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Posse histórica
Será hoje às 19h na sede da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo, em Brasília, a posse da nova diretoria da Confederação Nacional dos Jovens
Empresários (Conaje), entidade que está presente em 24 Estados da Federação e visa ao
empreendedorismo jovem. Estarão participando da solenidade autoridades,
representantes de movimentos de jovens empreendedores, empresários, imprensa e
outros convidados. Prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli, o reitor da Unisul, Mauri Luiz
Heerdt, e o presidente da Câmara de Tubarão, Pepê Collaço, estarão também presentes.
A posse está sendo considerada histórica para Tubarão e região porque pela primeira
vez um jovem de uma cidade do interior estará assumindo a presidência da entidade. A
honra caberá ao advogado tubaronense Guilherme Gonçalves, que terá como vice a
jovem Amanda Carvalho. A ele desejamos uma profícua administração.
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Projeto de revitalização é elaborado

O projeto de revitalização do Mercado Público de Tubarão está em fase de elaboração
na prefeitura. No entanto, ainda não há previsão de quando deve ficar pronto ou quando

a obra deve ser iniciada.
A intenção da atual gestão é transformar o local. “Temos a intenção de revitalizar o
Mercado Público de Tubarão e já estamos elaborando o projeto de revitalização.
Inclusive, um acadêmico da Unisul recentemente apresentou um projeto ao governo e
estamos nos embasando nele, tendo ideias para a elaboração”, afirma o secretário de
Desenvolvimento Econômico da prefeitura, Alexandre Moraes.
Segundo ele, a ideia da prefeitura é revitalizar em breve o local. Já o terminal urbano, a
princípio, ficaria para o futuro. “Futuramente, mas ainda sem uma posição definida, a
intenção é revitalizar também o terminal urbano. No entanto, seria algo um pouco mais
complicado, devido à demanda de ônibus e passageiros. Estamos analisando, ainda”,
revela.
O Mercado Público recebeu melhorias na estrutura física em 2014. Na época, o espaço
foi reformado para sediar o Conselho Tutelar. A inauguração do local foi em 1965.
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Pós-graduação Unisul
Em momento em que a mídia participa ativamente da política nacional, o Programa de
Pós-graduação em Ciências da Linguagem (PPGCL) realizará a terceira edição do
Seminário Discurso, Cultura e Mídia (Sedisc). A Unidade Pedra Branca receberá
pesquisadores de todo o Brasil entre 2 e 4 de maio, no Auditório C. Os estudiosos
discutirão suas pesquisas na busca de dispositivos contemporâneos de análise dos
processos de formulação e circulação do conhecimento nessas áreas. A Unisul tem
desenvolvido pesquisas integradas e interinstitucionais em análise do discurso, cultura,
artes e mídia. “Também será discutida a possibilidade de formação de novas redes de
pesquisa no escopo do discurso. Assim, a temática desse evento procura tratar as
relações discurso, cultura e mídia em seu processo de transformação”, afirma Giovanna
Flores, docente do PPGCL da Unisul.
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Juiz Marcos Faleiros debaterá “Audiência de
Custódia” em Congresso de Ciências Criminais
Adotado em Mato Grosso, a audiência de custódia consiste na garantia da rápida
apresentação do preso a um juiz nos casos de prisões em flagrante
O Instituto Mato-grossense de Estados Jurídicos (Imej) realizará nos dias 11 e 12 deste
mês, o III Congresso de Ciências Criminais, em Cuiabá. O evento, que acontecerá na
sede da Câmara Dirigentes Lojistas (CDL), terá como um dos seus palestrantes o juiz
Marcos Faleiros, que abordará “Audiência em Custódia”.
O tema polêmico, que foi adotado em Mato Grosso, consiste na garantia da rápida
apresentação do preso a um juiz nos casos de prisões em flagrante.
Em audiência de custódia é o juiz quem decide se o acusado poderá se encaixar no
regime de liberdade provisória sendo monitorado através de uma tornozeleira ou se é
preciso conservá-lo em cárcere.
Para o sistema prisional é uma alternativa, já que reduzirá a superlotação e diminuição
dos custos com os presos. Porém a vigilância eletrônica pode monitorar a localização do
acusado, mas não a sua atuação.
O congresso abordará, além do tema “Audiência de Custódia”, os seguintes assuntos:
“O Processo de Injunção Penal”, “Delação Premiada” e “Pena de Prisão: um olhar
crítico literário”.
O evento será voltado para estudantes de Direito, representantes da comunidade jurídica
e outros interessados. As inscrições podem ser feitas pelo site www.imejmt.com.br.
Mais informações: (65) 2136- 3395.
Currículo
Marcos Faleiros é juiz de Direito titular da 11ª Vara Criminal em Cuiabá, com
competência para julgamento dos processos da Justiça Militar mato-grossense e para
realização das audiências de custódia.
Foi juiz-membro titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), e é especialista em
Direito Penal e Processo Penal pela Fundação Escola Superior do Ministério Público de
Mato Grosso. Faleiros ainda é especialista em Direito Processual Civil pela Unisul e
possui MBA em Poder Judiciário pela FGV/Rio.
Atualmente cursa Pós-Graduação lato sensu em Direito Constitucional, com ênfase em
Improbidade Administrativa e Combate à Corrupção, pela Fundação Escola Superior do
Ministério Público. (Com informações da Assessoria)
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Unisul faz homenagem aos funcionários pelo Dia do
Trabalhador

No dia 1º de maio é comemorado o dia do trabalhador, a Unisul, por seu caráter
comunitário, não deixaria a data passar em branco e preparou uma homenagem aos seus
funcionários. Na sexta-feira, 28, no Campus Tubarão, foi exposta uma galeria de fotos
com os profissionais que menos têm contato com alunos e professores, colaboradores
que fazem a Unisul acontecer, mas não aparecem tanto. “É impossível ser comunitário
sem valorizar as pessoas. Todas devem ser valorizadas sem qualquer distinção. Muitas
vezes em uma universidade aparece o reitor, o professor ou o pesquisador que tem o
destaque internacional, mas nós queremos mostrar que todos têm seu valor, sua
importância para a Unisul comunitária”, destaca o reitor da Unisul, professor Mauri
Luiz Heerdt.
O clima foi sentido nos demais Campi, a exemplo do que reforça o diretor do Campus
Grande Florianópolis, professor Zacaria Alexandre Nassar: “A direção do Campus
Grande Florianópolis destaca a importância dos colaboradores e terceirizados da Unisul
e agradece o empenho e comprometimento de todos na perseguição diária de nossa
missão institucional”.
“Uma ideia solta não se concretiza se não for bem regada pelo engajamento das pessoas
que se comprometem em fazer chegar no resultado alcançado”. Esta é uma mensagem
que pode ser destacada da exposição que deu brilho aos trabalhadores da mostra
fotográfica. As palavras ditas pela gerente de Administração e Serviços Acadêmicos,
professora Amanda Pizzolo refletem a colaboração e o empenho que é reflexo do
ambiente de trabalho da própria universidade. Ela lançou uma semente e todos
abraçaram de maneira emocionante. As fotos foram feitas pela Agência Experimental de
Comunicação (Agecom), projeto dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda

coordenado pela professora Valéria Braga. Todos os outros movimentos que permitiram
a exposição foram realizados pelos mais diversos setores. “O propósito é que estas
pessoas simbolizem o espírito da Unisul, pois ela trata seu funcionário com respeito e
reconhece a importância de cada um no seu trabalho, na sua atividade. Estas pessoas
simbolizam o respeito e o reconhecimento a todos os trabalhadores pelo trabalho
realizado”, conclui Amanda.
A universidade como uma organização extremamente complexa é construída por
múltiplas mãos. Quem passa o dia a dia na Unisul pode pensar que ela é somente feita
por professores e alunos, mas na verdade ela conta com múltiplas competências. “A
ideia da exposição é homenagear o trabalhador da universidade e, para isso, foi
escolhido um grupo formado pelos que talvez sejam os menos observados dentro da
universidade: manutenção, motoristas e outros colaboradores. Representados por estes
profissionais, esta cerimônia é uma homenagem a todos os trabalhadores da Unisul”,
ressalta o diretor do Campus Tubarão, Rafael Ávila Faraco.
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Equipe Maromboia vence Startup Weekend, na Unisul,
em Tubarão
A MaromBoia é uma solução de venda e delivery de produtos orgânicos de cultivo da
agricultura familiar a pessoas que desejam ser saudáveis.

Construir um negócio em dois dias. Esse foi o desafio do Startup Weekend, realizado
em Tubarão, no UniParque/Unisul. Foram 54 horas de imersão, que contaram com a
mentoria de profissionais com experiência em diferentes áreas. O evento foi uma
iniciativa do Comitê de Implantação do Centro de Inovação.

O evento contou com mais de 90 participantes e, no último dia, as três equipes
vencedoras foram premiadas. Em primeiro lugar ficou MaromBoia, solução de venda e
delivery de produtos orgânicos de cultivo da agricultura familiar a pessoas que desejam
ser saudáveis. Em segundo, a equipe A3+, com um aplicativo para encontrar pessoas
para sexo a três com sigilo e discrição. Em terceiro, o Arkitetar, plataforma para
conectar pessoas a decoradores e arquitetos. Menção honrosa para a equipe Valuee,
mentoria para startups, pela evolução durante o Startup Weekend.
A equipe vencedora já está com seu negócio funcionando, com um Instagram
(@maromboia) e um portal, o maromboia.co. O negócio já conta com três produtores de
orgânicos, com portal on-line para vendas. “Este foi um trabalho perfeitamente
divertido. No próximo ano, quero participar e ajudar na organização. Vale a pena!
Começamos com uma ideia, a execução não deu certo, mudamos e fomos os
vencedores”, comemora o jornalista Fernando Silva, da equipe Maromboia.
O Startup Weekend não tem idade. Teve até uma família que participou pela primeira
vez e ficou entre os vencedores, em equipes diferentes. A mãe e palestrante, Edla Zim,
na equipe Arkitetar (terceiro lugar), e os dois filhos, Caio e Marina, na equipe
Maromboia.
“Participar do Startup Weekend Tubarão foi uma experiência incrível. Pessoalmente,
participar de uma equipe com pessoas muito jovens, ligadas na área da tecnologia, me
fez crescer muito e aprender sobre este universo”, destaca Edla Zim.
Depois dessa edição em Tubarão, o evento prossegue: em maio ocorre em Concórdia e
Palhoça, e no mês de junho o Startup Weekend Blumenau.

O evento teve 54 horas de duração e contou com mais de 90 participantes.
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Pesquisas sobre reutilização de materiais serão
apresentadas em evento internacional
A 6ª edição do International Workshop on Advances in Cleaner Production contará com
a apresentação de duas pesquisas da Unisul. O evento será realizado em São Paulo,
entre 24 e 26 de maio, e os pesquisadores Diego Marques, aluno de Engenharia de
Produção e bolsista do Artigo 171, e a professora Rachel Faverzani Magnago abordarão
a reutilização de materiais, na indústria de construção e na fabricação de pranchas de
surf, respectivamente.
O workshop internacional é um fórum para a troca de informações e resultados de
pesquisa sobre tecnologias, conceitos e políticas baseadas em produção mais limpa,
projetadas para auxiliar a almejada mudança para uma sociedade sustentável. Produção
Mais Limpa é um conceito que vai além do simples controle da poluição. Envolve
pesquisa e desenvolvimento de novos processos, materiais e produtos que resultem em
maior eficiência no uso de recursos e energia.
Os pesquisadores Diego e Rachel integram o Grupo de Pesquisa de Ciência, Tecnologia
e Inovação em Materiais da Unisul (Gpctim). “A Unisul firma com esses trabalhos, cada
vez mais, sua postura de compromisso e responsabilidade de apoio a pesquisa
inovadora, crescimento acadêmico de seus alunos e à contribuição para um
desenvolvimento social mais sustentável”, contextualiza a professora Rachel.
A apresentação oral do artigo Reuse of post-consumer polyethylene terephthalate in the
construction industry (Reutilização de tereftalato de polietileno pós-consumo na
indústria de construção) no congresso internacional será no dia 25 de maio. Na
pesquisa, Diego Marques aborda a reutilização de materiais descartados, PET, para uso
na construção civil.
Para a elaboração ode seu artigo, a professora Rachel, que também será coordenadora
de seção, contou com a parceria dos professores Ricardo L. Barcelos (SENAC) e
Alexandre A. Leripio (UNIVALI). “Dessa forma contribuímos para a política da Unisul
de integração de instituições”, pondera a pesquisadora. O artigo Analysis of the
Technological Impact for Industry and its Effects on the Production and Destination of
its Waste: A Case Study of the Industry of Surfboards (Análise do Impacto Tecnológico
para a Indústria e seus Efeitos na Produção e Destinação de seus Resíduos: Estudo de
Caso da Indústria de Surfboards) aborda o impacto da introdução de novas tecnologias
nas estruturas industriais e os respectivos impactos na produção e gestão dos resíduos
desta indústria.
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Educação Infantil é discutida em audiência pública

Prefeito participou da abertura da audiência pública
Cerca de 100 pessoas comparecem na noite da última terça-feira (02), à audiência
pública realizada no Centro Integrado de Artes, da Unisul. O foco do encontro foi
Educação Infantil, assunto que tem suscitado diversos debates no município.
Com o tema “Atendimento à demanda da Educação Infantil pela Rede Municipal de
Educação de Tubarão”, o evento, promovido em parceria pela Fundação Municipal de
Educação (FME) e Sindicato dos Trabalhadores na Área da Educação da Rede
Municipal de Tubarão e Capivari de Baixo (Sintermut), reuniu representantes do
conselho tutelar, conselhos municipais, promotoria da área da infância e juventude,
fórum de educação infantil, além de professores da educação infantil e servidores da
FME.
O prefeito Joares Ponticelli participou da abertura do evento e lamentou a pouca
participação. “Desde que assumimos a administração municipal, temos recebido
diversos pedidos de vagas na educação infantil. Informaram que há uma demanda de
500 crianças esperando por uma vaga, mas pelo visto, essas pessoas não estão tão
preocupadas como nós, pois no mínimo essas famílias deveriam estar aqui, lotando esse
espaço, nos ajudando a encontrar uma solução viável para o problema”, lastimou.
Reduzir e zerar a fila de espera dos alunos da educação infantil de zero a três anos é um
dos grandes desafios da atual administração. Ponticelli ressaltou ainda que todos os dias
a fila se renova. “Devido à situação econômica do país, muitas famílias estão deixando
os sistemas particulares e procurando o ensino público. E esse é um cliente exigente,
que cobra a mesma qualidade encontrada nas escolas particulares. Precisamos construir
juntos soluções viáveis e é em eventos como este que buscamos ideias e sugestões, por
isso lamento a pouca participação”, reforçou o prefeito.
A presidente do Sintermut, Laura Oppa também falou da importância da discussão,
como forma de encontrar respostas para o problema. “Pais e professores sempre nos
procuram para reclamar da situação na educação infantil. Promovemos essa audiência

para debater com todos os públicos os assuntos relacionados ao tema e para nossa
surpresa, até mesmo poucos profissionais da educação infantil compareceram. Peço aos
professores presentes que cobrem dos que não vieram, pois quem está aqui demonstrou
respeito pela área e merece nossa consideração”, afirmou Laura, ao ressaltar que cerca
de 400 profissionais atuam na educação infantil do município.
Como possíveis soluções para suprir a demanda, o diretor-presidente da Fundação
Municipal de Educação, Mário Cardoso citou a aquisição das escolas Angélica Cabral e
Visconde de Mauá, que estão em processo de transferência do Estado para o município,
e a construção de dois novos centros de educação infantil, um no São João e o outro no
São Martinho. “São iniciativas que vão ajudar a diminuir a fila, mas que ocorrerão em
médio e longo prazo”, frisou o diretor-presidente.
Ainda como deliberações do encontro, foi agendada uma nova audiência para a segunda
quinzena de julho. “A partir dos próximos dias, já vamos começar a tratar as pautas da
nova audiência”, adiantou a presidente do Sintermut, Laura Oppa.

Veículo: Site Cleber Toledo
Data: 03/05/2017
Link: http://www.clebertoledo.com.br/n86838

Jurista Luiz Flávio Gomes palestra na semana
acadêmica da Faculdade Serra do Carmo
Ele é presidente do Instituto Avante Brasil e tem se manifestado publicamente sobre a
operação Lava Jato

Luiz Flávio Gomes é mestre em Direito Penal pela Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo
O jurista Luiz Flávio Gomes, convidado para realizar palestra na aula magna de abertura
da VII Semana Acadêmica da Faculdade Serra do Carmo, irá abordar o tema “Lava
Jato: corrupção, ética, liderança e cidadania”. A aula magna será nesta quarta-feira, 3, às
19 horas, nas dependências da Faculdade. Semana acadêmica prossegue até esta sextafeira, 5.
Gomes é presidente do Instituto Avante Brasil e tem se manifestado publicamente sobre

a operação Lava Jato por ser uma verdadeira “revolução desarmada encarcerando
poderosos da política e do empresariado e propor um novo paradigma para o Brasil”.
Semana acadêmica
O tema central da VII Semana Acadêmica será "O papel do Direito na Sociedade
Contemporânea". São aguardados centenas de alunos, mais professores, além de juízes e
procuradores, que durante três dias debaterão assuntos relevantes relacionados ao
Direito e a Cidadania. O evento será realizado nas dependências da Faculdade de
Direito Serra do Carmo.
Perfil
Luiz Flávio Gomes é mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (1989); professor de Direito Penal e Processo Penal em
vários cursos de pós-graduação, dentre eles a Facultad de Derecho de la Universidad
Austral (Buenos Aires, Argentina) e UNISUL, de Santa Catarina. É professor honorário
da Faculdade de Direito da Universidad Católica de Santa María, em Arequipa, no Peru.
Dentre seus livros publicados destacam-se Direito Penal – Parte Geral – Culpabilidade e
teoria da pena. São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 2005; Minicódigo Penal, São
Paulo, ed. Revista dos Tribunais e Processo Penal, edição Revista dos Tribunais.
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Judocas imbitubenses tem ótimos resultados em
estadual em Balneário Camboriú
No último final de semana a equipe de judô imbitubense que representa a parceria entre
Prefeitura de Imbituba/Imbituba Atlético Clube participou do Campeonato Estadual de
Judô em Balneário Camboriú conseguindo ótimos resultados.
Murillo Souza Cândido foi campeão sub-18 e terceiro colocado no sub-21. Sua irmã,
Mirelli Cândido foi vice campeã na categoria sub-21 e 3º colocado sub-18. Gabrielly
Diniz foi campeã no sub-18 e vice-campeã sub-21. Daphne Diniz foi campeã sub-21 e
Orlando Peruzzo ficou em 3º colocado no sub-18.
O Sensei Hunter Freitas destaca que o trabalho iniciado na base faz toda a diferença, e
isso começa a aparecer agora. “Com o apoio necessário, Imbituba pode virar um celeiro
de ótimos judocas, pois temos muitos jovens com grande potencial”. O Sensei ressalta
que a intenção nunca foi formar atletas, “mas dentro do trabalho acabou surgindo a
oportunidade e todos abraçamos este trabalho. O Judô sem dúvida é a solução ideal para
oferecer às crianças o equilíbrio. Significa oferecer ferramentas fundamentais para a
formação e o crescimento balanceado”, conta Hunter, natural de Imbituba que começou
a praticar Judô em 1988 na Academia Particular Éder, na Rua de Baixo. “Quando o
Sensei Jaime foi contratado pelo Imbituba Altético, ele transferiu todos os alunos para o

clube. Em 2003 fui contratado pela Unisul onde fiquei cinco anos como atleta e
estudando, chegando à faixa preta. Já fazia um trabalho social em Tubarão mas minha
vontade sempre foi voltar à Imbituba e em 2008, mostrei o projeto para a prefeitura que
apoiou e até hoje estamos ensinando o esporte e formando ótimas pessoas”, comenta
Hunter.
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Star Wars: Conheça a saga que conquistou crianças e
adultos no mundo todo
No dia 4 de maio, o Dia Mundial de Star Wars é lembrado pelos fãs da saga que
conquistou crianças e adultos de diferentes gerações. A data em inglês é um trocadilho
com a famosa frase “Que a Força esteja com você”, adaptada para “May the Fourth be
with you" (“Que o 4 de maio esteja com você”)

Os seis primeiros filmes trazem a história da luta dos combatentes rebeldes e Cavaleiros
Jedi contra o Império e a ameaça dos lordes Sith.
A guerra se passa “há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante”, mas o
encantamento das pessoas por essa série permanece vivo até hoje. O primeiro filme
lançado foi “Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança” (1977) e traz a jornada de
Luke (Mark Hamill), um jovem que tem uma vida bem pacata, mas que recebe uma
visita inesperada e parte para uma grande aventura espacial contra o temido Império,
que governa a galáxia com mãos de ferro.
Ao longo dos demais filmes da primeira trilogia, “Episódio V - O Império ContraAtaca” (1980) e “Episódio VI - “O Retorno de Jedi” (1983), o público descobre lugares
inusitados, acompanha batalhas de sabres de luz incríveis e conhece personagens
inesquecíveis, como o contrabandista cheio de histórias, Han Solo (Harrison Ford), e a
Princesa Léia (Carrie Fisher), que reprisaram os papéis na continuação da história
lançada em 2015: “Episódio VII - O Despertar da Força”, que apresentou novas figuras
à franquia.

Agora a jovem catadora Rey (Daisy Ridley), o ex-Stormtrooper Finn (John Boyega), o
vilão Kylo Ren (Adam Driver) e o aviador Poe Dameron (Oscar Isaac) são os novos
rostos da saga, que conta também com o herói da trilogia original, Luke.
E os fãs já fazem contagem regressiva para a estreia do próximo filme, que será no dia
15 de dezembro deste ano: “Star War: Episódio VIII - Os Últimos Jedi”.
O colaborador do suporte técnico da Contato, Alyson Reinaldo Prudêncio, viu todos os
filmes, além da produção derivada “Rogue One: Uma História Star Wars” (2016), que
se passa um pouco antes da trama de “Episódio IV”. No filme recente, guerreiros
rebeldes partem para uma arriscada missão de roubar os planos da Estrela da Morte,
uma terrível arma de destruição em massa.

E Alyson começou a gostar dos filmes por influência de um amigo e considera Darth
Vader seu personagem preferido. É impossível não associar a sombria figura meio
máquina meio homem com a série. Sobre o interesse das pessoas por Star Wars, o rapaz
acha que são vários os elementos envolvidos que explicam esse fascínio.
“Acho que é o carisma dos personagens, pela história, pela conexão com os filmes”,
explica. Sobre o filme que estreia no fim do ano, Alyson tem algumas teorias sobre o
enredo da produção:
“É ver o Luke de volta à ativa e mostrar como ele cresceu na história; como vai ser ele
como professor e se vai ensinar a Rey”, especula.
Já o estudante de Produção Multimídia na Unisul e redator de conteúdo, Diego Lopes
Silveira, também está com uma boa expectativa para a estreia, mas não quer especular
muito sobre as teorias envolvendo o filme, preferindo ir ao cinema tranquilo, “de mente
aberta”.
“Só não fui no dia da pré-estreia (de “O Despertar da Força”) porque não pude. Minha
empolgação quando o filme começou e todos os sorrisos que não consegui segurar no
decorrer do filme fazem parte de um dia inesquecível. Foi um filme fantástico que,
arrisco dizer, simplesmente não errou. Também adorei Rogue One, que esteve nos
cinema ano passado, até considero um filme subestimado. Mal posso esperar pelo novo
episódio saindo este ano - se puder, estarei lá no primeiro dia. O mais interessante sobre
isso é que não me considero ‘o maior fã’ de Star Wars, mas ainda assim, é impossível
resistir - adoro me deixar empolgar pelo frenesi de poder ver um novo episódio. Ainda
mais agora que a saga voltou à forma”, ressalta o jovem.

Para Silveira, apesar de toda a mídia enaltecer a franquia e, consequentemente, o
surgimento de propagandas, lançamentos de games e brinquedos, a série já provou sua
qualidade e poder de alcance.
“O marketing certamente ajuda, mas o que George Lucas (criador da saga e diretor de
alguns filmes da série) não tem de diretor e escritor, ele tem de sobra em criação de
mundos. O mundo de Star Wars é fascinante demais, pois até nos exemplares mais
fracos da saga, o universo SW nunca deixa de encantar. As locações, as criaturas, os
equipamentos, a música, até os efeitos sonoros... mas os personagens originais
certamente ajudaram. Vimos Luke Skywalker desde quando era um jovem sem direção
até virar um mestre Jedi. Vimos Han Solo deixar de ser um cafajeste individualista e
encontrar sua honra. A Princesa Léia foi um toque importantíssimo, pois esta foi uma
forte personagem feminina numa época em que estas eram escassas - o que certamente
ajudou a manter a saga aberta a todos os gêneros, não apenas um ‘filme de homem’
(detesto essa expressão). Até mesmo a jornada de Anakin e a ascensão do Imperador
nunca deixa de ser interessante, por mais problemática que seja sua exposição nas
prequels. Então, se eu tivesse que escolher, ficaria entre os personagens (a base da
maioria dos grandes filmes da história) e esse universo SW que nunca para de dar luz a
novas histórias”, ressalta.
Muitos fãs consideram o quinto filme o melhor da série. E para o jovem, não é
diferente. “Como muitos, ainda considero ‘Episódio V: O Império Contra-Ataca’ como
o melhor da saga, pelo menos até agora. O longa original é uma aventura empolgante do
começo ao fim, mas ‘Episódio V’ foi o momento em que a saga se tornou ‘algo mais’
para mim. A presença de Yoda é sempre interessante, trazendo novas informações sobre
a Força; a ação ficou maior e melhor; o filme sabe manter a leveza do original, mas não
se acanha de apresentar elementos mais sombrios”, conta.

Star Wars na Netflix
Os seis primeiros filmes da franquia estão na Netflix: “Episódio I: A Ameaça
Fantasma” (1999); “Episódio II: Ataque dos Clones” (2002), “Episódio III: A Vingança
dos Sith” (2005); “Episódio IV: Uma Nova Esperança”; “Episódio V: O Império
Contra-Ataca” e “Episódio VI: O Retorno de Jedi”.
Além dos filmes há duas séries de animação relacionadas ao universo SW que contém
novos e também antigos personagens: “Star Wars: The Clone Wars” e “Star Wars
Rebels”. Há também documentários e um filme “Lego” da série.
Sobre a Netflix
A Contato e a Netflix estão juntas em uma união que beneficia a experiência dos
clientes que navegam na web e acessam o serviço de streaming que é um dos mais

populares do momento. O provedor hospeda o software de transmissão desde 2016, bem
como outros grandes fornecedores de conteúdo, como Google e Akamai, o que melhora
muito a velocidade em downloads e streaming de vídeos da internet. Os equipamentos
alocados no Data Center da Contato disponibilizam o conteúdo.
Esse serviço facilita a vida de quem usa a internet, aumentando a velocidade do serviço,
pois conteúdos que antes seriam buscados do exterior, passam a ser armazenados
localmente.

Veículo: Site Youtube – Canal Nícholas Tavares Koepp Garcia
Data: 03/05/2017
Assunto: Ações realizadas no PIBID Unisul
Link: https://www.youtube.com/watch?v=oJw2IkeUQjQ

