Monitoramento de notícias da Unisul
Dia 17 de julho de 2018

Jornal
Veículo: Notícias do Dia
Editoria: Gente
Página: 18
Data: 17/07/2018

Site
Veículo: NSC Total
Data: 17/07/2018
Link: https://www.nsctotal.com.br/colunistas/viviane-bevilacqua/youtuber-contaem-livro-como-superou-a-homofobia-domestica

Youtuber conta em livro como superou a homofobia
doméstica

O estudante de Publicidade e Propaganda da Unisul Pedra Branca Guilherme Pintto
lançou neste mês o livro “Seja o amor da sua vida”. Nas últimas semanas, a obra ficou
entre as cinco mais vendidas na sua categoria tanto em São Paulo quanto no Rio de
Janeiro. O livro traz a própria história de superação de vida de Guilherme, que sofreu
violência doméstica, mas é sobretudo um grande depoimento de como ele conseguiu dar
a volta por cima e resignificar tudo o que aconteceu em sua vida.
“A homofobia e a violência dentro de casa fizeram com que minha autoestima fosse
muito baixa”, conta o autor. Escrever foi uma forma que ele encontrou para expurgar
seus conflitos e, ao mesmo tempo, tentar ajudar pessoas que estejam vivendo situações
semelhantes. “Conto o que fiz para conseguir reestruturar o meu amor-próprio”,
antecipa. Guilherme, que também é youtuber, sempre gostou da área de marketing, e foi
isso que o levou a cursar publicidade. Agora, quer usar sua profissão para ajudar as
pessoas, especialmente as que labutam na causas LGBTs, dando maior visibilidade a
este público.
O estudante começou a ser conhecido após um texto seu, intitulado “Seja o cara”,
viralizar na internet. O post teve mais de 120 mil likes, logo depois o vídeo “Aprenda a
fazer falta”, estourou no YouTube, gerando 16 mil inscritos em um dia, isso por quatro
dias consecutivos e mais de 100 mil inscritos em três semanas.
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Festival Internacional de Teatro Universitário: Cia da
Unisul de Tubarão participa de evento
Além das oportunidades de aprender mais sobre o teatro, os estudantes podem trocar
experiência com outros atores e conhecer sobre diferentes culturas

Durante oito dias o Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, será palco de um dos
principais eventos de ensino, pesquisa e extensão do calendário acadêmico brasileiro e
sul-americano. A 31º edição do Festival Internacional de Teatro Universitário de
Blumenau (Fitub) recebeu 92 inscrições de grupos de teatro de todo o país e também da
Argentina e do Chile. A Cia de Teatro Unisul está participando do evento, que se
encerra nesta quinta-feira.
Os atores participam de oficinas, debates, análises de espetáculos e também assistirão
peças teatrais. Segundo a diretora da Cia de Teatro da Unisul, Ilza Laporta, o grupo já
participou de outras edições do Fitub, e como em todos os outros anos, esta é uma
oportunidade de imersão e vivência de um grande festival. “O Fitub é o maior festival
de teatro produzido nas universidades do Brasil. É um grande evento e este é um ótimo
momento de estudo e aprendizado teatral para os alunos”, afirma.
Esta é a primeira participação no Fitub da estudante de Direito da Unisul, Júlia Serafim.
Segundo a atriz, esta é uma grande experiência. “Estou aprendendo muito, é algo
inacreditável de vivenciar. Estamos explorando muito cada peça, cada debate. É um
grande aprendizado”, revela Júlia.
Além das oportunidades de aprender mais sobre o teatro, os estudantes podem trocar
experiência com outros atores e conhecer sobre diferentes culturas. “O festival é um
grande momento de reflexão, aprendizado e uma rica troca de experiência entre os
grupos”, conta o ator da Cia de Teatro da Unisul, Ricardo Wandresen.
Novas turmas
No próximo semestre terá início a Escola Livre de Teatro, para alunos a partir dos 6
anos. O objetivo é trazer para os palcos novas histórias e também revelar novos talentos.
As vagas são limitadas.
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Professor Pedrão
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião!
O final de semana teve seus momentos de pesar, por conta do falecimento do
tubaronense Pedro Thomaz de Oliveira. Com 82 anos de idade, o professor Pedrão nos
deixou devido a complicações cardiológicas, falecendo no último sábado.
Era casado com Therezinha Medeiros de Oliveira, com quem teve cinco filhos: Rogério,
Edson, Robson, Cássio e Peterson, os quais lhe deram oito netos: Fernanda, Lucas,
Thaís, Bruno, Bárbara, Alice, Clara e Bia. Pedrão era pai dedicado, avô atencioso e
amigo dos amigos, sempre à disposição para ajudar quem o procurava.
Particularmente, sempre admirei o professor Pedro. Não cheguei a ter aulas com ele na
Escola Técnica de Comércio, onde ele lecionou durante anos, mas foi meu “professor”
em vários momentos da vida, especialmente em minha militância na imprensa. Na
Rádio Tabajara, no início dos anos 90, quando o ouvinte Pedro Thomaz ligava
parabenizando por uma entrevista ou por um comentário, sempre fazia uma observação
ou dava uma dica pertinente. Como leitor dos meus escritos no Jornal da Cidade ou aqui
no Diário do Sul, as observações do nobre professor sempre foram bem-vindas e
acatadas, como ensinamentos, como sábias lições de vida.
Ferroviário aposentado, contador e economista, Pedrão foi professor na Unisul (Feesc) e
na Escola Técnica de Comércio, em mais de seis décadas dedicadas ao ensino.
Participou da congregação mantenedora e fundadora da Escola Técnica de Comércio de
Tubarão, por mais de 60 anos, dedicando-se ativamente ao crescimento da escola.
Na vida, eu costumava dizer que Pedrão era professor 24 horas. Bastava um papo,
mesmo que rápido com ele, para sair com algum aprendizado. E eu, que felizmente
pude manter algumas dessas conversas, as guardarei na memória, alimentando a
saudade e o apreço por esse grande tubaronense Pedro Thomaz de Oliveira.
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Mc Dia Feliz
A Unisul e diversas entidades e clubes de serviço de Tubarão farão parte da campanha
Mc Dia Feliz, uma ação do Instituto Ronald McDonald que acontece todos os anos e
auxilia entidades filantrópicas. A arrecadação feita para a campanha em Tubarão será
direcionada à Avos, mantenedora do Hospital Joana de Gusmão, único a atender
pacientes de câncer infantil no Estado, inclusive de nossa região. O Mc Dia Feliz será
no dia 25 de agosto, e os tickets poderão ser adquiridos na Unisul, Ajet, CDL Tubarão,
Acit, Acref, Amurel, Maçonaria, Sindilojas Tubarão, Prefeitura Municipal de Tubarão,
Rotary Club Tubarão Sul, Weber Empreendimentos, Setran e DCE Unisul.
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ATN ganha 60 medalhas no Catarinense

A Associação Tubaronense de Natação (ATN) conseguiu mais um bom resultado nas
piscinas. A equipe conquistou 60 medalhas no Catarinense de Inverno, em Blumenau,
competindo na categoria infantil e sênior, acima de 13 anos. O campeonato, que
começou na última quinta-feira, terminou no sábado.
Entre as 60 medalhas, 20 foram de ouro, 24 de prata e 16 de bronze. Os resultados
deram à ATN o terceiro lugar geral na categoria feminina, e o quarto na masculina. A
equipe ainda teve o melhor índice técnico na categoria juvenil 2, com a atleta Letícia de
Carvalho Dias.
O grupo tubaronense participou da competição com 28 nadadores, sob o comando dos
técnicos André Lemos e Eduardo Morini. “Com o empenho e comprometimento de
todos, mais uma vez os atletas se superaram e deixaram a equipe entre as melhores do
Estado”, destacou Morini.
A competição, disputada na piscina de 25 metros do complexo esportivo Sesi de
Blumenau, contou com a participação de 355 atletas, de 18 clubes de Santa Catarina.
A ATN tem o patrocínio das empresas Unimed, Cottonbaby e, ainda, o apoio da Core
Sports, Centro de Treinamento Físico João Carlos (CTFJC), Colégio Dehon/Unisul e
Escola Técnica de Comércio, Clube de Campo, Clube 29 de Junho, Academia Vital e da
prefeitura de Tubarão, através da Fundação Municipal de Esportes.
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ATN conquista medalhas em Blumenau

Sob o comando dos técnicos André Lemos e Eduardo Morini, os nadadores acima de 13
anos (categoria infantil a sênior) da Associação Tubaronense de Natação (ATN)
participaram do campeonato Catarinense de Inverno/2018 e conquistaram 60 medalhas
(20 ouro, 24 prata e 16 bronze), em competição realizada em Blumenau neste final de
semana.
O campeonato, que contou com a participação de 355 atletas, de 18 clubes, de todo o
estado, aconteceu na piscina de 25 metros do complexo esportivo do SESI. A ATN,
com 28 atletas, ficou com a terceira colocação geral no feminino e a quarta no
masculino. A equipe ainda teve a atleta Letícia de Carvalho Dias como a de melhor
índice técnico na categoria juvenil 2. “Com o empenho e comprometimento de todos,
mais uma vez os atletas se superaram e deixaram a equipe entre as melhores do estado",
comentou o técnico Eduardo Morini.
A Associação Tubaronense de Natação tem o patrocínio das empresas
Unimed e Cottonbaby, e ainda o apoio da Core Sports, doCentro de Treinamento Físico
João Carlos (CTFJC), do Colégio Dehon/Unisul, da Escola Técnica de
Comércio, do Clube de Campo, do Clube 29 de Junho, da Academia Vital e da
Prefeitura de Tubarão, através da Fundação Municipal de Esporte.
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Revista Jurídica está disponível para download
gratuito em plataforma digital
A coletânea da Revista Jurídica da Unisul, Doze Lições De Fato e De Direito, está
disponível para consulta e download gratuito no catálogo de obras da Editora da
Universidade Estadual da Paraíba (Eduepb), em parceria com a Unisul

Desde de 2017, a Revista Jurídica da Unisul integra o acervo da plataforma Scielo,
conhecida mundialmente e que já soma mais de três milhões de acessos ao mês, sob
selo editorial que hospeda alguns vencedores do disputado Prêmio Jaboti.
Revista Jurídica Doze Lições De Fato e De Direito
A coletânea ‘Doze Lições De Fato e De Direito’ compartilha diferentes assuntos desde
análise literária da obra de Jorge Amado, à saúde mental, monitoramento eletrônico de
presos e questões ambientais.
Com a repercussão deste projeto, o professor Zacaria Alexandre Nassar, diretor do
Campus da Grande Florianópolis da Unisul, destaca a atenção que a Universidade
dispensa às inovações tecnológicas e à reconhecida qualidade de seu curso de Direito.
“A Unisul, em parceria de sucesso com a Editora da Universidade Estadual da Paraíba,
inovou na disseminação do conhecimento na área jurídica e ganhou espaço na biblioteca
do futuro, ampliando o acesso de todos com download gratuito”.
O acervo foi organizado pelos professores da Unisul e também autores, Rosangela
Tremel, Virginia Lopes Rosa e Zacaria Alexandre Nassar, para integrar o catálogo
lançado em 2017, e segue para contínua produção da Euepb ao lado de grandes nomes,
explica a professora Virginia Rosa, coordenadora do curso de Direito da Unidade Pedra
Branca: “Parceria das mais exitosas que uniu, indelevelmente, duas regiões do Brasil
continental, ampliou exponencialmente o objetivo da Revista desde que era mero
projeto e referendou o fato de que oferecemos acesso crescente de artigos de qualidade
para alunos que buscam novos olhares sobre o multifacetado estudo do direito”.
A capa traz paisagem típica açoriana clicada por Tycho Brahe Fernandes, marca
registrada da Revista, cujo conteúdo reúne autores de Santa Catarina, Rio Grande do
Sul, Paraná e São Paulo. “Dentre eles há professores doutores de expressão
internacional, egressos da Unisul que se destacam no mercado de trabalho, professores
por vocação e dedicação”, assinala a editora-chefe da Revista”, Rosangela Tremel.
Já o editor da Eduepb, professor Luciano Nascimento conta que o catálogo permite ao
leitor acessar diversos títulos. “É importante divulgar o acervo on line como um todo a
cada semestre, cumprindo a função social de disseminar o saber a um clique de
distância”.
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Cia de Teatro participa de festival internacional

Durante oito dias o Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, será palco de um dos
principais eventos de ensino, pesquisa e extensão do calendário acadêmico brasileiro e
sul americano. A 31º edição do Festival Internacional de Teatro Universitário de
Blumenau (Fitub) recebeu 92 inscrições de grupos de teatro de todo o país e também da
Argentina e do Chile. A Cia de Teatro Unisul está participando do evento, que se
encerra no próximo dia 19.
Os atores participarão de oficinas, debates, análises de espetáculos e também assistirão
peças teatrais. Segundo a diretora da Cia de Teatro da Unisul, Ilza Laporta, o grupo já
participou de outras edições do Fitub, e como em todos os outros anos, esta é uma
oportunidade de imersão e vivência de um grande festival. “O Fitub é o maior fetival de
teatro produzido nas universidades do Brasil. É um grande evento e este é um ótimo
momento de estudo e aprendizado teatral para os alunos”, afirma.
Esta é a primeira participação no Fitub da estudante de Direito da Unisul, Júlia Serafim.
Segundo a atriz, esta está sendo uma grande experiência. “Estou aprendendo muito, é
algo inacreditável de vivenciar. Estamos explorando muito cada peça, cada debate. É
um grande aprendizado”, revela Júlia.
Além das oportunidades de aprender mais sobre o teatro, os estudantes podem trocar
experiência com outros atores e conhecer sobre diferentes culturas. “O festival é um
grande momento de reflexão, aprendizado e uma rica troca de experiência entre os
grupos”, conta Ricardo Wandresen, ator da Cia de Teatro da Unisul.
No próximo semestre terá início a Escola Livre de Teatro, para alunos a partir dos 6
anos de idade. O objetivo é trazer para os palcos novas histórias e também revelar novos
talentos. As vagas são limitadas. Mais informações pelo site ou pelo telefone (48)
99109-1037.
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ATN ganha 60 medalhas no catarinense

A Associação Tubaronense de Natação (ATN) conseguiu mais um bom resultado nas
piscinas. A equipe conquistou 60 medalhas no Catarinense de Inverno, em Blumenau,
competindo na categoria infantil e sênior, acima de 13 anos. O campeonato, que
começou na última quinta-feira, terminou no sábado.
Entre as 60 medalhas, 20 foram de ouro, 24 de prata e 16 de bronze. Os resultados
deram à ATN o terceiro lugar geral na categoria feminina, e o quarto na masculina. A
equipe ainda teve o melhor índice técnico na categoria juvenil 2, com a atleta Letícia de
Carvalho Dias.
O grupo tubaronense participou da competição com 28 nadadores, sob o comando dos
técnicos André Lemos e Eduardo Morini. “Com o empenho e comprometimento de
todos, mais uma vez os atletas se superaram e deixaram a equipe entre as melhores do
Estado”, destacou Morini.
A competição, disputada na piscina de 25 metros do complexo esportivo Sesi de
Blumenau, contou com a participação de 355 atletas, de 18 clubes de Santa Catarina.
A ATN tem o patrocínio das empresas Unimed, Cottonbaby e, ainda, o apoio da Core
Sports, Centro de Treinamento Físico João Carlos (CTFJC), Colégio Dehon/Unisul e
Escola Técnica de Comércio, Clube de Campo, Clube 29 de Junho, Academia Vital e da
prefeitura de Tubarão, através da Fundação Municipal de Esportes.
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Encontro discute importância da Bacia do Rio
Urussanga
Com o objetivo de alertar a população sobre a importância dos recursos hídricos da
bacia do Rio Urussanga, técnicos da Unisul apresentam na próxima quarta-feira, dia
18, um seminário a respeito do Plano de Recursos Hídricos. O evento acontece em

Urussanga, no período da tarde, e deve contar com a presença de representantes de
diversos setores da sociedade de Cocal do Sul, Pedras Grandes e Urussanga, municípios
estes que fazem parte da bacia.
Neste evento, os convidados irão conhecer a fundo o plano, as suas etapas e a relevância
do projeto. Segundo o coordenador geral do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do
Rio Urussanga, Celso Albuquerque, a participação da sociedade nesta etapa inicial é
fundametal para garantir o sucesso do plano. “Convidamos pessoas de diferentes setores
dos municípios, desde o consumidor da água, até quem faz a captação dos recursos,
como a Samae, a Casan. A participação da população desde a primeira etapa é muito
importante para todos”, comenta.
Projeto contribui com o futuro da sociedade
O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga traz muitos benefícios para as
cidades da região. “Este projeto é fundamental para a sociedade. Ele é capaz de dar uma
perspectiva de quanto de água a bacia vai ter a curto, médio e longo prazo e também a
qualidade da água. Com o plano conseguimos apontar se os recursos hídricos estão
sendo investidos de maneira correta”, finaliza Celso, que também é coordenador do
Curso de Agronomia da Unisul. O projeto está sendo desenvolvidos por técnicos da
Universidade e supervisionado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustantável e pelo
Comitê da Bacia do Rio Urussanga. Um grupo, formado por pessoas de diferentes
setores da sociedade, também contribui com a construção do plano. A realização é uma
parceria entre a Unisul, Fapesc, Governo do Estado de Santa Catarina e Comitê da
Bacia do Rio Urussanga.
A Bacia do Rio Urussanga
A bacia 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
Participe
O que? Encontro Regional – Apresentação do plano, da importância do envolvimento
da sociedade e do cadastro dos usuários da água
Quando? 18/07 (quarta-feira), das 14h às 17h
Onde? Restaurante da Estação Experimental da Epagri – Rod. SC 108, KM 353, Bairro
Estação, Urussanga.
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Encontro discute importância da Bacia do Rio
Urussanga
Objetivo do encontro é mostrar a importância do envolvimento da sociedade

Com o objetivo de alertar a população sobre a importância dos recursos hídricos da
bacia do Rio Urussanga, técnicos da Unisul apresentam na próxima quarta-feira, dia
18, um seminário a respeito do Plano de Recursos Hídricos. O evento acontece em
Urussanga, no período da tarde, e deve contar com a presença de representantes de
diversos setores da sociedade de Cocal do Sul, Pedras Grandes e Urussanga, municípios
estes que fazem parte da bacia.
Neste evento, os convidados irão conhecer a fundo o plano, as suas etapas e a relevância
do projeto. Segundo o coordenador geral do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do
Rio Urussanga, Celso Albuquerque, a participação da sociedade nesta etapa inicial é
fundametal para garantir o sucesso do plano. “Convidamos pessoas de diferentes setores
dos municípios, desde o consumidor da água, até quem faz a captação dos recursos,
como a Samae, a Casan. A partipação da população desde a primeira etapa é muito
importante para todos”, comenta.
Projeto contribui com o futuro da sociedade
O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga traz muitos benefícios para as
cidades da região. “Este projeto é fundamental para a sociedade. Ele é capaz de dar uma
perspectiva de quanto de água a bacia vai ter a curto, médio e longo prazo e também a
qualidade da água. Com o plano conseguimos apontar se os recursos hídricos estão
sendo investidos de maneira correta”, finaliza Celso, que também é coordenador do
Curso de Agronomia da Unisul. O projeto está sendo desenvolvidos por técnicos da
Universidade e supervisionado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustantável e pelo
Comitê da Bacia do Rio Urussanga. Um grupo, formado por pessoas de diferentes
setores da sociedade, também contribui com a construção do plano. A realização é uma
parceria entre a Unisul, Fapesc, Governo do Estado de Santa Catarina e Comitê da
Bacia do Rio Urussanga.
A Bacia do Rio Urussanga

A bacia 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.
Participe
O que? Encontro Regional – Apresentação do plano, da importância do envolvimento
da sociedade e do cadastro dos usuários da água
Quando? 18/07 (quarta-feira), das 14 às 17 horas
Onde? Restaurante da Estação Experimental da Epagri – Rod. SC 108, KM 353, Bairro
Estação, Urussanga.

Rádio
Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 17/07/2018
Hora: 7h30min
Assunto:
 Artigo 170 recebe inscrições para bolsas de estudos e pesquisa
 Descontos especiais para cursar a segunda graduação na Unisul
Comentarista: Beatriz Juncklaus

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 17/07/2018
Hora: 10horas
Assunto:
 Artigo 170 recebe inscrições para bolsas de estudos e pesquisa
 Descontos especiais para cursar a segunda graduação na Unisul
Comentarista: Beatriz Juncklaus

Veículo: Rádio Litoral Sul
Programa: Jornal Litoral AM 1320
Data: 17/07/2018
Hora: 7horas
Assunto:
 Artigo 170 recebe inscrições para bolsas de estudos e pesquisa
 Descontos especiais para cursar a segunda graduação na Unisul
Comentarista: Beatriz Juncklaus

Veículo: Rádio Cidade
Data: 17/07/2018
Hora: 17:15
Assunto: Lançamento do programa de mentoria da incubadora CRIE
Entrevistada: Pâmela Bressan
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Encontro discute importância da Bacia do Rio
Urussanga

Com o objetivo de alertar a população sobre a importância dos recursos hídricos da
bacia do Rio Urussanga, técnicos da Unisul apresentam na próxima quarta-feira (18) um
seminário a respeito do Plano de Recursos Hídricos. O evento acontece em Urussanga,
no período da tarde, e deve contar com a presença de representantes de diversos setores
da sociedade de Cocal do Sul, Pedras Grandes e Urussanga, municípios estes que fazem
parte da bacia.
Neste evento os convidados irão conhecer a fundo o plano, as suas etapas e também a
relevância do projeto. Segundo o coordenador geral do Plano de Recursos Hídricos da
Bacia do Rio Urussanga, Celso Albuquerque, a participação da sociedade nesta etapa
inicial é fundametal para garantir o sucesso do plano. “Convidamos pessoas de
diferentes setores dos municípios, desde o consumidor da água, até quem faz a captação
dos recursos, como a Samae, a Casan. A partipação da população desde a primeira etapa
é muito importante para todos”, comenta.
Projeto contribui com o futuro da sociedade
O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga traz muitos benefícios para as
cidades da região. “Este projeto é fundamental para a sociedade. Ele é capaz de dar uma
perspectiva de quanto de água a bacia vai ter a curto, médio e longo prazo e também a
qualidade da água. Com o plano conseguimos apontar se os recursos hídricos estão
sendo investidos de maneira correta”, finaliza Celso, que também é coordenador do
Curso de Agronomia da Unisul.

O projeto está sendo desenvolvidos por técnicos da Universidade e supervisionado pela
Secretaria de Desenvolvimento Sustantável e pelo Comitê da Bacia do Rio Urussanga.
Um grupo, formado por pessoas de diferentes setores da sociedade, também contribui
com a construção do plano. A realização é uma parceria entre a Unisul, Fapesc,
Governo do Estado de Santa Catarina e Comitê da Bacia do Rio Urussanga.
A Bacia do Rio Urussanga
A bacia 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
Participe
O que? Encontro Regional – Apresentação do plano, da importância do envolvimento
da sociedade e do cadastro dos usuários da água
Quando? 18/07 (quarta-feira), das 14h às 17h
Onde? Restaurante da Estação Experimental da Epagri – Rod. SC 108, KM 353, Bairro
Estação, Urussanga.
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Aluno de Jornalismo lança segundo livro aos 21 anos

Gean com sua primeira obra "O Guerreiro"

Nesta terça-feira (17) o escritor Tubaronense Gean Zanelato lança seu segundo livro: “A
Teoria da Bolha de Sabão”, um romance policial. Gean tem 21 anos e é estudante
do Curso de Jornalismo da Unisul de Tubarão. Este é o segundo livro que o jovem já
lançou. O primeiro, recebeu o título de “Guerreiro”.
Apesar de ser um romance policial, “A Teoria da Bolha de Sabão” carrega influências
de livros que Gean leu na adolescência. “Tem uma escrita meio jovem, mostrando a
vida na faculdade, os trotes, amizades, trabalhos. Mas, ao mesmo tempo, há um mistério
que presente durante todo o enredo: um assassinato”, esclarece o autor.
A história

A personagem principal da história é Christa Claret, uma caloura do curso de jornalismo
que, já nas primeiras páginas, é acusada injustamente da morte do melhor amigo. É a
busca incessante de Christa pela verdade que orienta o leitor páginas adentro. “Apesar
de trazer temas como a manipulação na imprensa, ineficiência da polícia, corrupção
política e falhas na justiça, ‘A Teoria da Bolha de Sabão’ é uma história que trata, acima
de tudo, sobre liberdade. É sobre libertar-se da bolha a qual estamos acostumados e
olhar para além dos muros limitadores de uma pequena cidade – e dos muros mentais
que precisamos derrubar”, detalha Gean.
Por cursar Jornalismo, o autor precisou conciliar a vida de estudante e de escritor.
Foram necessários dois anos e 11 meses para que o trabalho fosse finalizado. “Foi um
tempo longo, mas necessário. É difícil priorizar “projetos pessoais” na faculdade.
Quando eu arranjava 15 minutos para escrever apareciam dois trabalhos para fazer.
Sempre escrevi mais nas férias”.
Onde encontrar?
O livro não será vendido de forma física, apenas por plataformas online. Ele pode ser
encontrado na Amazon Brasil e também na Amazon.com de outros 12 países (US
– UK – DE – FR – ES – IT – NL – JP – CA – MX – AU – IN). Uma outra forma de ter
acesso ao conteúdo do livro é através da plataforma Wattpad. De forma gratuita, o autor
disponibilizará a cada semana um capítulo do livro, que possui 25 no total.
Sobre o autor
Gean Zanelato tem 21 anos e está no último semestre de Jornalismo na Unisul de
Tubarão. Seu primeiro livro, “Guerreiro”, foi publicado em maio de 2015, quando tinha
17 anos e era calouro na universidade. “Esse livro para mim encerra um ciclo. Ele
representa a transformação da pessoa que eu era para o novo eu que estou prestes a
encontrar. Sinto que encerrei uma fase da minha vida”. Gean conta que ainda não tem
previsão de quando pretende escrever outro, pois no momento está focado no TCC.

