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Unisul deve pagar 13º até o próximo dia 20
Até o dia 20 a Unisul deve fazer o depósito da segunda parcela do 13º salário dos
professores e demais funcionários da instituição. E até o final do mês, os salários de
novembro de todos os colaboradores devem estar integralmente liquidados.
A universidade pagou esta semana os cerca de 560 funcionários que aguardavam
receber o salário de novembro. Eles receberam a princípio 40% dos proventos, mas,
segundo a assessoria da Unisul, até o final do mês o salário deve ser pago integralmente.
A assessoria afirma que, juntas, Fundação Unisul e Unisul estão trabalhando para
superar os desafios gradativamente e conseguir solucionar todos os problemas. “Nossa
meta é conseguirmos, com brevidade, firmar uma parceria, para que possa nos auxiliar
na sustentabilidade da universidade”, pontua.
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Renato Borghetti irá se apresentar neste domingo
Entrando em clima de Natal, o Parque Ambiental Encantos do Sul, em Capivari de
Baixo, receberá neste domingo o Papai Noel, a partir das 16h. Além disso, haverá uma
série de atrações ao público, incluindo o show do acordeonista gaúcho Renato
Borghetti, às 19h. Haverá ainda apresentações dos alunos das oficinas do parque,
contação de histórias e poesia.

Borghettinho, como é conhecido, já esteve no parque em 2014, quando dividiu o palco
com os artistas Alegre Corrêa, Guinha Ramires e Alessandro Kramer, e lotou o teatro
naquela ocasião.
Desta vez sua apresentação será solo, na concha acústica, ao ar livre, como tem ocorrido
em boa parte de seus shows pela Europa, em países como França, Portugal, Hungria,
Holanda, Eslovênia, Bélgica e Suíça. Em caso de chuva, o espetáculo ocorre no espaço
multiuso, no Centro de Cultura e Sustentabilidade do Parque.
Após o show, que é gratuito, com benefícios de Lei de Incentivo à Cultura, a
programação de Natal segue no Centro da cidade, em frente ao ginásio municipal, a
cargo da prefeitura. Lá, estão programadas para acontecer apresentações da Banda Santa
Cecília, Coral Unisul e de alunos da Apae.
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“Piano para Todos” é amanhã, na Unisul
A turnê “Piano para Todos”, com o pianista Alexandre Dietrich, ocorre amanhã, em
Tubarão, às 18h, na sala de audições da Unisul. A entrada é gratuita, e o evento é uma
realização da Fundação Catarinense de Cultura.
O repertório do recital foi cuidadosamente escolhido para que o público possa apreciar
obras de diferentes compositores e estilos musicais. O pianista apresentará ao público
informações sobre as obras musicais e sobre os compositores, de forma a tornar o recital
mais atraente, cativando o público a interagir com o ambiente musical. O recital terá
uma hora de duração.

Trata-se de um evento didático, em que a ligação entre músico, obra musical e público
torna-se mais estreita. Desta forma, intensifica-se o interesse da plateia com o recital de
música erudita, em especial para piano, pois torna o recital mais atrativo aos
espectadores.

No programa dos recitais serão interpretadas obras eruditas compostas para piano de
importantes compositores, apresentando o romantismo alemão de Robert Schumman e a
música inovadora de Claude Debussy. Melodias conhecidas de compositores brasileiros,
como Ernesto Nazareth e do catarinense Aldo Krieger, também estão no repertório.
O pianista possui uma próspera carreira internacional, apresentando-se na Europa nas
cidades de Paris, Madri, Bruxelas, Lisboa, Hamburgo, Milão e em Roanoke, Athens,
Houston, Dallas, New Orleans, Los Angeles, nos Estados Unidos.
Seu trabalho artístico abrange recitais de piano solo, recitais de câmara, concertos com
orquestra, e recitais didáticos para crianças e jovens, já tendo realizado mais de 300
recitais didáticos em Santa Catarina.

Suas últimas apresentações internacionais ocorreram recentemente em San Jose e Itália,
em Milão. Em 2018, retornou aos Estados Unidos, onde apresentou um recital de piano
solo em Alexandria e Washington DC, participando do Festival Apollo de Artes, sendo
o único brasileiro a participar do evento. Seu recital de piano solo foi o evento de
abertura do festival, interpretando obras de compositores brasileiros.
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Obra coletiva analisa impactos do primeiro ano da
reforma trabalhista

Após um ano em vigor, a chamada reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) segue gerando
discussões. Com o objetivo de pensar e esclarecer as incertezas causadas pela mudança

na lei, a Editora da Universidade Estadual da Paraíba (Eduepb) decidiu reunir em um
livro as primeiras impressões de diversos profissionais do Direito.
Ao todo, a obra coletiva conta com 45 artigos de 51 autores, entre professores,
advogados, procuradores e magistrados. O e-book foi coordenado pelos professores
Rosângela Themel (Unisul) e Ricardo Calcini (PUC/SP).
Calcini explica que o e-book foi elaborado sem nenhum caráter comercial, mas sim com
a proposta de cumprir com a função social de disseminar ideias. Por isso, a Eduepb
disponibiliza em seu site o acesso do livro digital para download totalmente gratuito.
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Sociedade por João Pulita
Veja a coluna social desta segunda-feira.
Estetoscópio
Aloir Neri de Oliveira Júnior, o caçula de Aloir de Oliveira e Maria Lúcia Reis de
Oliveira é o mais novo orgulho da família. Júnior integrou o elenco de formandos do
curso de Medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina que recebeu o diploma,
sexta-feira, no Espaço Integrado de Artes Unisul e foi aplaudido também pelas belas
manas dele, as médicas, Mayara e Thairine Reis de Oliveira. Nesta sexta-feira, 21, o
formando ganhará uma festa que promete muito bom gosto no Clube Juvenil. Flora
Magnabosco e Marcele Pulita, amigas da família, assinam o aparato organizacional da
recepção.
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Nova diretoria é eleita e marca 12 anos do Comitê da
Bacia do Rio Urussanga
Encontro também aprovou o calendário de reuniões ordinárias para 2019
Uma nova composição de representantes de entidades passa a atuar à frente do Comitê
da Bacia do Rio Urussanga. A eleição da diretoria para o mandato de dois anos
reconduziu Carla Possamai Della à presidência do órgão colegiado. O ato oficial de
posse dos membros eleitos ocorreu na última Assembleia Geral Ordinária do ano, na
sala de reuniões da Epagri, em Criciúma.
"Nos últimos anos, o Comitê da Bacia do Rio Urussanga construiu um excelente
trabalho alicerçado na atuação de estratégias de articulação, mobilização e
comunicação. Reconduzida à função de presidente, o intuito juntamente com toda a
diretoria nos próximos meses será a gestão participativa. Ainda existe muito para fazer
em prol das nossas águas", frisou Carla.

Para esta nova gestão também foram empossados o vice-presidente do
Comitê, Luis Gustavo Cancelier, e a secretária executiva Sandra Maria de Souza, além
de três secretários suplentes e mais seis membros da Comissão Consultiva. O ato marca
os 12 anos de atuação do Comitê da Bacia do Rio Urussanga comemorados em
dezembro deste ano. A liberação de recursos através do Governo de Santa Catarina
possibilita a retomada das ações e uma projeção para os próximos anos.
Antes da eleição da diretoria, representantes de entidades membros deliberaram sobre
outros assuntos dentro da Assembleia Geral Ordinária. O encontro aprovou o calendário
de reuniões ordinárias para 2019, os planos de trabalho, de comunicação e mobilização,
e de capacitação inseridos no projeto de operacionalização do Comitê da Bacia do Rio
Urussanga. Também foi realizada a indicação de representantes do Comitê para compor
o Grupo Técnico de assessoramento do GTA do Carvão. Informações sobre o processo
de elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga também foram
apresentadas pelos técnicos da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).
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Rádio
Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 17/12/2018
Hora: 7h30min
Assunto: Formatura Inclusão Digital. Aluna Moda Prêmio Moda Inclusiva
Comentarista: Beatriz Juncklaus
Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 17/12/2018
Hora: 10horas
Assunto: Formatura Inclusão Digital. Aluna Moda Prêmio Moda Inclusiva
Comentarista: Beatriz Juncklaus
Veículo: Rádio Litoral Sul
Programa: Jornal Litoral AM 1320
Data: 17/12/2018
Hora: 7horas
Assunto: Formatura Inclusão Digital. Aluna Moda Prêmio Moda Inclusiva
Comentarista: Beatriz Juncklaus

