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Ponte
O prefeito Joares havia dado um prazo de 20 dias para que a Amurel concluísse o
projeto arquitetônico da passarela de concreto em frente à Unisul, e o material foi
entregue ontem. O próximo passo é lançar a licitação para o início da obra. Ponticelli
quer a ponte pronta até o início do próximo ano letivo.
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Feira
O curso de Gastronomia da Unisul campus Tubarão realizará uma Feira Gastronômica
Solidária, nesta sexta-feira, das 20 horas às 21h30. A feira estará localizada entre o
prédio do Bloco da Saúde e o hall de entrada do Bloco Pedagógico. O objetivo da feira
é arrecadar fundos para o empreendimento solidário Doce de Mulher, além de oferecer
alimentos saborosos para estudantes, professores e a comunidade. O empreendimento
social Doce de Mulher é assistido pela Incubadora Social da Unisul. Trata-se de uma
cooperativa de mulheres de uma comunidade carente socioeconomicamente e que
produz e comercializa doces e geleias artesanais.
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• Cerbranorte realiza mais uma ação sobre
cooperativismo
Já está sendo tudo preparado para a 4ª edição do Cooperar é isso, da Cerbranorte. A
equipe da cooperativa está a todo vapor a fim de, mais uma vez, proporcionar à
população um dia repleto de atrações. O evento, em alusão ao Dia do Cooperativismo,
será realizado no dia 1º de julho, na praça da igreja matriz, em Braço do Norte. Assim
como nos anos anteriores, a ação, realizada em parceria com empresas e instituições da
região, como a Cooperalfa, a YesBras e o Instituto Mix, contará com tendas da beleza,
da saúde e de artesanato, onde os alunos da Apae estarão expondo e comerciando seus
trabalhos. As apresentações culturais ficarão a cargo da Banda Marcial do Dehon, da

Cia de Dança da Unisul, do Grupo Experimental de Dança Unisul, da Asacad, da Apae,
do Grupo de Dança Giselle Baggio e do Studio Vita Corpus. O Bazar Beneficente do
Colégio Dom Joaquim, sucesso na edição de 2016, estará de volta. Roupas e calçados
estarão à disposição da população por valores simbólicos. A novidade é a
comercialização de doces e salgados. Para as crianças, assim como nas edições
anteriores, um parque inflável estará à disposição.
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Concurso de Fisiculturismo: Estreante da região
conquista o 1º lugar no RS

O jovem tubaronense Gustavo Viana Serafim, 22 anos, participou pela primeira vez de
um campeonato de fisiculturismo. A competição foi disputada em Novo Hamburgo, Rio
Grande do Sul. E no Estado vizinho, o atleta de Tubarão alcançou o troféu na categoria
men’s physique, com 1,78 de altura. Se não bastasse esta conquista, o estudante do
quinto período de Educação Física da Unisul também saiu vitorioso na disputa entre os
vencedores das categorias 1,70; 1,74; 1,78 e acima desta altura.
“Sempre quis participar de um concurso como este e desde os 15 anos treino na
academia. Isso me cativa e não tem explicação. Alcançar o primeiro lugar na minha
categoria já foi bom, porém ser o vencedor das quatro categorias é maravilhoso.
No último domingo completei 22 anos, e a conquista foi o meu presente de aniversário”,
enfatiza.
Gustavo entrou em uma academia pela primeira vez há pouco mais de sete anos. Com o
êxito no domingo, o atleta da Academia Forma foi classificado para a etapa estadual,
que ocorrerá no próximo dia 1º. “Realizo os meus treinos todos os dias por três horas.
Vou intensificar as atividades durante esta e a semana que vem, e depois buscar o título
estadual”, projeta.
O atleta conta que toma sete litros de água por dia e se alimenta à base de frango, batata
doce, ovos, legumes, abacate e café preto. Porém, na semana que antecede a
competição, o jovem realiza o ‘cutting’, no qual diminui- se a ingestão de alimentos tão
calóricos, e passa a ingerir mais proteínas e buscar a definição muscular.

No dia 10 deste mês, o também tubaronense Jadson Marques Correia, 25 anos, fez
bonito na segunda etapa do concurso de fisiculturismo em Balneário Camboriú. E diante
de diversos competidores de Santa Catarina, o atleta alcançou o sétimo lugar na
categoria men’s physique, no clube Ariribá, no bairro Arapongas e com isso passará a
disputar o estadual no final do ano. Ambos salientam que um dos maiores problemas
enfrentados é a falta de patrocínio para se manter nesta modalidade.
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Universidades de SC e Canadá se aproximam visando
a troca de conhecimentos
O professor Dr. David Kaufman, representante da Universidade Simon Fraser, do
Canadá, esteve na semana passada em Florianópolis em visita à Unisul. O professor
demonstrou interesse em aproximar as duas universidades, trocar conhecimentos e
também abrir a possibilidade de avançar em projetos e pesquisas.
A Universidade Simon Fraser, comumente referida como SFU, é uma universidade
pública de pesquisa do Canadá. Um dos seus campus, em Burnaby Mountain, localizado
a 20 km do centro de Vancouver, foi fundado em 1965 e compreende mais de 30 mil
alunos e aproximadamente 950 professores. “Fiquei entusiasmado com a troca de
conhecimento e com a possibilidade de avançar em projetos entre as duas
universidades”, projeta o professor Kaufman.
A SFU é classificada como uma das principais universidades Canadenses,
permanecendo nas primeiras colocações das avaliações universitárias anuais do país. Os
professores e ex-alunos da SFU ganharam 43 bolsas para a Royal Society of Canada,
três bolsas de estudos Rhodes e um Prêmio Pulitzer. O coordenador do projeto de
Internacionalização da Unisul, professor Dr. Baltazar Guerra, recebeu o visitante e abriu
os caminhos para um possível intercâmbio entre pesquisadores de ambas as instituições.
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Startup Weekend chega a Jaraguá do Sul para
estimular a criação de projetos inovadores
O Startup Weekend chega a Jaraguá do Sul nos dias 14, 15 e 16 de julho. Essa é a
quarta edição do evento global na cidade, que já participou em 2015 e 2016. O Startup

Weekend tem a duração de 54h e acontece em um final de semana. Durante esse
período, empreendedores, desenvolvedores, designers e entusiastas do tema se
encontram para discutir e desenvolver projetos. Nesta edição o tema é livre, então ideias
de diversos campos de atuação que estejam ligadas à inovação podem ser discutidas e
potencializadas no evento.
O Startup Weekend funciona da seguinte forma: na sexta-feira os participantes expõem
suas ideias. As melhores são escolhidas e os times, formados. Durante o sábado, os
integrantes das equipes desenvolvem um modelo de negócios e o produto que
apresentarão à banca avaliadora. Esse processo é acompanhado por mentores
especializados na área de empreendedorismo e inovação. No domingo, último dia do
evento, os times finalizam o projeto, mostram o que desenvolveram e recebem as
opiniões dos jurados.
As inscrições para o Startup Weekend Jaraguá do Sul podem ser feitas por meio deste
link: www.bit.ly/swjaraguadosul2017. São disponibilizadas 120 vagas e o valor inclui
além da participação, quatro refeições e coffee breaks. O Startup Weekend começa no
dia 14, às 18:30, no SENAI Jaraguá do Sul.
Sobre o Startup Weekend
O Startup Weekend é um evento global criado em 2007. Sua missão é a de inspirar,
educar e capacitar indivíduos, equipes e comunidades para o empreendedorismo. No
total, cerca de 8000 startups surgiram em aproximadamente 100 países e mais de 1200
cidades do mundo já receberam o evento. O evento, criado e mantido pela aceleradora
americana TechStars, tem como patrocinadores na edição de Jaraguá do Sul
o Sebrae/SC, Senai, Unisul, Pipz Automation, Sofplan, Scaliot, Darwin
Starter, Foresee, Pague Veloz, e portal StartSe.
SERVIÇO
O que: Startup Weekend Jaraguá do Sul
Data: De 14 a 16 de julho de 2017
Local: SENAI Jaraguá do Sul
Valor da inscrição: R$ 100,00 (participação nos 3 dias do evento, e todas as refeições)
Inscrição: www.bit.ly/swjaraguadosul2017
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Feira Gastronômica Solidária ocorre nesta sexta na
Unisul
O curso de Gastronomia da Unisul campus Tubarão irá realizar uma Feira Gastronômica
Solidária, nesta sexta-feira, 23/6, das 20 horas às 21h30. A feira estará localizada entre o
prédio do Bloco da Saúde e o hall de entrada do Bloco Pedagógico. O objetivo da feira

é arrecadar fundos para o empreendimento solidário Doce de Mulher, além de oferecer
alimentos saborosos para estudantes, professores e comunidade.
A coordenadora do curso de gastronomia, professora Valdirene da Silva Campos,
explica que a Feira vem ao encontro do movimento do empreendedorismo social e da
economia solidária que apoia a consolidação de empreendimentos solidários. “Uma das
ações do Curso de Gastronomia da Unisul é a realização de atividades formativas em
ambientes criativos de aprendizagem e, que venham a fortalecer o projeto de extensão
institucional, intitulado: Economia Solidária e Arranjos Produtivos Locais: incentivo à
inovação e ao empreendedorismo como estratégias ao desenvolvimento local
sustentável”.
Segundo a coordenadora, a feira atenderá um dos empreendimentos sociais Doce de
Mulher que é assistido pela Incubadora Social da Unisul. “Trata-se de uma cooperativa
de mulheres de uma comunidade carente socioeconomicamente e que produz e
comercializa doces e geleias artesanais. Com a parceria do Curso de Gastronomia foi
possível expandir o portfólio de produtos e que serão expostos na feira”.
A feira é realizada pelo curso de Gastronomia com parceria da Incubadora Social da
Unisul.
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Tubarão encerra série de Seminários de Formação
Continuada nos dias 21 e 22/07

Estão abertas as inscrições para o Seminário Regional de Formação Continuada de
Tubarão, que será realizado nos dias 21 e 22 de julho, na Unisul. Com temas sobre o
“Sucesso e o Prazer como Norteadores da Prática Desportiva”, ministrado pelo Prof.
Esp. Manoel Vieira Neto (CREF 003953-G/SC) e “Urgência e Emergência no Esporte e
nas Atividades Físicas”, com o Prof. Me. Fabricio Faitarone Brasilino (CREF 006327G/SC), o evento encerra série de seminários programadas para o ano de 2017. As
inscrições são gratuitas aos profissionais registrados no CREF3/SC. Para acadêmicos da

área, a inscrição será R$ 20,00 e para os profissionais não registrados, o valor será R$
100,00.
Confira o regulamento e faça sua inscrição:
Registrados
Acadêmicos e Profissionais da área
Informações: eventos@crefsc.org.br
Programação | Seminário Regional de Formação Continuada
Local: Auditório do Bloco da Saúde – Unisul – Campus Tubarão – Endereço: Av. José
Acácio Moreira, 787 – Bairro Dehon – Tubarão/SC
Cursos:
21/07 – Horário: 13h30 – 21:30h
Palestrante: Prof. Esp. Manoel Vieira Neto CREF 003953-G/SC
Tema: O Sucesso e o Prazer como Norteadores da Prática Desportiva
Modalidade: Teórico-Prático
Conteúdo Programático
– Perpetuação da história.
– Pedagogia do esporte
– Alunos x Confiança.
– Tempo de aula x atividades realizadas.
– As fases do desenvolvimento motor.
– Etapas para a iniciação e aprendizagem.
– Dicas de Aprendizagem.
– Prática
22/07 – Horário: 09h – 18h
Palestrante: Prof. Me. Fabricio Faitarone Brasilino CREF 006327-G/SC
Tema: Urgência e Emergência no Esporte e nas Atividades Físicas
Modalidade: Teórico-Prático
Conteúdo Programático
– Imprudência, imperícia, omissão e negligência.
– Responsabilidades no atendimento de emergência.
– Cinemática do trauma.
– Abordagem ao aluno vítima de trauma.
– Abordagem ao aluno vítima de parada cardiorrespiratória.
– Abordagem ao aluno vítima clínica:
– Instrumentação de equipamentos de atendimento de emergência:
– Abordagem ao aluno vítima de queimaduras de atrito.
– Estabilização e transporte de vítimas.
Lembre-se de levar roupas apropriadas para a aula prática!
Paralelamente ao Seminário será realizado o CREF Itinerante:
Data: 21 e 22/07
Local: Unisul Tubarão
Horário: Data: 21/07/17
Horário: 14h às 19h

Data: 22/07/17
Horário: 10h às 12h e das 13h às 17h
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Lembranças de um fato extraordinário

Mara Salla, diretora e uma das atrizes nas filmagens
A cineasta Mara Salla lança no FAM nesta terça, às 19 horas, Do que te Lembras,
Maria?, filme convidado dos Curtas Catarinenses. Entre curtas e episódios de séries que
dirigiu, este é seu 13º filme, baseado numa história que se passou com sua família. Três
mulheres presenciam um estranho fenômeno no céu e reagem de maneiras diversas.
Mara é também coordenadora do curso de Cinema da Unisul,que tem impulsionado as
produções catarinenses.
Pergunta – O filme tem aspectos autobiográficos, como você trabalhou com isso?
Mara Salla - Essa história aconteceu com a minha mãe, Josefina, que está com 92 anos,
e ela sempre conta. Foi algo extraordinário que aconteceu numa família italiana que
morava no meio do mato, numa pequena vila e onde a religião católica predominava.
Uma bola de fogo cruzou o céu, eles não sabiam o que tinha acontecido, e na verdade
era um meteoro. Minha mãe achou tudo muito bonito, mas minha tia Maria associou
com o fim do mundo, como o padre dizia, e ficou doente. O acesso à medicina era
restrito e procuraram uma curandeira para tratar Maria.
No filme, uso o realismo fantástico pra contar essa história,pela qual tenho muito
carinho, o tempo não é linear, falo de misticismo e espiritualidade, esta é a forma que eu
vejo a vida.
Pergunta - Quais são seus projetos atuais?
Mara - Estou captando para meu primeiro longa, sobre Albertina Berkenbrock, menina
catarinense que foi assassinada aos 12 anos e beatificada. No dia 30 de junho haverá a
estreia de um novo filme meu, o documentário A arte que me habita, no espaço Badesc,

sobre a artista catarinense Albertina Prates. E no dia 01 de agosto Do que te lembras,
Maria? será exibido na abertura da Mostra Talentos brasileiros em Firenze na Itália.
Pergunta – Qual o papel do curso de cinema no cenário da produção audiovisual
catarinense?
Mara - Os estudantes têm feito coisas muito interessantes, Natália, filme do aluno
Stanley Costa, está na mostra competitiva catarinense. O curso apóia dentro do possível
a produção, a exibição (no Cineclube Cinema Unisul no Centro Integrado de Cultura), a
distribuição e o fomento. Ganhamos um edital do Ministério das Comunicações no
valor de R$ 4 milhões para compra de equipamentos e implantação de uma usina de
produção e pós-produção de conteúdos digitais, um aporte muito significativo, mas o
repasse ainda não foi feito pelo governo.
O FAM 2017 tem o patrocínio Funcultural/ Fundação Catarinense de Cultura, Secretaria
de Estado de Turismo, Cultura e Esportes, Governo do Estado de Santa Catarina, da
Petrobras e do Governo Federal, com apoio da Secretaria de Cultura e Arte da
Universidade Federal de Santa Catarina e realização da Associação Cultural Panvision.
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Gean Loureiro: 'Florianópolis já respira outros ares'
Prestes a completar 180 dias de governo, prefeito faz balanço da sua gestão

Não me importo de ser comparado a ele (ao prefeito de São Paulo, João Dória). Como
qualquer outro prefeito, ele tem suas virtudes e quer mudar a cidade que vive e que
ama”, afirma Loureiro
O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (PMDB), conforme ele mesmo frisa, está
conduzindo uma administração que "acorda cedo e dorme tarde". A definição lembra o
estilo do seu colega de São Paulo, João Dória. Sua vontade de acelerar projetos,
entretanto, tem se chocado com aquela que Gean aponta como a maior frustração que
encontrou nesses primeiros meses no cargo: a burocracia, que emperra a cidade. Apesar
dos entraves, ele se mostra otimista e garante ser possível tirar a Prefeitura do vermelho

"com responsabilidade e planejamento". Confira a entrevista exclusiva concedida ao
Imagem da Ilha.
O senhor em breve irá completar seis meses à frente do governo municipal. Das ações já
implementadas por sua administração, qual destaca como a mais relevante?
As ações mais importantes são as de contenção de despesas, reduzindo gastos e
colocando a “casa” em ordem. Somente colocando as contas em dia é que vamos
conseguir implantar políticas públicas que verdadeiramente façam Florianópolis voltar a
crescer. Nestes pouco mais de cinco meses fizemos muita coisa, lançamos programas
importantes e mostramos para a cidade uma administração mais presente, que acorda
cedo e dorme tarde.
Quando foi eleito, suas expectativas para esse período inicial eram melhores? Qual a
maior frustração que o senhor teve nesses primeiros meses?
Sem dúvidas que pegamos uma Prefeitura com mais problemas do que era
propagandeado. Mas isso faz parte, não estamos aqui para reclamar do passado. A
frustração de qualquer administrador público fica por conta da burocracia que atrasa as
ações importantes para a cidade. Não tenho medo de desafios.
A Prefeitura de Florianópolis, como ocorre em outras cidades do país, enfrenta
dificuldades financeiras. Embora agravadas pela atual crise, elas podem ser amenizadas
com medidas pontuais como o enxugamento da máquina pública, por exemplo? Como
tirar a Prefeitura do vermelho? Isso é possível no médio prazo?
Sim, temos feito isso desde o primeiro dia. Reduzimos cargos comissionados, gastos
com aluguel, benefícios exagerados na folha de pagamento. É possível, sim, tirar a
Prefeitura do vermelho utilizando os recursos públicos com responsabilidade e
planejamento.
Na campanha, uma das promessas era privilegiar técnicos. O senhor tem sido
questionado nas redes sociais por nomeações polêmicas. A mais recente foi a de um
modelo paraense nomeado para adjunto de Transporte e Mobilidade. O senhor o
exonerou. Admite que houve desgaste político?
O ex-secretário adjunto de Transporte e Mobilidade é administrador, formado pela
Unisul. Logo, tem qualificação e formação. Os motivos que o levaram a ser exonerado
foram por conta de denúncias na qual se envolveu e que responde junto aos órgãos
responsáveis. Não me cabe julgá-lo, apenas considerei tirá-lo do governo por conta
dessas denúncias. Continuo privilegiando técnicos. Aliás, temos um quadro de
secretários de dar inveja a muitos governadores e presidentes. Quando for detectado um
erro, um engano, será reavaliado e corrigido, se necessário. Não tenho compromisso
com o erro, tampouco tenho constrangimento em corrigir rumos.
Questões ligadas à parceria público-privada no Carnaval geraram a primeira crise
política do seu governo. Um pedido de abertura de CPI foi negado pelo presidente da
Câmara, Gui Pereira, seu aliado. Qual experiência fica desse episódio? O senhor pensa
em promover mudanças em futuras parcerias com o empresariado para evitar dores de
cabeça?

Adequações serão sempre bem-vindas para aperfeiçoar a administração pública. E a
resistência ao novo também é normal. A Parceria-Público-Privada já é uma realidade há
muito tempo em países de primeiro mundo e começa a ganhar força no Brasil. Não há
outro caminho para as cidades em crise a não ser contar com o apoio do privado em
áreas onde o poder público não precisa investir recursos públicos.
O senhor viajou para a Espanha, sem custos para a Prefeitura, em busca de recursos
principalmente para os corredores de ônibus. O BRT é contestado por diversos
especialistas e há dúvidas sobre a sua viabilidade técnica e financeira no trajeto
desenhado do "anel viário". Por que o senhor escolheu o conceito do "Rapidão"? Não
seria recomendada uma audiência pública para tratar especificamente dos impactos do
BRT no trânsito?
Eu não escolhi o “Rapidão”. Quem escolheu foram os técnicos que formataram o Plano
de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis, o Plamus, contratado pelo
Governo do Estado. Plano este, diga-se de passagem, que é o mais aprofundado e
técnico da história da região. Entre os especialistas que estudaram os modais na região e
os especialistas palpiteiros, eu fico com os que estudaram. Florianópolis sempre foi
assim, controversa. E por conta destas discussões intermináveis, estávamos estagnados
na área de mobilidade. As coisas vão mudar.
Sua esposa, a arquiteta Cintia de Queiroz Loureiro, tem sido ferrenha defensora da sua
administração nas redes sociais. Recentemente, um comentário rendeu desconforto. Ela
elogiou os comissionados, gerando reações negativas entre funcionários efetivos...
Que bom que ela tem sido minha defensora (rsrs). Ela defendeu, sim, os comissionados
dedicados, mas nunca disse que eles são mais produtivos que os efetivos. Aliás, ela é
filha de funcionários públicos, iria contra o que ela pensa.
O Núcleo de Empreendedores Culturais da cidade comentou recentemente sobre a sua
intenção de acabar com a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O senhor confirma essa
medida? O fim da lei não traria grandes prejuízos à economia criativa da cidade?
O Núcleo provavelmente está desinformado. Nunca fiz qualquer menção a acabar com a
Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Sou um grande defensor da cultura e tenho
dedicado esforços junto à equipe para valorizá-la cada vez mais.
O vereador Pedrão vem se preparando para disputar a Prefeitura em 2020. Seria seu
maior adversário caso o senhor tente a reeleição?
Estou há pouco mais de cinco meses como prefeito, minha preocupação está focada
totalmente em recuperar a cidade e torná-la novamente sustentável e em crescimento.
Acredito que o vereador Pedrão também esteja pensando nisso, ou pelo menos deveria.
O senhor tem se inspirado no prefeito de São Paulo, João Doria, em algumas das suas
ações? Acordar às 6h para andar de ônibus, por exemplo...
Muito antes do prefeito João Dória ter ganhado toda essa repercussão, eu já acordava
antes das 6h para trabalhar. Talvez este tenha sido um dos motivos por eu ter sido eleito.
Mas não me importo de ser comparado a ele. Como qualquer outro prefeito, ele tem
suas virtudes e quer mudar a cidade que vive e que ama.

Para os críticos que avaliam que sua administração ainda não decolou, qual recado
daria?
Eu diria a eles que se juntem à maioria que acreditou na nossa proposta de governo e
nos ajudem a transformar a cidade. Florianópolis já respira outros ares, conta com uma
administração mais presente e que ouve as comunidades.
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Patrimônio cultural brasileiro é tema de debate na
Unisul

Link da matéria: https://youtu.be/NhQpwYRdpCI
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Histórico étnico de Içara fomenta práticas na
universidade

Ticiane Bernardo dos Passos é acadêmica do curso em tecnólogo de gastronomia da
Unisul, de Tubarão, e integrou uma das equipes que participaram da aula prática com
representantes de Içara, Laguna e Santa Rosa de Lima. A atividade divulgou os
trabalhos realizados durante o semestre, na disciplina de História da Gastronomia. Uma
das equipes se embasou no histórico da cidade de Içara para a obtenção de pratos típicos
com peixe, polenta, frango, mel e outros ingredientes.
“Sempre fui apaixonada por todo envolto no que se diz respeito a alimentação e, por ser
içarense, sugeri à minha equipe que pesquisássemos sobre o percurso histórico da
gastronomia da minha cidade. Com base nos livros da escritora Elza de Mello
Fernandes e de entrevistas realizadas com moradores antigos da cidade, montamos o
cardápio”, coloca a acadêmica.
A representatividade içarense no projeto se deu com a presença do vice-prefeito,
Sandro Giassi Serafin, e do diretor de cultura da Fundação Municipal de Cultura e
Esportes, Harlan Mello. “Como a colonização de nossa cidade é oriunda de quatro
etnias, a característica dos pratos contemplou todas elas, mostrando a potencialidade
gastronômica de Içara”, ressalta o vice prefeito.

Veículo: Site Exame Abril
Data: 20/06/17
Link: http://exame.abril.com.br/brasil/as-cidades-mais-inteligentes-do-brasil-em11-criterios/

As cidades mais inteligentes do Brasil em 11 critérios
Ranking da Urban Systems aponta as cidades que se destacam em Urbanismo,
Sustentabilidade, Segurança e outros tópicos

Santos (SP): leis modernas de utilização do espaço garantiram liderança em ranking de
urbanismo
São Paulo – O que é necessário para integrar o seleto grupo das cidades mais
inteligentes de um país? Segundo a consultoria Urban Systems, a resposta é única:
uma cidade só é inteligente e conectada quando consegue pensar o planejamento urbano
e o desenvolvimento econômico de uma maneira integrada.
No Brasil, segundo ranking da Urban Systems, São Paulo (SP), Curitiba (PR), Rio de
Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES) são as melhores do país nesse sentido.
(Leia: As 100 cidades mais inteligentes (e conectadas) do Brasil)
No entanto, quando se olha para cada um dos 11 critérios avaliados pelo estudo, outras
cidades também são destaque. Veja as campeãs:
Mobilidade – São Paulo (SP)
São Paulo (SP) é a campeã em mobilidade urbana, apesar das mudanças no modelo das
ciclovias e ciclofaixas. A cidade tem a maior integração do país entre diferentes tipos de
transportes, com ampla rede de metrô e trens em relação ao restante do país, mais de
400km de ciclovias e corredores exclusivos para ônibus.
Posição no ranking geral: 1º
Urbanismo – Santos (SP)
Santos (SP), no litoral paulista, saiu na frente por ter modernizado as leis de ocupação
do espaço urbano, ao contrário de outras cidades do mesmo porte que têm legislação
antiga. Segundo a Urban Systems, Santos se encaminha para se tornar um modelo
de cidade inteligente com a construção de um centro operacional que integra trânsito,
serviços públicos e segurança. Inteligência cidadã: Veja na Mundo Corporativo como a
tecnologia é usada para melhorar a qualidade de vida das pessoas Patrocinado
Posição no ranking geral: 12º
Meio Ambiente – Belo Horizonte (MG)
A capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, tem altos índices de saneamento e de coleta
de lixo, o que ajudou a garantir o topo do ranking de Meio Ambiente. O uso de energia
solar no Mineirão também contou pontos a favor de BH, que já é conhecida como a
capital solar do país.
Posição no ranking geral: 4º
Tecnologia e Inovação – Rio de Janeiro (RJ)

O Rio de Janeiro (RJ), apesar de enfrentar problemas econômicos e políticos, desbancou
São Paulo e voltou a encabeçar o ranking de Tecnologia da Urban Systems, porque os
investimentos na área continuam em expansão. O destaque fica por conta do ambiente
inovador, presença de instituições de apoio, e a infraestrutura dos centros de ensino
superior, como na UERJ, UFRJ, PUC e FGV.
Posição no ranking geral: 3º
Saúde – Vitória (ES)
Vitória, capital do Espírito Santo, tem o maior índice de médicos em atividade por
habitante no país (9,02 médicos para cada mil moradores), garantindo o primeiro lugar
no ranking de Saúde. A Rede Bem Estar, sistema de software municipal, integra
unidades de saúde, pronto-atendimentos, farmácias, laboratórios, consultórios
odontológicos e centros de referência e de especialidades.
Posição no ranking geral: 5º
Educação – Curitiba (PR)
Curitiba (PR) ganhou destaque em Educação graças à formação dos professores (97,6%
dos docentes de ensino médio têm formação universitária), e à existência do projeto
Cereja (Centro Regional de Educação de Jovens e Adultos). O projeto foi premiado com
a Medalha Paulo Freire do Ministério da Educação, que reconhece iniciativas bem
sucedidas na redução do analfabetismo.
Posição no ranking geral: 2º
Empreendedorismo – São Paulo (SP)
Mais um critério em que São Paulo (SP) sai na frente. O grande mérito foi o anúncio do
Programa Empreenda Fácil, da gestão Doria, que vai reduzir o prazo de abertura de
empresas dos atuais quase 100 dias para 7 dias. A cidade também apresenta potência
econômica, condições de mercado, acesso a capital e conectividade.
Posição no ranking geral: 1º
Governança – Barueri (SP)
A cidade de Barueri (SP) apresenta indicadores acima da média no quesito governança,
como a nota 0,8795 no Índice Firjan de Desenvolvimento; nota 8,89 na escala Brasil
Transparente; existência de conselhos municipais em 5 áreas; maior despesa com Saúde
entre as cidades analisadas ( 2.147,80 reais por habitante); e segunda maior despesa com
Educação (2,484,10 reais por habitante).
Posição no ranking geral: 13º
Economia – Barueri (SP)
Segundo pódio para Barueri (SP): a cidade também tem o maior PIB per capita de todas
as analisadas, de 177,8 mil reais por habitante. Barueri é pólo de empregos nos setores
de serviços, negócios, logística e indústria. A cidade também apresenta níveis
baixíssimos de dependência do setor público: 95% dos empregos estão associados à
iniciativa privada.
Posição no ranking geral: 13º
Segurança – Vinhedo (SP)
A cidade de Vinhedo (SP) tem um baixo índice de violência, com uma taxa média de
homicídios por arma de fogo de 0,5 por 10 mil habitantes. Os gastos com segurança são

de 220 reais por habitante. Além disso, há 1,94 policiais, guardas civis e agentes de
trânsito para cada mil habitantes.
Posição no ranking geral: 39º
Energia – Tubarão (SC)
A cidade de Tubarão (SC) foi destaque no ranking da Urban Systems em geração de
energia renovável. Tubarão tem a maior usina solar e a maior potência outorgada para
geração fotovoltaica (solar) do Brasil, de 3.068 kilowatts. Também tem 2.100 kW em
potência de usinas eólicas. Em 2017, a região tomou uma iniciativa de integração: a
Unisul começou a ofertar um curso de pós-graduação em energias renováveis e
sustentabilidade.
Posição no ranking geral: não ficou entre as 100
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Sorteio da obra "Processo de Conhecimento e
Cumprimento de Sentença - Comentários ao CPC de
2015"
São potencializadas as novidades da nova legislação.

A obra "Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença Comentários ao CPC
de 2015" (Método - 1354p.), de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, Andre
Vasconcelos Roque e Zulmar Duarte de Oliveira Jr.,tem o compromisso de analisar e
interpretar, de forma aprofundada, o novo CPC.
São potencializadas as novidades da nova legislação sem desconsiderar o passado, mas
também não ficando a ele amarrado.

O CPC/15 é comentado como ele é, não como os autores ou outros desejavam que ele
fosse, pois todo Código - e esse não será diferente - traz consigo sua porção de sombra e
luz, de acerto e erro, de novas ideas, renovadas ilusões e algumas frustações.
Os autores, apesar de se dedicarem ao estudo e ao ensino do direito processual civil há
anos, têm diferentes origens e formações (SP, RJ e SC), atuam em frentes profissionais
diversas (advocacia privada, advocacia pública e magistratura), pelo que revelam
preocupações distintas diante do processo.
Ainda assim, os presentes comentários exprimem perspectiva processual compartilhada.
A ampliação dos enfoques permitiu uma latitude maior dos horizontes. A alteridade na
sua confecção permitiu que cada autor visse o novo CPC pelos olhos dos outros.
Sobre os autores:
Fernando da Fonseca Gajardoni é doutor e mestre em Direito Processual pela Faculdade
de Direito da USP. Professor doutor de Direito Processual Civil e Arbitragem dos
cursos de graduação, especialização e mestrado da Faculdade de Direito de Ribeirão
Preto da USP e do programa de mestrado em Direitos Coletivos e Cidadania da Unaerp.
Juiz de Direito no Estado de São Paulo.
Luiz Dellore é doutor e mestre em Direito Processual pela Faculdade de Direito da USP.
Mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da PUC/SP. Ex-assessor de
Ministro no STJ. Advogado concursado da Caixa Econômica Federal.
Andre Vasconcelos Roque é doutor e mestre em Direito Processual pela UERJ.
Professor Adjunto em Direito Processual Civil da UFRJ.
Zulmar Duarte de Oliveira Jr. é especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil.
Professor da Unisul e de cursos de pós-graduação. Delegado para Região Sul da
ABDPro (Associação Brasileira de Direito Processual).
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Unisul Pedra Branca inaugura mais dois Laboratórios
de Engenharia
Os cursos de Engenharia da Unisul estão atentos à dinâmica do setor produtivo e por
isso estão sempre em busca de inovação tecnológica. Os cursos já possuem dez
laboratórios, agora inauguram mais dois, com equipamentos de última geração que irão
reforçar ainda mais o ensino, a pesquisa e a extensão dos cursos de Engenharia Civil e
Engenharia Química. Os laboratórios de Hidráulica e de Termodinâmica da Unidade
Pedra Branca serão inaugurados nesta quarta-feira, 21, às 15h.

Os espaços são ambientes de aprendizagem diferenciados montados com equipamentos
da empresa Ecoeducacional. “Nesses laboratórios serão desenvolvidas atividades de
ensino, de pesquisa como iniciação científica e TCC, além da possibilidade para
atividades de extensão”, contextualiza o pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unisul, professor Hércules Araújo.
Os responsáveis são os coordenadores dos cursos de Engenharia Civil, Oscar Lopez, e
Ivete Rossato, de Engenharia Química. “Os laboratórios representam a realização de
uma meta almejada no que diz respeito à qualificação e potencialização dos ambientes
de aprendizagem. Com toda certeza, esses dois novos ambientes, somados aos atuais 10
laboratórios das engenharias, contribuirão significativamente para a melhoraria do
atendimento das atividades acadêmicas dos nossos cursos”, ressalta o professor Oscar
Lopez.
Os novos laboratórios serão, prioritariamente, destinados ao atendimento das práticas e
estudos de regimes de escoamento, perda de carga em acessórios hidráulicos, circuitos
de bombeamento, ensaios com vertedores, regimes de escoamento, transferência de
calor, estudos em túnel de vento, equilíbrio estático, entre outros experimentos e ensaios
das unidades de aprendizagem de hidráulica e termodinâmica.
O laboratório de Termodinâmica destina-se às práticas e estudos nos processos de
secagem de materiais brutos ou produtos alimentícios. “Abordando todos os fenômenos
que ocorrem durante um processo de secagem, na Adsorção em Sistema SólidoLíquido, em condições batelada e contínua, nos fenômenos de transferência de calor por
processo convectivo forçado, nas reações química a nível piloto, em Reatores de
Mistura e em Reator Tubular, determinando-se parâmetros cinéticos, como constante de
velocidade, ordem, tempo espacial e conversão experimental das reações”,
complementa a professora Ivete Rossato.
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Feira Gastronômica Solidária ocorre nesta sexta, dia
23, na Unisul Tubarão

O curso de Gastronomia da Unisul campus Tubarão irá realizar uma Feira Gastronômica
Solidária, nesta sexta-feira, 23/6, das 20 horas às 21h30. A feira estará localizada entre o
prédio do Bloco da Saúde e o hall de entrada do Bloco Pedagógico. O objetivo da feira
é arrecadar fundos para o empreendimento solidário Doce de Mulher, além de oferecer
alimentos saborosos para estudantes, professores e comunidade.
A coordenadora do curso de gastronomia, professora Valdirene da Silva Campos,
explica que a Feira vem ao encontro do movimento do empreendedorismo social e da
economia solidária que apoia a consolidação de empreendimentos solidários. “Uma das
ações do Curso de Gastronomia da Unisul é a realização de atividades formativas em
ambientes criativos de aprendizagem e, que venham a fortalecer o projeto de extensão
institucional, intitulado: Economia Solidária e Arranjos Produtivos Locais: incentivo à
inovação e ao empreendedorismo como estratégias ao desenvolvimento local
sustentável”.
Segundo a coordenadora, a feira atenderá um dos empreendimentos sociais Doce de
Mulher que é assistido pela Incubadora Social da Unisul. “Trata-se de uma cooperativa
de mulheres de uma comunidade carente socioeconomicamente e que produz e
comercializa doces e geleias artesanais. Com a parceria do Curso de Gastronomia foi
possível expandir o portfólio de produtos e que serão expostos na feira”.
A feira é realizada pelo curso de Gastronomia com parceria da Incubadora Social da
Unisul.
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