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Arquiteto e paisagista José Tabacow realiza palestra
em Fortaleza
Evento vai debater vegetação aplicada ao paisagismo. Programação ocorre próximo dia
16 de agosto, no Auditório da Biblioteca Unifor.
A Escola de Tecnologia da Pós-Unifor, por meio do curso de Especialização em
Paisagismo recebe, no próximo dia 16 agosto, José Tabacow, um dos maiores nomes
do paisagismo brasileiro, para abertura do módulo de Vegetação Aplicada ao
Paisagismo.
Aberto ao público, o evento ocorre a partir das 19h, no Auditório da Biblioteca
Unifor. As inscrições devem ser feitas através do site da Unifor.
No módulo, serão abordados temas como botânica e horticultura ornamental, ecologia,
entre outros.
Sobre o palestrante
É diretor da empresa José Tabacow - Arquitetura da Paisagem e Consultoria
Ambiental , na qual executa projetos de paisagismo e presta consultoria na área
ambiental em EIA-RIMA (Estudo de Impacto Ambiental – Relatório de Impacto
Ambiental) e RAD (Recuperação de Áreas Degradadas).
Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UFRJ (1968), tem especialização em
Ecologia e Recursos Naturais e Doutorado em Geografia pela UFRJ (2002). Professorconvidado da IUAV – Istitutto Universitá Arquitetturadi Venezia, Itália. Lecionou
disciplinas de paisagismo e urbanismo nos cursos de Arquitetura e Urbanismo da
UNISUL (Tubarão e Florianópolis/SC) e Univali (Balneário Camboriú/SC), em
diversos cursos em nível de Especialização, além de cursos livres na área de paisagismo
em todo Brasil.
Serviço
Palestra Vegetação Aplicada ao Paisagismo
Data: 16 de agosto de 2018
Horário: 19h

Local: Auditório da Biblioteca Unifor
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DigitaPet
O DigitaPet é um software e aplicativo facilitador para adoções, no qual se pode colocar
o animal para adoção e assim ajudar a encontrar um lar para ele. Além de animais de
rua, o sistema permite o controle total do histórico do pet por seu dono, como
vacinações, exames e qualquer outra informação. Com o DigitaPet, também é possível
agendar banhos e tosas e também consultas e exames com veterinário, que já estará
ciente de todas as informações antes do atendimento, facilitando e agilizando o
diagnóstico do animal. A empresa que desenvolveu esse software, formada por cinco
empreendedores, sendo dois deles alunos do curso de Medicina Veterinária da Unisul,
foi a vencedora do Startup Weekend, recentemente realizado em Tubarão.
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Subseção de Araranguá promove “I Seminário Sul
Catarinense de Direito Penal e Segurança Pública” em
agosto

A Comissão de Segurança Pública, Assuntos Prisionais e Direito Criminal da Subseção
de Araranguá realiza nos dias 16 (quinta) e 17 (sexta) de agosto o primeiro “Seminário
Sul Catarinense de Direito Penal e Segurança Pública”. O evento tem o apoio dos
centros de ensino: Unesc, Unisul, Esucri e Uniaselvi, além do Instituto dos Advogados
de Santa Catarina (IASC).
"Nossa finalidade é fomentar o conhecimento jurídico por meio de pesquisadores e
operadores do Direito das áreas afins. E a expectativa é que este encontro sirva para
jogar luzes sobre a comunidade catarinense acerca da importância e dos problemas que

orbitam a segurança pública e o sistema prisional. Nesse sentido, o evento se mostra
importante, tanto para os profissionais das áreas, quanto para os acadêmicos, futuros
operadores do sistema”, explicou Aulus Eduardo Souza, presidente da Comissão de
Segurança Pública, Assuntos Prisionais e Direito Criminal da Subseção de Araranguá, e
também organizador do evento.
Segundo ele, a Comissão também realizou neste ano duas inspeções técnicas. “Dessa
forma, a Comissão segue ainda cumprindo o protocolo de gestão estabelecido, no
sentido de conciliar as atribuições institucionais da Ordem em conjunto com os
interesses da sociedade catarinense. Assim, as inspeções ocorridas no presídio Regional
de Araranguá deram base à comissão para formular pesquisas acadêmicas, em
desenvolvimento, e culminar com este seminário.”
A programação tem início a partir das 18h, no auditório Plínio W. Linhares, no bairro
Cidade Alta (anexo ao Center Shopping). Para o primeiro dia estão previstas palestras
com o doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí/SC, e secretário
de Segurança Pública no Estado de Santa Catarina, Alceu de Oliveira Pinto, com o tema
"Modus Operandi das agências de segurança pública do futuro"; com o doutor em
Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e presidente da Comissão de
Direito Constitucional da OAB/SC, Samuel Mattos, com o assunto "Constituição e
estado de exceção: distorção hermenêutica constitucional no Estado brasileiro”; com o
secretário de Justiça e Cidadania do Estado de Santa Catarina, Leandro Lima,
abordando "Novos paradigmas alternativos de cumprimento de pena - importância e
eficácia das tornozeleiras eletrônicas nos delitos de menor potencial ofensivo e em
dependentes químicos"; e com o delegado de polícia e especialista em Ciências Penais,
André Luiz Bermudez, explanando a "Sistemática contemporânea do processo penal: da
ação policial à sentença condenatória".
Já para o segundo dia do seminário, a partir das 18h50, as discussões ficam por conta do
advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, Ruy Samuel
Espíndola, abordando "Relevantes avanços e retrocessos na persecução penal: o critério
de máxima efetividade do devido processo legal - registros após a CF de 1988". E
também Elizete Lanzoni Alves, advogada e doutora em Direito pela UFSC, com o tema
"Sistema prisional feminino: um sistema feito para homens"; Sérgio Graziano Sobrinho,
advogado e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio
de Janeiro, com "A conformação deformada do processo penal contemporâneo: dois
pesos, duas medidas na aplicação da pena"; e Jackson da Silva Leal, professor
pesquisador e doutor em Direito pela UFSC, falando sobre "Prisão e neoliberalismo: a
reutilização da pena de prisão na atualidade".
Para o presidente da Subseção de Araranguá, Laércio Machado Júnior, a expectativa é
grande em torno do evento. “A partir dos trabalhos colhidos pela Comissão sentimos a
necessidade de fazer esse evento local e a ideia é justamente atingir toda a região sul.
Convidamos a todos para discutir essas questões prisionais que têm sido bastante
complicadas em todo o estado. Esperamos também receber universitários, setores que
de alguma forma estão ligados ao tema e comunidade em geral. Será um grande
momento de debates e reflexão, no sentido de abrir diálogos e tirar bons frutos acerca da
segurança pública”, explicou.
As inscrições podem ser feitas por meio do aplicativo de mensagens whatsapp , pelos
números (48) 9 9850-1439; (48) 9 9858-3881 e (48) 9 9650-6622; ou diretamente na
sala da OAB no Fórum de Araranguá, através do telefone (48) 3524-0309.
Os valores são R$ 20 para acadêmicos e jovens advogados e advogadas ou R$ 40 para
advogados, advogadas e outros profissionais. O pagamento pode ser feito por meio de
depósito bancário ou transferência eletrônica. (Banco Sicoob, agência 3070, conta

corrente 30518-9, em nome de OAB Araranguá - CNPJ 82519190/0010-03). Estudantes
deverão apresentar comprovante de matrícula ou carteirinha.
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Na estrada da solidariedade
Comemorando o Dia do Motociclista, integrantes da sub-sede regional do Abutre’s
Moto Clube entregam doações no Frei Damião

Nesta sexta-feira (27), será comemorado o Dia do Motociclista. Mas é no sábado (28)
que os integrantes do Abutre’s Moto Clube vão comemorar de verdade. Para a
felicidade da comunidade do Frei Damião, a comemoração vem em forma de ação
social: na tarde deste sábado, os motociclistas levarão agasalhos, arrecadados em
eventos realizados ao longo do ano, para doar a famílias carentes do bairro.
“Já distribuímos uma parte na Unisul, em Tubarão, e agora sábado tem entrega no Frei
Damião”, informa o morador da Praia de Fora Sandro Luiz Silveira, o “Maguila”, um
dos integrantes “palhocenses” do Abutre’s MC. Além da entrega das roupas, os
motociclistas também vão oferecer um sopão aos moradores locais.
As doações são arrecadadas em eventos, geralmente em bares voltados para o público
de motociclistas. Bares como o Ronkos, no Aririú, comandado pelo popular Sininho,
que também é motociclista. “É um bar diferenciado, destinado a este público. Eles
gostam de um rock’n roll, gostam de comer uma carninha e trazer a família”, conta
Sininho, que é “padrinho” de 18 motoclubes na Grande Florianópolis; ele calcula que
existam 49 clubes, hoje, na região. Apesar do “apadrinhamento”, não pertence a
nenhum deles.
O Abutre’s MC é um dos maiores clubes de motociclistas do mundo. E é brasileiro! Foi
fundado no dia 13 de setembro de 1989, em São Paulo, e depois estendeu suas asas
mundo afora. A entidade não tem fins lucrativos e realiza ações sociais, como esta de
sábado no Frei Damião, em todo o território nacional.
O nome foi inspirado em um sentimento de liberdade, simbolizado pelo abutre, ave que
alcança incríveis altitudes e é “sinônimo de ousadia e astúcia”, atributos considerados
necessários na condução de uma motocicleta. A cor da ave, o preto, é prestigiada pelos
coletes estilizados - todo motoclube tem um. Os integrantes se reúnem para
confraternizar, para fazer viagens e passeios com suas motocicletas, e também para
participar de eventos relacionados à paixão pela vida sobre duas rodas.

O clube é organizado, tem estatuto e um organograma de comando. A sede nacional fica
em São Paulo. Em Santa Catarina, a sede estadual está localizada em Brusque (é fácil de
reconhecer, porque fica na beira da estrada e tem uma motocicleta “decorando” o
prédio), com 160 membros. Na Grande Florianópolis, funciona uma sub-sede regional,
com 22 sócios, que se reúnem uma vez por mês. A sede era no Balneário do Estreito,
mas estão de mudança para São José.
A cada três meses, há um encontro estadual, que reúne praticamente a turma toda na
sede de Brusque. Na estrada, é mais complicado reunir tanta gente. “A gente acaba não
fazendo, porque se torna inviável. Imagina botar 160 motos na rua”, observa o subdiretor regional Guilherme Schutz Zimmermann. Em grupos pequenos, porém, rolam
muitos passeios e viagens. Guilherme, por exemplo, já foi ao Rio de Janeiro, a Porto
Alegre e a São Paulo - um dos integrantes do grupo local já foi até Manaus de moto. E
por onde passam, é claro que chamam a atenção. “A maioria das pessoas cumprimenta”,
conta Guilherme. “É legal criança, é extraordinário. Eles querem bater foto, ficam
dando tchauzinho”, emenda.
Guilherme diz que sempre gostou de moto e sempre optou pelo estilo “custom”. Já teve
uma Harley-Davidson, e hoje tem uma Kasinski Mirage. “Me dá uma agonia, ela não
faz barulho”, conta, entre risos. Recebeu o convite de um amigo para ingressar nos
Abutre’s em 2007. Preferiu terminar a faculdade primeiro, e em 2010, depois de ter
andado com a turma como convidado durante um bom tempo, finalmente se associou.
Sandro explica por que escolheu o Abutre’s: “Quando você ingressa em um clube, teu
objetivo é entrar no maior”.
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Aplicativo facilitador de adoções de animais vence
Startup Weekend

A 2ª edição do Startup Weekend (SW) Tubarão, que aconteceu nos dias 21 e 22 de
julho, teve como vencedor a DigitaPet - negócio voltado para veterinários e produtos
para animais domésticos e a pessoas que adotam animais de rua. A DigitaPet foi
desenvolvida com a participação de alunos da Unisul. O evento teve duração de 54
horas e tem como objetivo disseminar a cultura empreendedora na região.

A DigitaPet é formada por cinco membros, sendo que dois deles são alunos do curso de
Medicina Veterinária da Unisul. Vinícius Bagio de Souza, do 4º semestre, foi o
idealizador da empresa. Segundo o estudante, esta ideia surgiu em 2012. “Eu e meu
irmão tivemos esta ideia anos atrás. Mas não conseguíamos entender como tornaríamos
a DigitaPet rentável. Foi a partir do SW que conseguimos colocar no papel e visualizar”,
relata.
Um dos objetivos do SW é ampliar a rede de relacionamento dos participantes. Este foi
o caso da equipe da DigitaPet. Além do Vinícius, o grupo é formado pelo consultor
técnico e professor do curso de Medicina Veterinária da Unisul, Fernando Garbelotti,
pelo contador Kaio Backes, pelo designer Vitor Vieira e pela estudante de Medicina
Veterinária, Rafaela Sorato. “Cada um trouxe suas habilidades e o que tinha de melhor
para a equipe. Por isso o resultado foi tão bom: conseguimos desenvolver todos os
setores para um objetivo em comum”, afirma Vinícius.
Fernando Garbelotti foi professor de anatomia veterinária dos estudantes e no primeiro
dia de aula lançou o questionamento para a classe: “Quem tem alguma ideia
empreendedora? ”. Segundo o professor, desde esta época Vinícius demonstrou
interesse na área. “É muito gratificante ver que todo o incentivo deu resultado. No dia
foi uma sensação de conquista, de dever cumprido. O sentimento de satisfação é
enorme”, comenta Fernando.
A Agência de Inovação e Empreendedorismo da Unisul (Agetec) foi uma das
organizadoras do SW de 2018. Segundo o gerente da Agetec, Fábio Zabot Holthausen,
o grande objetivo do evento vai além da formação de novas empresas. “O maior
propósito é gerar inquietação, vivência, capacitação, conhecimento significativo para os
participantes. É quebrar paradigmas, ou seja, mexer com as pessoas e tirar os
empreendedores da zona de conforto”.
Os três primeiros colocados no SW 2018 receberão três meses, sem custos, de préincubação na Incubadora CRIE da Unisul. “A Incubadora tem um papel importante
como disseminadora da cultura empreendedora na nossa cidade e desenvolvedora de
novos negócios. Queremos ajudar os três primeiros colocados e para isso prestaremos
diversos serviços para o desenvolvimento destes novos negócios”, explica a
coordenadora da CRIE e uma das organizadoras do SW, Pâmela Bressan.
O DigitaPet é um software e aplicativo facilitador para adoções, no qual você pode
colocar o animal para adoção e assim ajudar a encontrar um lar para os animais de rua.
Além de poder cadastrar seu pet para ter controle total do histórico de vacinações,
exames e qualquer outra informação. Com o DigitaPet, você poderá agendar banhos e
tosas e também consultas e exames com seu veterinário, que já estará ciente de todas as
informações antes do atendimento, facilitando e agilizando o diagnóstico do seu melhor
amigo. O DigitaPet é uma solução para encontrar lares para cães abandonados, auxiliar
ONGs e voluntários a adotar seus animais e também, integrar veterinários e clientes em
uma mesma plataforma, trabalhando em forma de planos de fidelidade e descontos com
clínicas e agropecuárias credenciadas.
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Durante capacitação, Alimentação Escolar implementa
o “Selo de Qualidade”

As merendeiras da rede municipal de Ensino participam de terça a quinta (24 a 26), de
um treinamento promovido pelo departamento de Alimentação Escolar e Orbenk. Ao
longo dos três dias, serão enfocados temas como o Programa Nacional de Alimentação
Escolar, a importância das Fórmulas Infantis (alimentação de criança até 2 anos de
idade); como trabalhar a coleta de amostras e controlar a temperatura dos alimentos; e
quais as Boas Práticas de Alimentação, com o adicional de um check-list, uma nova
medida de controle.
Segundo a diretora da Alimentação Escolar, Cristiane Thomazoni, o treinamento visa,
através da troca de informações, garantir a qualidade na prestação de serviços da
alimentação escolar. “Acreditamos que o treinamento dos manipuladores de alimentos é
mais uma ferramenta de segurança para a alimentação servida nas nossas unidades
escolares”, justifica a diretora.
O check-list mencionado acima é uma lista de tarefas e exigências que envolve
organização e higienização da cozinha; cardápio; estoque e produção; e destino do lixo.
Ao longo do semestre, a equipe de Alimentação Escolar fará duas visitas em cada
unidade escolar para conferir se a lista é fielmente seguida: “No final do ano, faremos
uma homenagem aos profissionais das escolas que cumprirem todos os itens. Serão
premiados com um selo de qualidade”, explica Cristiane.
O último dia de treinamento ocorrerá amanhã, das 13h30 às 17h30, no Bloco
Pedagógico (Bloco H) da Unisul.
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Elaboração de Plano de Recursos Hídricos conta com a
participação de setores
Segundo encontro regional apresentou o projeto

A discussão sobre o futuro das águas da Bacia do Rio Urussanga foi dado na tarde desta
quarta-feira, dia 25, durante o segundo encontro regional para elaboração do Plano de
Recursos Hídricos. População, poder público e usuários de águas dos municípios
de Criciúma, Içara, Morro da Fumaça e Treze de Maio acompanharam a explicação
de técnicos da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), responsável pela
execução do projeto.
A coordenação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga expôs a base
do projeto, as etapas e a importância deste instrumento de planejamento e orientação.
"O objetivo do Plano é regular o uso dos recursos hídricos na bacia, identificar conflitos
atuais e potenciais, priorizar ou restringir usos para proteção das águas, apontar
programas, projetos e ações que vão garantir a quantidade e a qualidade da água no
horizonte definido", frisou o coordenador geral do Plano, Celso Albuquerque.
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Redes procuram profissionais como este tenista
amador que lidera a rede Guga Kuerten
Gerente de expansão da rede Guga Kuerten Franquias, Bruno Raupp Vieira acompanha
a evolução das unidades desde os 17 anos de idade

O catarinense Bruno Raupp Vieira começou a jogar tênis aos 7 anos de idade no Clube
ASTEL, em Florianópolis, e praticou o esporte de forma amadora até os 16 anos.
Apesar de abandonar as quadras como jogador ainda adolescente, a modalidade não saiu
da rotina e segue como tema central do cotidiano profissional. Hoje, aos 31, ele é o
responsável por dirigir as escolas de tênis do ex-atleta Gustavo Kuerten e é o homem
por trás da expansão da marca Guga Kuerten Franquias (GFK). Trabalho que cresce em
importância, com a expansão do mercado de franquias, que registrou números de
crescimento mesmo no período de crise. Os salários médios variam bastante, mas
podem chegar à casa dos R$ 20 mil.
A GFK tem 48 unidades espalhadas pelo país, um crescimento médio de 37% ao ano e
um faturamento de R$ 8,5 milhões estimado para 2018. O modelo de franchising entrou
em vigor em 2014. De 2008 a 2010, foram realizados estudos de mercado, tanto no
Brasil como no exterior, em países da América do Sul e do Norte e da Europa, para
então nascer o projeto piloto da expansão. Em três anos, eram oito unidades, sendo duas
próprias e seis licenciadas pelo país, para certificarem-se da sustentabilidade da marca.
Logo após “pendurar” a raquete, Vieira começou a subir os degraus que o levaram à
atual função. Ele começou como voluntário nos projetos do Instituto Guga Kuerten
(IGK), de iniciativas esportivas, educacionais e sociais para inclusão de crianças,
adolescentes e pessoas com deficiência. “Quando o Guga parou de jogar
profissionalmente, a ideia dele era contribuir para o desenvolvimento do tênis.
Chamaram alguns professores para montar a escola e fui contratado como auxiliar de
professor de tênis pela empresa que hoje é a Guga Kuerten Franquias”, conta Vieira.
Ele atuou ainda como professor de tênis e coordenador de um dos núcleos esportivos do
IGK. Passou a coordenador técnico da Escola Guga Kuerten e gerente da GKF, até
chegar ao posto de gestor de desenvolvimento e operação da marca de franquias. No
meio desta escalada, Vieira formou-se bacharel em Educação Física, em 2009, pela
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).
Com espírito empreendedor e o sonho de crescer não somente profissionalmente, mas
contribuir com a evolução da empresa que representa, cursou MBA em Fisiologia do
Exercício, para melhoria da metodologia das escolas, e MBA em Gestão Empresarial,
para ajudar a desenvolver know-how. “Acredito que um gestor precisa ser
extremamente engajado na missão, nas metas e propostas e se capacitar, para ir além
dos propósitos e conquistar mais. A ideia desde o começo sempre foi trazer o DNA da
família Kuerten e fazer da escola a melhor do mundo”, diz Vieira.
Em um ano no modelo de franquias, a metodologia da GKF, que até então contemplava
crianças de 5 a 10 anos, passou a atender alunos de 11 a 18 anos. E, desde o ano
passado, foi criada uma terceira categoria, para adultos, além de um novo produto, que é
o Beach Tênis, praticado na praia.
A GKF adota a política de estudar cada modelo por um ano, para então lançá-lo ao
mercado. E tem por filosofia que as unidades franqueadas sejam instaladas em quadras
já existentes. “Com a popularidade do tênis trazida pelo Guga, com todas as suas
conquistas, entre 1997 e 2004, foram construídas muitas quadras no país. Mas quando
ele se aposentou, a mídia parou de dar o mesmo destaque e muitos espaços ficaram
ociosos. Observamos que não havia necessidade de investimento para criar novas
quadras”, explica. Vieira afirma que ainda há muitas oportunidades de ocupação pelo
país. A ideia é ter mais de 100 unidades até 2020. “Claro que se em alguma cidade não
houver este espaço, há a possibilidade de construir, apenas com alguns ajustes de valor
ao franqueado.”
Em 2017, a GFK recebeu o selo de excelência da Associação Brasileira de Franchising
(ABF), que valoriza as melhores práticas e profissionalismo das empresas que atuam no

sistema de franquias. Atualmente são mais de 3 mil alunos e 130 professores nas escolas
espalhadas por 30 cidades de 11 estados brasileiros. “Este ano conseguimos chegar a
todas as regiões do país, ao abrir uma unidade em Palmas, no Tocantins. A meta é
impactar mais de 10 mil pessoas a partir de 2022”, estima Vieira.
Gerentes de expansão e operação são peças-chave para redes de franquia

Guga Kuerten e Bruno: sucesso do tenista ajudou a popularizar o tênis no país
Bruno Raupp Vieira acumula, entre todas as suas atribuições, dois perfis que hoje as
empresas que atuam no segmento de franquias buscam recrutar, para ocupar os cargos
de gerência de expansão e de operação, por conta do crescimento do setor e necessidade
de profissionalização dentro das empresas. Segundo a ABF, o segmento de franchising
cresceu 5,1% no primeiro trimestre de 2018 na comparação com o mesmo período do
ano passado. As redes franqueadoras registraram um faturamento de R$ 38,762 bilhões,
de janeiro a março deste ano, em relação a igual período de 2017.
“O gerente de expansão é um dos principais cargos dentro das franqueadoras, pois é
preciso um conhecimento amplo da rede para identificar novos prospects no mercado,
filtrando possíveis franqueados, para fechar bons contratos”, afirma o diretor da ABF
Sul, Antônio Carlos Diel.
Segmentos de alimentação, moda, cosmética e educação foram os que mais solicitaram
profissionais para a consultoria global de recrutamento Michael Page, especializada em
cargos de alta e média gerência, no primeiro semestre deste ano, conta a consultora
sênior Mariana Bento. “Essas novas contratações podem apontar para uma recuperação
do varejo, ainda que modesta. Foi um dos segmentos mais afetados durante a crise
econômica e, agora, dá sinais de que está voltando a apostar na retomada da economia,
contratando executivos mais experientes para a condução de projetos robustos”, afirma
a consultora.
Segundo Mariana, as características mais buscadas pelos clientes da Michael Page são
de candidatos com perfil analítico, boa rede de contatos e de relacionamento, habilidade
em negociação, gerenciamento de operações e de pessoas. O consultor de franquias
Erlon Labatut explica que este movimento acontece porque as franquias estão crescendo
e se profissionalizando. “No início, o próprio dono da marca faz tudo, à medida que ela
evolui não consegue dar conta e precisa ter alguém especializado. Quanto maior a
franqueadora, mais será necessária a presença deste colaborador”, diz.
Os salários médios variam bastante, conforme o porte e acordo contratual de cada
empresa. Começam em uma faixa de R$ 5 mil e podem chegar a R$ 20 mil, revela o
especialista. “As franquias trabalham muito com as variáveis, que são comissões sobre
fechamentos de contratos de vendas, mais comum no caso do gerente de expansão.”
Enquanto um prospecta e fecha negócio, o outro monitora e garante padrões

Os perfis de cada uma das posições diferem, mas se complementam. O cargo de gerente
de expansão não exige uma formação específica, mas geralmente o profissional é
formado em administração, marketing e publicidade. “Ele tem uma veia mais comercial
e é bastante comunicativo e tem sensibilidade para avaliar perfis”, afirma Labatut.
Isso porque é ele quem terá todo o trabalho de prospectar futuros franqueados, ao
analisar perfil comportamental, habilidades e competências e se há capital disponível
suficiente para investir. “De cada 100 candidatos a franqueado, um consegue se
encaixar dentro dos critérios e efetivamente concretizar a negociação.” O gerente de
expansão tem ainda a responsabilidade de divulgar a marca, por meio de mídias sociais,
marketing social e participação em feiras.
A atuação do gerente de expansão termina com o fechamento do contrato. É quando
entra em cena o gerente de operação. No momento em que entra para a rede, o
franqueado recebe todo o suporte deste profissional, como auxílio na escolha do ponto
de instalação da unidade, contratação de funcionários, compra de equipamentos, entre
outras atribuições.
Normalmente, o gerente de operação é formado em administração ou engenharia, assim
como em áreas ligadas ao ramo do negócio, como um nutricionista dentro de franquia
de alimentação. “É um perfil menos comercial, mais focado em processos,
monitoramento de métricas de desempenho, controle e qualidade, para garantir os
padrões da rede”, explica Labatut.

Veículo: DNSul
Data: 25/07/2018
Link: https://dnsul.com/2018/destaque/criciuma-elaboracao-de-plano-de-recursoshidricos-conta-com-participacao-de-setores/

Criciúma: elaboração de Plano de Recursos Hídricos
Segundo encontro regional apresentou o projeto e deu início ao debate sobre
problemas e soluções relativos à gestão das águas com representantes de Criciúma,
Içara, Morro da Fumaça e Treze de Maio

A discussão sobre o futuro das águas da Bacia do Rio Urussanga foi dado na tarde desta
quarta-feira, dia 25, durante o segundo encontro regional para elaboração do Plano de
Recursos Hídricos. População, poder público e usuários de águas dos municípios
de Criciúma, Içara, Morro da Fumaça e Treze de Maio acompanharam a explicação

de técnicos da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), responsável pela
execução do projeto.
A coordenação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga expôs a base
do projeto, as etapas e a importância deste instrumento de planejamento e orientação.
“O objetivo do Plano é regular o uso dos recursos hídricos na bacia, identificar conflitos
atuais e potenciais, priorizar ou restringir usos para proteção das águas, apontar
programas, projetos e ações que vão garantir a quantidade e a qualidade da água no
horizonte definido”, frisou o coordenador geral do Plano, Celso Albuquerque.
Os participantes interagiram com a equipe técnica responsável pela elaboração do Plano
questionamento a respeito de problemas e soluções. O próximo encontro deste grupo
envolvendo os municípios de Criciúma, Içara, Morro da Fumaça e Treze de
Maio acontecerá em uma oficina temática no dia 30 de agosto, em Morro da Fumaça.
O terceiro encontro regional integrando população, poder público e usuários de
águas acontecerá na próxima terça-feira, dia 31 de julho, na Câmara de Vereadores de
Jaguaruna, e reunirá os municípios de Balneário Rincão, Sangão e Jaguaruna.
O Plano
O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga irá estabelecer ações e metas
estratégicas a serem executadas em curto, médio e longo prazo. O estudo visa garantir
água em quantidade e qualidade aos diversos usos e o desenvolvimento sustentável da
bacia. O projeto está sendo desenvolvido por técnicos da Universidade do Sul de Santa
Catarina (Unisul) e supervisionado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Sustentável (SDS) e pelo Comitê da Bacia do Rio Urussanga. Um grupo, formado por
pessoas de diferentes setores da sociedade, também contribuirá com a construção do
Plano que determina os critérios necessários para recuperação, preservação e
conservação da água, além de definir o cenário atual de oferta e demanda e projetar os
possíveis panoramas futuros.
A Bacia
A Bacia do Rio Urussanga está localizada na região do extremo sul catarinense e possui
uma área de drenagem de 679,75 km². Seu rio principal, o Rio Urussanga, surge da
confluência dos rios Maior e Carvão. No encontro do rio Urussanga com o Oceano
Atlântico forma-se um complexo laguna composto por lagos e arroios. A Bacia
Hidrográfica do Rio Urussanga abrange 10 municípios: Balneário Rincão, Cocal do Sul,
Criciúma, Içara, Jaguaruna, Morro da Fumaça, Pedras Grandes, Sangão, Treze de Maio
e Urussanga.

TV
Veículo: Jornal do Almoço – NSC TV
Data: 26/07/2018
Assunto: IBGE projeta que SC seja o quarto estado a apresentar redução da
população
Entrevistado: Paulo
Link: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-doalmoco/videos/t/florianopolis/v/ibge-projeta-que-sc-seja-o-quarto-estado-aapresentar-reducao-da-populacao/6899487/

Veículo: Saúde e Bem Estar – TV Pedra Branca
Data: 25/07/2018
Assunto: Depressão
Link:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1479768325462724&id=1211429318
963294

Rádio
Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 26/07/2018
Hora: 7h30min
Assunto: Mc Dia Feliz: DCE promoverá ação com mais de mil crianças. Curso de
Infraestrutura Urbana é ofertado em pós-graduação.
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Veículo: Rádio Litoral Sul
Programa: Jornal Litoral AM 1320
Data: 26/07/2018
Hora: 7horas
Assunto: Mc Dia Feliz: DCE promoverá ação com mais de mil crianças. Curso de
Infraestrutura Urbana é ofertado em pós-graduação.
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 26/07/2018
Hora: 10horas
Assunto: Mc Dia Feliz: DCE promoverá ação com mais de mil crianças. Curso de
Infraestrutura Urbana é ofertado em pós-graduação.
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Veículo: Rádio SC
Data: 26/07/2018
Hora: 12 horas
Assunto: Campanha MC Dia Feliz
Entrevistada: Dona Maria Gertrudes

Jornal Unisul Hoje
Veículo: Unisul Hoje
Data: 25/07/2018
Link: http://hoje.unisul.br/infraestrutura-urbana-ofertada-pos-graduacao/

Curso de Infraestrutura Urbana é ofertado em pósgraduação

A Pós-Graduação em Infraestrutura Urbana é voltada para engenheiros, arquitetos ou
graduados em áreas afins. Na região sul do país, a Unisul é a única que oferece este tipo
de curso. As inscrições estão abertas até o dia 17/8 e as aulas ocorrerão no Campus
Tubarão.
As aulas serão divididas em partes teóricas e práticas, através de visitas técnicas de
campo. Além disso, a distribuição das disciplinas na grade curricular é organizada de
forma esquemática para facilitar o aprendizado. Os encontros serão quinzenais, nas
sextas-feiras à noite e nos sábados pela manhã e pela tarde. A previsão é que as aulas
iniciem em setembro deste ano.
O que o aluno pode esperar do curso
O profissional que realizar o curso aprenderá sobre obras de saneamento básico,
mobilidade urbana, legislação municipal e ambiental, iluminação pública, pavimentação
e muito mais. Este curso de pós-graduação é importante pois contribui para uma
formação mais completa do profissional, que irá adquirir um conhecimento mais
aprofundado na elaboração de projetos e gestão de obras. Além disso, irá entender
melhor a parte burocrática da profissão e dos trâmites das obras.
Inscrições
Os cursos são lato sensu, ofertados no ensino presencial da Unisul, com aulas no
Campus Tubarão. A inscrição pode ser feita no site da Unisul. O prazo de inscrição é
dia 17/8/2018. Os documentos necessários para a realização da matrícula:





RG
CPF
Diploma ou Certificado de Conclusão de curso de Graduação ou Sequencial de
Formação Específica;
Laudo médico (para candidatos com deficiência, transtorno ou dificuldade de
aprendizagem).

As informações específicas estão disponíveis no site da Unisul ou pela Central de
Relacionamento pelo 0800 970 7000 ou (48) 3279-1000 para ligações de celular.
Arquitetura recebe inscrições em cursos de pós-graduação
Cursos sobre Big Data estão com matrículas abertas

Veículo: Unisul Hoje
Data: 26/07/2018
Link: http://hoje.unisul.br/centro-de-desenvolvimento-sustentavel-greens-publicaartigo-em-revista-internacional-de-alto-impacto/

Centro de Desenvolvimento Sustentável (Greens)
publica artigo em Revista Internacional de alto
impacto

O Centro de Desenvolvimento Sustentável/Grupo de Pesquisa em Eficiência Energética
e Sustentabilidade (Greens), da Unisul, publicou um artigo intitulado: O nexo entre
água, energia e alimentos no contexto dos riscos globais: uma análise das interações
entre segurança alimentar, hídrica e energética na revista cientifica
internacional: Environmental Impact Assessment Review, da Editora Elsevier.
O artigo publicado na Environmental Impact Assessment Review, foi da autoria dos
Pesquisadores: Wellyngton Silva de Amorim, Isabela Blasi Valduga, João Marcelo
Pereira Ribeiro, Victoria Guazzelli Williamson, Grace Ellen Krauser, Mica Katrina
Magtoto e José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra, e nele se destaca: “A
comunidade internacional é encarregada de resolver uma variedade de questões
complexas e inter-relacionadas que afetam desproporcionalmente as nações mais
vulneráveis e que incluem muitos desafios ligados à gestão da água, energia e recursos
alimentares. E se esses problemas não forem efetivamente administrados, a civilização
humana poderá enfrentar grandes ameaças. Espera-se que a população do mundo atinja
8,5 bilhões de pessoas até 2030, aumentando para 9,7 bilhões em 2050 e para 11,2
bilhões em 2100 (ONU, 2015). Assim, o aumento da demanda de água, energia e
alimentos, combinada com o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico,
tem o potencial de resultar na escassez de Recursos.
Além dos desafios mencionados acima, a humanidade enfrenta vários riscos,
reconhecidos como “riscos globais” que foram profundamente analisados pelo Fórum
Econômico Mundial (WEF) em seu Relatório Global de Riscos anual. Esses riscos não
afetam apenas pessoas e empresas em todo o mundo, mas também têm impactos
potenciais na água, energia e segurança alimentar.

Nesse contexto, o nexo entre água, energia e segurança alimentar surge de uma
perspectiva diferente, que visa promover a compreensão das interconexões entre a
gestão de recursos naturais ea importância de assegurar direitos universais como como
água, energia e alimentos (WEF, 2011; OCDE, 2014; Scott et al., 2015; Mohtar e
Lawford, 2016; WEC, 2016)”.
O Environmental Impact Assessment Review é uma revista interdisciplinar que serve
um público global de profissionais, decisores políticos, reguladores, académicos e
outros com um interesse no campo da avaliação de impacto (AI) e gestão. A avaliação
de impacto é definida pela Associação Internacional para Avaliação de Impacto
(www.iaia.org) como o processo de identificação das consequências futuras de uma
ação atual ou proposta. O campo da Avaliação de Impacto pode ser relacionado com a
avaliação dos impactos no ambiente (incluindo, por exemplo, AIA e AAE), social
(SIA), saúde (HIA), risco (RIA), direitos humanos, equidade, linguagem, tecnologia,
produtos”,
Esta pesquisa focada nos nexos entre água, energia e alimentos no contexto dos riscos
globais: uma análise das interações entre segurança alimentar, hídrica e energética foi
desenvolvidas no âmbito do projeto de pesquisa ‘Bridge: construindo resiliência numa
economia global dinâmica; complexidade no nexo entre alimentos-água e energia no
Brasil’. Que reúne as universidades de Cambridge, no Reino Unido, e a Unisul. Este
projeto conta com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina (Fapesc), Fundo Newton e Research Councils United
Kingdom (RCUK). No Brasil o projeto é coordenado pelo Centro de Desenvolvimento
Sstentável/GREENS, liderado pelos professores Baltazar D´Andrade Guerra e Rafael
Ávila Faraco.
A respeito desta publicação, o professor Baltazar afirma que se trata de uma pesquisa,
no âmbito da Sustentabilidade, promovida pelo Greens, que reforça o papel da Unisul
como uma Universidade Comunitária e alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas, que contribui para a internacionalização da Pesquisa,
envolve pesquisadores da Graduação (Relações Internacionais) e dos Programas de PósGraduação em Administração (PPGA) e Ciências do Ambiente (PPGCA). Baltazar
destaca ainda que: “Assumimos o nosso papel como pesquisadores de uma
Universidade Comunitária e Global, onde a Pesquisa dialoga com o Ensino, a Extensão
e a Gestão, contribuindo para a promoção Desenvolvimento local e regional, não
perdendo jamais de vista os objetivos de Desenvolvimento Sustentável, expressos na
agenda 2030 das Nações Unidas”.
O Greens reúne mais de 20 pesquisadores, do Brasil, Reino Unido e Estados Unidos da
América. Eles vêm das seguintes Universidades: Unisul, UFSC, Universidade de
Cambridge (Reino Unido), Universidade de Liverpool (Reino Unido) e as suas linhas de
pesquisa são: Os nexos entre água-alimentos e energia no contexto das estratégias de
mitigação das mudanças climáticas e do desenvolvimento Sustentável, educação
ambiental e Green campus, cidades sustentáveis, Justiça Ambiental e Refugiados
Ambientais, Gênero e Sustentabilidade.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 26/07/2018
Link: http://hoje.unisul.br/incubadora-crie-realiza-missao-empresarial/

Incubadora CRIE realiza missão empresarial

Na última quarta-feira (25), 12 empresas incubadas na Incubadora CRIE da Unisul,
puderam participar da Segunda Missão Empresarial. O encontro é uma parceria entre a
CRIE e o Sebrae SC. O grupo realizou a visita em cinco empresas de Florianópolis.
Dentre elas estavam: Involves Tecnologia, Cheesecake Labs, Moblee, Sebraelab,
Chaordic.
O objetivo da Missão Empresarial é proporcionar uma troca de experiências entre quem
está começando e quem já tem um negócio consolidado. Para Adiel Corrêa de
Mendonça, da empresa incubada Logicaltec, a oportunidade foi impactante, mas
inspiradora. “Estas empresas já estão vivendo uma realidade totalmente diferente. De
início causou um impacto, mas depois nos inspirou a seguir em frente. Se eles, que
começaram aos poucos igual a nós, conseguiram, nós também iremos”, relata.
Parceria com o Sebrae SC
Além de contribuir com a Segunda Missão Empresarial, o Sebrae SC é um grande
parceiro da Incubadora CRIE. “A CRIE e o Sebrae tem objetivos em comum, que é
disseminar e fomentar o empreendedorismo na nossa região”, afirma a coordenadora da
Incubadora CRIE, Pâmela Bressan.
Visão social
A maioria das empresas visitadas surgiram em 2011. Algumas tiveram obstáculos
durante a implementação e outras obtiveram o sucesso logo de início. Apesar do
crescimento, estas empresas não esqueceram a visão social. Este fator foi importante
para Fernando Garbelotti, que participa de duas empresas incubadas na CRIE, a
DigitaPet e a ANATOVET. “Estas empresas desenvolvem projetos sociais e isto é
muito bacana. A DigitaPet também vai por este seguimento, contribuindo com a adoção
de animais de rua e ONG’s. Achamos interessante ver que apesar do sucesso, a parte
social não foi deixada de lado”.
Novas missões
A Terceira Missão Empresarial está marcada para acontecer no dia 28 de agosto. A
primeira edição aconteceu em Criciúma, também neste ano. “As missões fazem parte do
nosso planejamento estratégico dentro do eixo de trabalho ‘Programa Desenvolvimento

Empresarial’. Com isto possibilitamos a capacitação do perfil empresarial do incubado”,
finaliza Pâmela.
Aplicativo facilitador de adoções de animais vence Startup Weekend
Ex-alunos podem participar como mentores de projeto da Incubadora da Unisul

Veículo: Unisul Hoje
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Pós-graduação em Tributações está com inscrições
abertas

Com o objetivo de atender as necessidades do mercado e também a procura dos
profissionais por uma especialização na área, a Unisul está com vagas abertas para
a pós-graduação em Planejamento Tributário e Governança Corporativa. As inscrições
podem ser feitas até o dia 17/08 de forma online ou presencial. As aulas serão realizadas
em Tubarão.
Áreas de atuação
O curso é destinado para graduados em Ciências Contábeis, Administração,
Economia, Direito, Processos Gerenciais e outras áreas afins. O enfoque da pósgraduação é o planejamento tributário, porém, também estão incluídos os princípios da
governança corporativa, da governança de tecnologia e da informação. Além disso,
empreendedorismo, criatividade, inovação e gestão estratégica de custos também serão
temas abordados.
O estudante que participar da pós-graduação será capaz de organizar empreendimentos
de maneira a reduzir os custos e preços, possibilitando um incremento nas vendas e
manutenção da competitividade. A qualificação para a manutenção da atuação nos
postos de trabalho é indispensável para um bom profissional.
A tributação
A carga tributária nacional é uma das maiores em todo o planeta. Os tributos no Brasil
exercem uma expressiva influência nos custos dos produtos, mercados e serviços. Estes
custos refletem nos preços de venda ao consumidor. Atualmente, cerca de 90 tributos
estão vigentes, divididos nas esferas federal, estadual e municipal.

Início das aulas
As aulas têm previsão de início para meados de setembro. Os encontros serão semanais,
nas quartas-feiras no período noturno. Excepcionalmente poderá haver aula nas terçasfeiras à noite. Os professores também poderão realizar visitas técnicas, conforme acordo
com a turma.
Inscrições
Os cursos são lato sensu, ofertados no ensino presencial da Unisul, com aulas no
Campus Tubarão. A inscrição pode ser feita no site da Unisul. O prazo de inscrição é
dia 17/8/2018. Os documentos necessários para a realização da matrícula:





RG
CPF
Diploma ou Certificado de Conclusão de curso de Graduação ou Sequencial de
Formação Específica;
Laudo médico (para candidatos com deficiência, transtorno ou dificuldade de
aprendizagem).

As informações específicas estão disponíveis no site da Unisul ou pela Central de
Relacionamento pelo 0800 970 7000 ou (48) 3279-1000 para ligações de celular.

Veículo: Unisul Hoje
Data: 26/07/2018
Link: http://hoje.unisul.br/direito-aviacao-seminario-unisul/

Direito e aviação compõem seminário durante a
Semana da ASA, em outubro

A reunião entre professores de graduação e pós-graduação da Unisul com o Tenente
Coronel Aviador Luiz Santos Alves, iniciou os trabalhos para planejar o Seminário de
Direito Penal Aeronáutico, previsto para 17/10, na Base Aérea de Fpolis (BAFL).
O evento, com perspectiva de abordagem inédita, faz parte das comemorações alusivas
à “Semanada da Asa”, anualmente promovida pela BAFL e terá transmissão ao vivo
para todo o Brasil. Além de integrar o Calendário Acadêmico dos cursos de graduação
em Direito, Ciências Aeronáuticas e Pós-graduação em Gestão e Direito Aeronáutico.

Atividade aérea
A atividade aérea e segmentos nos últimos anos atravessam significativas mudanças
tecnológicas e institucionais que atingem a todos os ramos da aviação como: a aviação
militar, civil, geral e experimental, aponta Giovani de Paula, coordenador da pós em
Gestão e Direito Aeronáutico. “Tais modificações implicam desde o transporte de
pessoas e de cargas, a realização de serviços como a aviação agrícola ou a
aerofotogrametria, o avanço de grandes empresas comerciais, a aviação regular e de táxi
aéreo e as atividades de lazer, dentre outras formas de emprego”.
Direito aeronáutico
O avanço no emprego de aeronaves tripuladas e não tripuladas implicam na necessidade
de novos marcos regulatórios e conhecimentos voltados à sua operação visando, diante
do potencial de novos riscos, sobretudo a segurança de voo. “E o Direito Aeronáutico
tem assumido relevante importância diante das responsabilidades inerentes às atividades
aéreas e correlatas para as empresas, organizações e para as pessoas que passam a ter
cada vez mais um emaranhado de repercussões jurídicas complexas, em que tem-se
destacado mais recentemente o âmbito jurídico penal”, explica o Giovani.
Equipe da Unisul envolvida no planejamento do seminário
O grupo de trabalho conta com os professores da Unisul: Virgínia Lopes Rosa,
coordenadora do curso de Direito da Unidade Pedra Branca; Giovani de Paula,
coordenador da Pós-graduaçāo em Gestão e Direito Aeronáutico; Adenir Siqueira
Viana, Adriano Martendal e a tutora Luciana Demarchi.
Os cursos da Unisul
Direito
Além de formar profissional com conhecimentos sólidos em ciência do Direito que
envolve desde a prestação, promoção da justiça e desenvolvimento da cidadania, o
Curso de graduação alia a teoria à prática nos estágios supervisionados e Escritórios
Modelo e os alunos atendem diretamente à população. As aulas são ofertadas em todos
nos Campi presenciais e Unidades. Mais informações sobre o período de inscrições no
site da Unisul.
Pós em Gestão e Direito Aeronáutico
O curso é ofertado no ensino a distância da Unisul, pelo Campus UnisulVirutal, e aplica
os conhecimentos de normas e leis para organizar o transporte aéreo, de forma a
aprimorar as principais habilidades gerenciais. Mais informações sobre o período de
inscrições no site da Unisul.

