resultado dessa
receita? 11ª edição do ‘Lugar de Homem é na Cozinha’. O evento beneficente
idealizado pelo Notisul em 2008 e que está sob o comando da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (Apae) de Tubarão desde 2012, ontem à noite reuniu mais de
400 pessoas no Clube 29 de Junho.
O público teve a oportunidade de degustar 13 pratos preparados pelos chefs amadores
que representaram as entidades parceiras da entidade beneficente. Cerca de R$ 43 mil
foram arrecadados com a venda dos ingressos. De acordo com o presidente da Apae de
Tubarão Luciano Menezes, o valor será revertido em melhorias e manutenção da
estrutura que hoje conta com 348 alunos. “Abrimos as portas da Apae e queremos
mostrar a importância do trabalho que tem sido feito por meio dos investimentos da
população e fortalecer a entidade no município”, afirma o presidente.
Em pequenos espaços compartilhados no grande salão empresários e profissionais de
áreas diversas mostraram seus talentos gastronômicos. O diretor da Ferrovia Tereza
Cristina Benoni Schimitz acompanha o evento desde as primeiras edições e colocou
literalmente a ‘mão na massa’ em prol da causa solidária. “É uma ótima oportunidade
de rever amigos e ainda contribuir com essa razão nobre”, relata.
Para a professora de gastronomia da Unisul Roberta Costa que junto com alguns
acadêmicos preparou o prato de filé mignon suíno recheado com farofa de pinhão e
ameixas pretas ao molho de redução de romã acompanhado de emulsão de batata doce
roxa, o evento é de extrema importância. “A gastronomia envolve muita técnica e amor
e aliar o ato de cozinhar com essa causa social é propagar ainda mais o amor”, ressalta.
Investimentos
Apaes conquistam reajuste de recursos do FundoSocial
O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da
Assembleia Legislativa, deputado José Nei Ascari (PSD), acompanha o evento ao longo
dos anos. Durante sua fala ressaltou a aprovação da Lei 17.172/2017 sancionada esse
ano que garante às Apaes do Estado um repasse mínimo de recursos do Fundo de
Desenvolvimento Social (FundoSocial). Com isso, o repasse anual não poderá ser
inferior à média dos anos de 2014, 2015 e 2016, o que equivale a aproximadamente R$
27 milhões, em valores atuais. “A lei já está sendo aplicada e a Apae de Tubarão, por
exemplo, no último mês recebeu o reajuste de 44% no repasse que auxiliará na
manutenção da estrutura. As Apaes de Santa Catarina são referência no país pelo
trabalho de excelência feito por voluntários e profissionais comprometidos que não
medem esforços pelas melhorias do atendimento a pessoa com deficiência intelectual e
múltipla”, enfatiza o deputado.
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Equipe de natação de Brusque conquista 11 medalhas
no segundo Festival Mirim Petiz
A equipe de natação de Brusque conquistou 11 medalhas na segunda etapa do Festival
Mirim Petiz de Natação. A cidade foi representada pelos atletas da Abain/Extreme
Academia/FME na competição disputada no Complexo Aquático da Unisul, em
Palhoça. A delegação de Brusque contou com 14 atletas entre os mais de 320
participantes de 18 clubes do estado.
Os grandes destaques foram os atletas Lucas Rech e Bernardo Zoschke, medalhistas de
ouro em suas categorias. Os atletas Gustavo Dell Agnelo da Silva, Luis Fernado de
Oliveira Farias e Ieda Camargo também chegaram ao pódio e comemoraram o
desempenho. Veja abaixo todas as medalhas conquistas pela equipe.
Bernardo Zoschke – Mirim I
1º lugar 50 metros borboleta
1º lugar 50 metros livre
3º lugar 100 metros livre
2º lugar 200 metros medley
Lucas Rech – Categoria Petiz II
1º lugar 50 metros borboleta
2º lugar metros borboleta
3º lugar 200 metros medley
Ieda Camargo – Petiz I
2º lugar 400 metros livre
2º lugar 100 metros borboleta
Gustavo Dell Agnelo da Silva – Petiz I
2º lugar 50 metros costas

Luis Fernando de Oliveira Farias – Petiz II
3º lugar 800 metros livre
Demais participantes:
Gabriela Zoschke
Gabriel Mozer Piva
Kaue Mauricio Silvano
Pedro Henrique Quindota
Matheus Pedrini Dos Santos
Maria Fernanda Dietrich
Gabriel Henrique Rosin
Amabile Dell Agnolo
Julia Dell Agnolo
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Mataram a minha família de novo'', diz Leonildo
Severo pai de Eric Severo
“Para nós, foi como se tivessem matado a nossa família pela segunda vez. A primeira
vez foi quando meu filho foi morto, a outra foi agora”. Desta forma, o advogado
Leonildo Severo, pai de Éric Francio Severo, morto aos 21 anos, classificou a redução
de pena do criminoso condenado por ter feito os disparos contra o jovem, assassinado
em dezembro de 2014.
Em decisão proferida em 26 de julho, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso reduziu em seis anos a pena aplicada a Márcio Marciano Batista, de 32.
A condenação passou de 28 anos e nove meses, conforme definido em primeira
instância, para 22 anos, em regime inicial fechado.
Batista confessou ter assassinado o jovem e afirmou que teve a ajuda de Rafael Bruno
dos Santos Massuco, de 27, e do primo Acácio Batista, de 32, ambos condenados pela
Justiça.
O crime foi praticado em dezembro de 2014. O estudante de medicina foi assassinado a
tiros, após ter a caminhonete roubada, próximo a um bar em Sinop (500 km ao Norte de
Cuiabá).
Leonildo Severo criticou a redução na pena aplicada ao criminoso e afirmou que a
família sofreu ao tomar conhecimento da decisão do TJ-MT.
“Foi uma nova morte para a nossa família. A Justiça está dando privilégios ao assassino
e isso nos revolta muito”, disse.
“Recebemos a notícia na terça-feira e ficamos indignados, pois é um absurdo, é um
péssimo exemplo e não ajuda em nada na prevenção de crimes e na segurança da

sociedade”, declarou.
Ele revelou que teme que casos de redução de pena para crimes como o latrocínio
(roubo seguido de morte) se tornem comuns. “Não nos revoltamos somente pelo nosso
caso, mas porque queremos que esse tipo de decisão não seja dessa forma. A sociedade
não pode permitir que o mal permaneça”, disse.
Eric Severo (detalhe) foi assassinado em dezembro de 2014, em Sinop
“Qualquer diminuição na pena, seja em meses ou anos, é uma afronta à sociedade, é um
péssimo exemplo”, salientou.
Segundo o pai de Éric, o fato não irá desanimar a família do jovem, que foi ao
Ministério Público Estadual, em Sinop, na terça-feira, e pediu orientações para que
possa recorrer da decisão que reduziu a pena aplicada a Márcio Marciano.
“Fomos atrás dos mecanismos legais que poderemos ter para recorrer dessa decisão.
Não podemos aceitar que a pena seja reduzida. Espero que o MP dê uma resposta,
recorra da decisão e que possamos voltar à pena anterior”, afirmou. “Os fatos avaliados
em primeira instância são os mesmos analisados no Tribunal de Justiça. A Lei é a
mesma. A formação dos magistrados é a mesma. Então, o TJ deveria deixar como está.
Se não poderiam majorar a pena, que ao menos não a diminuísse”, completou.
Para Leonildo Severo, não há justificativa que seja plausível para a diminuição da pena.
“Não podemos permitir que maus exemplos permaneçam na sociedade. Quando o
Tribunal manda diminuir a pena, ele está dando mau exemplo e dizendo que o crime
compensa”, disse.
Projeto de Lei
Meses após o assassinato de Éric Severo, a família do jovem iniciou uma campanha
para que fossem aplicadas punições mais severas em crimes considerados hediondos,
como latrocínio, extorsão mediante sequestro e estupro de vulnerável.
Os parentes do estudante assassinado realizaram um abaixo-assinado pedindo que
determinações sobre condenações mais extensas, de até 55 anos, se tornem Lei.
Atualmente, a penalidade aplicada a presos por crime hediondo é de, no máximo, 30
anos.
O abaixo-assinado conseguiu, até o momento, cerca de 112 mil assinaturas e já foi
entregue à Câmara dos Deputados, em Brasília, em maio de 2016.
Anteriormente, no fim de 2015, o deputado federal de São Paulo, Major Olímpio
Gomes, recebeu uma carta da família do jovem e decidiu elaborar um Projeto de Lei
para intensificar a penalidade de crimes hediondos.
O PL atualmente está parado na Câmara dos Deputados e não há previsão para que entre
em pauta. Apesar de o projeto de lei não ter progredido nos últimos anos, o advogado
Leonildo Severo acredita que o item representa o descontentamento da sociedade.
“Conseguimos mais de 110 mil assinaturas e isso mostra que o povo quer mudança.
Mas, agora, a Justiça vem e joga esse balde de água fria”, lamentou.

De acordo com o advogado, o Código Penal precisa ser revisto com urgência em relação
às penas aplicadas a crimes hediondos. “O Projeto de Lei demonstra que o ideal é que a
pena para esse tipo de crime seja de 55 anos, para acompanhar a estimativa de vida da
população atual”, afirmou.
“A grande maioria dos segmentos da elite acha que aumentar a pena não resolve. Mas
quando dizem isso, também estão falando que o crime compensa”, completou.
A condenação
Em 11 de março do ano passado, a juíza Rosângela Zacarkim, da 1ª Vara Criminal de
Sinop, condenou Márcio Batista - que teve a maior condenação em primeira instância -,
Rafael Bruno dos Santos Massuco, Acácio Batista e Kênia Canachiro pela morte do
estudante.
Rafael Massuco, de 27, foi condenado a 22 anos de prisão, também pelo crime de
latrocínio. Segundo o Ministério Público Estadual, ele agiu como comparsa de Márcio.
Acácio Batista, de 32, pegou oito anos de pena pelo crime de roubo majorado.
Conforme o Ministério Público, ele foi responsável por encomendar o roubo da
caminhonete, de dentro de um presídio em Guarulhos (SP).
Por fim, Kênia Canachiro, de 26 anos, foi condenada a um ano por posse ilegal de
munição, em regime aberto. Ela teria fornecido as balas para os criminosos matarem
Éric. A mulher chegou a ser presa, mas conseguiu a liberdade na Justiça.
Márcio e Rafael estão detidos no presídio Osvaldo Florentino Leite, o “Ferrugem”, em
Sinop, desde a época do crime.
Logo após a condenação da magistrada, as defesas de Márcio Marciano, Rafael
Massuco e Acácio Batista recorreram ao Tribunal de Justiça e solicitaram que as penas
dos réus fossem reduzidas.
A 3ª Câmara Criminal do TJ-MT não acolheu as argumentações de Rafael Massuco e
Acácio Batista e manteve a condenação em primeira instância.
Já em relação ao pedido da defesa de Márcio Batista, o desembargador Gilberto
Giraldelli, relator do procedimento, frisou que havia incoerências na decisão de primeira
instância. Segundo o magistrado, o acréscimo de sete anos à condenação do réu, em
razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, não foi adequado.
“Não há como reputar de proporcional o aumento em sete anos acima do mínimo legal,
por mais bárbaro que seja o crime, mesmo porque, para o crime de latrocínio o
legislador já assim o considerou para estabelecer pena in abstrato mais severa”,
justificou. Levando em consideração o crime, o magistrado pontuou que seria suficiente,
para a prevenção e reprovação do mesmo, a pena de 24 anos de reclusão, além do
pagamento de 80 dias-multa, cada um deles correspondente a 1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Posteriormente, o desembargador reduziu ainda mais a condenação de Batista ao
considerar a confissão espontânea do réu.
"Atenua-se a pena em 1/12 (um doze avos), atingindo o patamar de 22 (vinte e dois)
anos de reclusão, além do pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa, cada qual à

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que torno
definitivo frente à inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena",
asseverou.
O magistrado manteve a determinação de que a pena deveria ser cumprida, inicialmente,
em regime fechado. Os demais membros da Terceira Câmara Criminal acolheram a
decisão.
O crime
Eric Severo, que cursava Medicina na Unisul, em Tubarão (SC), estava de férias em
Sinop. Em 27 de dezembro, ele saiu com os amigos à noite, na caminhonete do pai, para
se divertir. Por volta de 22 horas, chegou ao bar Botequim e estacionou o carro ao lado
de um poste de iluminação pública.
Caminhou cerca de 150 metros até o estabelecimento, quando foi abordado por dois
bandidos.
Os assaltantes roubaram a caminhonete e percorreram cerca de 100 km com o estudante
no carro e, depois o mataram. O corpo foi encontrado às margens de uma estrada entre o
Distrito de Primaverinha, em Sorriso, e Lucas do Rio Verde - a 420 km e 360 km da
Capital, respectivamente.
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Braço do Norte receberá jovens empreendedores do
Estado
A 142ª edição da AGE do Cejesc será realizada nos dias 14 e 15 de setembro no Clube
Cruzeiro
O maior movimento de Jovens Empreendedores do Estado de Santa Catarina será
sediado em Braço do Norte nos próximos dias 14 e 15 de setembro, no Clube Cruzeiro.
A 142ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do Conselho Estadual do Jovem
Empreendedor de Santa Catarina (Cejesc), reúne centenas de pessoas que participarão
de uma intensa programação que envolve geração de negócios, troca de experiências e
capacitações.

Na quinta-feira, dia 14 de setembro, inicia o evento com a palestra do reconhecido
advogado catarinense, Marcelo Gasparino, que abordará o tema: “A governança
corporativa e a sua importância nas empresas, das pequenas as de capital aberto”. Em
seguida, ocorre a palestra com o atual secretário Desenvolvimento Econômico
Sustentável de Santa Catarina, Carlos Alberto Chiodini. Empresário, político e
graduando em gestão de pública, o secretário compartilhará o tema “Dinamiza SC –
Incentivando o empreendedorismo catarinense”.
A troca de ideias e informações continua na sexta-feira, dia 15 de setembro, com as
visitas técnicas na empresa Copobras, que é líder nacional no segmento de descartáveis,
e na empresa Moldurarte, que é a maior indústria de molduras da América Latina.
Os participantes terão ainda a oportunidade de participar do Papo E-Commerce com o
fundador da Idealize Tecnologia, bacharel em Sistemas da Informação pela Unisul e pós
graduado em Gerenciamento de Projetos de Software pela PUC-PR, Rafael Cunha. A
AGE encerra com a reunião da diretoria executiva e a interação entre os participantes. A
programação é aberta ao público geral que poderá realizar as inscrições por meio do
link: http://www.cejesc.org.br/ago.html. Outras informações podem ser obtidas pelo
telefone (48) 3658-3679.
A AGE
O Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina (Cejesc) é o maior
movimento jovem empreendedor do Brasil. Periodicamente reúne nas suas Assembleias
Gerais Ordinárias (AGO) jovens empreendedores de todo o Estado. Durante as
assembleias acontecem as trocas de ideias e são promovidos encontros com empresários
e representatividades da classe política estadual, apesar de ser um conselho apartidário.
Pensando na capacitação são realizadas visitas técnicas nas empresas da região, que
contribuem para o conhecimento de casos de gestão, processos e projetos de sucesso.
Criado em 1999 como Facisc Jovem, o Cejesc tem como missão “Integrar e capacitar os
jovens empreendedores de Santa Catarina, incentivando e fortalecendo o
empreendedorismo, fomentando negócios, desenvolvendo lideranças e ampliando a
representatividade”.
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Educação Física realiza programação especial que une
teoria e prática
Tubarão (SC)
Em comemoração ao dia do profissional de Educação Física, comemorado no dia 1º de
setembro, nos dias 31/8 e 1/9, os cursos de Educação Física da Unisul (bacharelado e
licenciatura) de Tubarão organizaram uma palestra, minicurso e Almoço de Negócios

com o professor doutor Pablo Juan Greco. Este evento, a ser realizado em 3 momentos,
é uma parceria realizada com o Conselho Regional de Educação Física (CREF/SC) e o
Centro Acadêmico de Educação Física (CAEF). Os cursos solicitam 2 litros de leite por
participante, para posterior doação à Fundação Educacional Joanna de Angêlis.
Profissionais com registro no Conselho Regional de Educação Física ficam isentos
mediante a apresentação da cédula de identidade profissional. Para se inscrever na
palestra e no minicurso, basta acessar o
link: http://conteudo.campanhas.unisul.br/complexo-esportivo-tubarao-curso-pablogreco. As inscrições para participar do Almoço de Negócios com o Professor Doutor
Pablo Juan Grego devem ser realizadas no
link: https://goo.gl/forms/Yadl2nqS8D3EIDWI2. Serão disponibilizadas somente 30
vagas.
Confira a programação do minicurso:
Início (Teoria) – 8h até 9h45min
Prática – 10h até 12h
Almoço de Negócios – 12h30min até 13h30min
Teoria – 14h até 15h45min
Prática – 16h até 18h
Confira a programação:
No dia 31 de agosto, às 19h30min, no auditório do Bloco da Saúde, será realizada a
palestra Metodologias Contemporâneas de Ensino dos Esportes. No dia 1º de setembro
acontece o minicurso ‘Iniciação Esportiva Universal: jogar para aprender e aprender
jogando’ com as aulas teóricas no auditório do Bloco da Saúde e as aulas práticas no
Ginásio de Esportes da Unisul. O Almoço de Negócios será servido no Laboratório de
Sala/Bar, Bloco C, 2º piso.
Pablo Juan Greco é pós-doutor pela Escola Superior de Educação Física (ESEF) da
Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) na área de Ciências do
Movimento Humano, professor associado na Escola de Educação Física, Fisioterapia e
Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
membro do corpo docente do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Ciências do
Esporte, coordenador do Centro de Estudos de Cognição e Ação (CECA) na
EEFFTO/UFMG e pesquisador na área de Cognição e Ação, em temas do Treinamento
Esportivo, Pedagogia do Esporte e Treinamento Esportivo.

