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Semana da Moda
Segue até sexta-feira a sempre badalada Semana de Moda da Unisul. Oficinas bem
bacanas, palestras das mais interessantes e, claro, o grand finale: o desfile de moda que
sempre é muito esperado. O horário de início é sempre às 19h30 e todos os eventos são
abertos ao público.

Veículo: FESPORTE – SC
Data: 25/06/2018
Link: http://www.fesporte.sc.gov.br/eventos/jesc-15-17/item/3034-jesc-entram-nafase-das-modalidades-coletivas-nesta-terca

JESC entram na fase das modalidades coletivas

O voleibol está na programaçãoFoto: Antonio Prado/Fesporte

Desde sábado, 23, em Videira, 3.364 estudantes de 15 a 17 anos participam da etapa
estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc). A competição se encerrará
sábado, 30, e tem a participação de representantes de escolas de 279 municípios. O
evento é uma promoção do Governo de Santa Catarina, por meio da Fesporte, em
parceria com a prefeitura. Clique e baixe o boletim 3 com a programação.
Nos dois primeiros dias, sábado e domingo, foram definidos os campeões das chamadas
modalidades coletivas: atletismo, badminton, vôlei de praia, judô, tênis de mesa e
xadrez. A partir desta terça, 26, começam as competições das modalidades
coletivas: basquete, handebol, futsal e voleibol.
Ainda nesta terça-feira, a partir das 19h30, ocorre o cerimonial de abertura no ginásio
do complexo esportivo Sérgio Luiz Marafon.
Os campeões das modalidades farão parte da seleção de Santa Catarina que disputará a
etapa nacional da competição, os Jogos Escolares da Juventude (JEJ), de 12 a 25 de
novembro em Natal.

As exceções serão as escolas campeãs do handebol masculino e feminino, além do
basquete e voleibol, ambos no masculino, que disputarão a etapa classificatória regional
dos JEJ de 26 a 30 de setembro em Joinville. Se forem campeãs da regional ganham o
direito de participar dos JEJ em Natal, isso porque em 2017 não conseguiram
classificação em primeiro lugar na etapa nacional.
Em 2018, no total, incluindo todas as etapas, foram inscritos 82.036 estudantes nos Jesc,
um acréscimo de mais de seis mil participantes, já que em 2017 se inscreveram na
competição 75.672 alunos.
Para a etapa estadual dos Jesc, por questões de infraestrutura, algumas modalidades não
serão realizadas em Videira. A ginástica rítmica, por exemplo, terá como local a AABB
de Blumenau com as disputas ocorrendo entre os dias 10 a 12 de agosto.
Ainda no mês de agosto, dentro das competições dos Jesc 12 a 14 anos, em São José,
ocorre a luta olímpica, dia, 4, e a natação, entre os dias de 6 e 8 no complexo aquático
da Unisul em Palhoça.
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Jesc entram na fase das modalidades coletivas
Desde sábado, 23, em Videira, 3.364 estudantes de 15 a 17 anos participam dos Jogos
Escolares em Videira
Desde sábado, 23, em Videira, 3.364 estudantes de 15 a 17 anos participam da etapa
estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc). A competição se encerrará
sábado, 30, e tem a participação de representantes de escolas de 279 municípios. O
evento é uma promoção do Governo de Santa Catarina, por meio da Fesporte, em
parceria com a prefeitura. Clique e baixe o boletim 3 com a programação.
Nos dois primeiros dias, sábado e domingo, foram definidos os campeões das chamadas
modalidades coletivas: atletismo, badminton, vôlei de praia, judô, tênis de mesa e
xadrez. A partir desta terça, 26, começam as competições das modalidades
coletivas: basquete, handebol, futsal e voleibol.
Ainda nesta terça-feira, a partir das 19h30, ocorre o cerimonial de abertura no ginásio
do complexo esportivo Sérgio Luiz Marafon.
Os campeões das modalidades farão parte da seleção de Santa Catarina que disputará a
etapa nacional da competição, os Jogos Escolares da Juventude (JEJ), de 12 a 25 de
novembro em Natal.
As exceções serão as escolas campeãs do handebol masculino e feminino, além do
basquete e voleibol, ambos no masculino, que disputarão a etapa classificatória regional
dos JEJ de 26 a 30 de setembro em Joinville. Se forem campeãs da regional ganham o
direito de participar dos JEJ em Natal, isso porque em 2017 não conseguiram
classificação em primeiro lugar na etapa nacional.
Em 2018, no total, incluindo todas as etapas, foram inscritos 82.036 estudantes nos Jesc,
um acréscimo de mais de seis mil participantes, já que em 2017 se inscreveram na
competição 75.672 alunos.

Para a etapa estadual dos Jesc, por questões de infraestrutura, algumas modalidades não
serão realizadas em Videira. A ginástica rítmica, por exemplo, terá como local a AABB
de Blumenau com as disputas ocorrendo entre os dias 10 a 12 de agosto.
Ainda no mês de agosto, dentro das competições dos Jesc 12 a 14 anos, em São José,
ocorre a luta olímpica, dia, 4, e a natação, entre os dias de 6 e 8 no complexo aquático
da Unisul em Palhoça.
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Basquete: quatro décadas de muitas histórias na
Cidade Azul

O basquete é uma das modalidades que mais elevou o nome de Tubarão para o cenário
estadual e nacional. Seja pelos troféus ou pela revelação de jogadores, as pessoas
responsáveis por esse panorama já receberam vários tipos de homenagens pelos feitos
alcançados. Um deles foi o técnico campeão catarinense de basquete em 1979 e 1981,
pelo Esporte Clube Ferroviário, de Oficinas, na Cidade Azul.
Luiz Ernani Buerger ocupa atualmente o cargo de presidente da Fundação Municipal de
Esportes de Tubarão. No ano passado, por todos os serviços prestados em prol do
esporte da Cidade Azul, recebeu a Comenda do Mérito Esportivo, uma das principais
honrarias de Santa Catarina. Ela existe desde 1994 e a escolha dos homenageados é feita
por meio de indicação dos integrantes do conselho. Após a indicação do nome, o
conselheiro apresenta a justificativa da escolha. O nome de Luiz Ernani foi sugerido

pelo tubaronense Osvaldo Juncklaus. “Não esperava uma homenagem como essa, fiquei
muito feliz, pois é o reconhecimento de tantos anos de trabalho no esporte de Tubarão.
Divido essa honraria com a minha família, com todos os meus atletas e com todos dessa
cidade maravilhosa que me acolheu há mais de 40 anos, onde fiz minha vida e toda vida
esportiva”, comenta o comandante da FME.
Luiz Ernani Buerger tem 62 anos e nasceu em Blumenau. Veio para Tubarão em 1976,
aos 21 anos e já formado em Educação Física, para a disputa dos Jogos Abertos de
Santa Catarina (JASC) como atleta de vôlei. No ano seguinte também passou a atuar
como atleta do basquete. Mais tarde virou técnico. Ernani lecionou em várias escolas
em Capivari de Baixo, Laguna e Tubarão.
De Curitiba para Tubarão, até hoje
Ernani não imaginava que a década de 70 seria responsável por fazer sua vida mudar
totalmente. Ainda atleta de vôlei na principal cidade do Paraná, viu Tubarão surgir
como opção de carreira – e de vida mais tarde. “Eu terminei uma partida em Curitiba, aí
duas pessoas vieram falar comigo. Uma era o professor Vicente Schlickmann e a outra o
Tadeu Ghizzo Correa. Falaram que eram de Tubarão e disseram que os Jogos Abertos
de Santa Catarina seriam disputados na cidade em 1976. Acabei vindo para cá e ficando
até hoje”, relembra o atual secretário de Esportes da prefeitura.
Nas quadras, sai o vôlei e entra o basquete
Embora Luiz Ernani tenha vindo para Tubarão jogar vôlei, uma proposta recebida em
1977 mudaria para sempre a vida do esportista. No final daquela década, seu José
Warmuth Teixeira fez um convite, que foi prontamente aceito. “Ele me perguntou se eu
queria treinar uma equipe de basquete no Clube de Campo. Eu aceitei, nós ficamos
algum tempo ali e depois fomos para o ginásio Otto Feuerschuette. Disputamos várias
competições pelo Esporte Clube Ferroviário, entre 1977 e 1983, inclusive com os títulos
estaduais. As conquistas aconteceram por causa do comprometimento do grupo, que
entendeu a metodologia e se dedicou ao máximo”, conta Buerger.
Para o futuro: esperança
Atualmente Ernani comanda a Fundação Municipal de Esportes em Tubarão. Com o
poder que tem nas mãos, sonha em reviver os tempos de ouro do basquete tubaronense.
“Ele começa a ressurgir, com várias escolinhas que temos na Fundação. Inclusive
contratamos uma técnica para tentar uma vaga nos Jogos Abertos de Santa Catarina na
categoria adulto”, diz o secretário. Hoje são dois projetos da Federação Catarinense de
Basquete realizados na Cidade Azul, através da prefeitura. “Tenho total e plena
convicação de que o basquete de Tubarão começa a ressurgir. Óbvio que é um projeto
de médio e longo prazo, é uma nova semente que está surgindo. Mas o basquete vai
voltar a ser grande em Tubarão”, conclui e garante Ernani Buerger.
O futebol pressiona e interfere no basquete
Mesmo com inúmeras conquistas, o basquete do Ferroviário terminou em 1983. A
pressão para que o futebol voltasse ao bairro de Oficinas era imensa. Ignorar o pedido
ficou insustentável. “O doutor Wamuth saiu, uma outra gestão assumiu e acabou com o
basquete”, lamenta Luiz Ernani Buerger. “Mas é como dizem: o diabo fecha uma porta
e Deus abre outra”, comenta. Pouco tempo depois, o treinador assume um novo desafio
na carreira. “A Unisul, através do colégio Dehon, me convidou para continuar o
trabalho, dessa vez dentro da Universidade. Aí foram anos vitoriosos, principalmente no
basquete feminino. Ganhamos todos os títulos possíveis, menos na categoria adulta”,
orgulha-se o professor. “Aí, por questões financeiras, a Unisul acabou com o basquete.

Cheguei a ir pra Criciúma e lancei uma sementinha. Hoje eles estão indo muito bem,
inclusive”, revela.
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Mais de 3 mil estudantes participam dos Jogos
Escolares de SC em Videira

Desde sábado, 23, em Videira, 3.364 estudantes de 15 a 17 anos participam da etapa
estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc). A competição termina no
próximo sábado, 30, e tem a participação de representantes de escolas de 279
municípios. O evento é uma promoção do Governo de Santa Catarina, por meio da
Fesporte, em parceria com a prefeitura.
Nos dois primeiros dias, sábado e domingo, foram definidos os campeões das chamadas
modalidades coletivas: atletismo, badminton, vôlei de praia, judô, tênis de mesa e
xadrez. A partir desta terça, 26, começam as competições das modalidades
coletivas: basquete, handebol, futsal e voleibol.
Ainda nesta terça-feira, a partir das 19h30, ocorre o cerimonial de abertura no ginásio
do complexo esportivo Sérgio Luiz Marafon.
Os campeões das modalidades farão parte da seleção de Santa Catarina que disputará a
etapa nacional da competição, os Jogos Escolares da Juventude (JEJ), de 12 a 25 de
novembro em Natal.
As exceções serão as escolas campeãs do handebol masculino e feminino, além do
basquete e voleibol, ambos no masculino, que disputarão a etapa classificatória regional
dos JEJ de 26 a 30 de setembro em Joinville. Se forem campeãs da regional ganham o
direito de participar dos JEJ em Natal, isso porque em 2017 não conseguiram
classificação em primeiro lugar na etapa nacional.
Em 2018, no total, incluindo todas as etapas, foram inscritos 82.036 estudantes nos Jesc,
um acréscimo de mais de seis mil participantes, já que em 2017 se inscreveram na
competição 75.672 alunos.

Para a etapa estadual dos Jesc, por questões de infraestrutura, algumas modalidades não
serão realizadas em Videira. A ginástica rítmica, por exemplo, terá como local a AABB
de Blumenau com as disputas ocorrendo entre os dias 10 a 12 de agosto.
Ainda no mês de agosto, dentro das competições dos Jesc 12 a 14 anos, em São José,
ocorre a luta olímpica, dia, 4, e a natação, entre os dias de 6 e 8 no complexo aquático
da Unisul em Palhoça.
Os campeões da primeira etapa dos Jesc
Atletismo feminino
100 metros rasos – Mikaely M. Demo – Nova Veneza
100 metros com barreiras – Mariana de O. Muller – Joinville
400 metros rasos – Karolina T. Bernardes – Tubarão
3.000 metros rasos – Jéssica D. Cunha – Itajaí
Lançamento do dardo – Fernanda Veloski – Mafra
Salto triplo – Larissa Cavalett – Joinville
200 metros rasos – Mikaely M. Demo – Nova Veneza
800 metros rasos – Larissa da S. Lucio – Nova Veneza
Lançamento do disco – Livia Canceli – Concórdia
Arremesso de peso – Thalia André – Joinville
Salto em distância – Rafaela Ivorsky – Joinville
Salto em altura – Jéssica S. Silva – Timbó
Pentatlo – Amanda Fernandes – Joinville
Atletismo masculino
100 metros rasos – Ryan Ottomeyer – Porto União
400 metros rasos – Gustavo H. R. Taschek – São Bento do Sul
3.000 metros rasos – Tiago E. Fernandes – Caçador
Lançamento do dardo – Alisson A. Rudenz – Pomerode
Salto em altura – Kauan Rita – Braço do Norte
Salto triplo – Paulo Rodrigues – Joinville
110 metros com barreiras – Gabriel Ferreira – Florianópolis
200 metros rasos – Vinícius M. Ludke – Maravilha
800 metros rasos – Maximizo Kuhnen – Campos Novos
Arremesso de peso – Maurício Machry – Palmitos
Lançamento de disco – Maurício Machry – Palmitos
Octatlo – Oriel P. Cani – Blumenau
Badminton
Feminino – Adrieli Morgan – Porto União
Masculino – Henrique Zandonai – Ibirama
Ciclismo – estrada em circuito
Feminino – Liandra Heimann – Timbó
Masculino – André dos Santos – Benedito Novo
Judô feminino
Superligeiro (-40kg) – Yasmim R. Teixeira – Navenantes
Ligeiro (-44kg) – Mariana H. Pottratz. – Concórdia
Meio leve (-48kg) – Beatriz G. Laux – Jaraguá do Sul
Leve (-52kg)- Mariana Aita – Florianópolis
Meio médio (-57k) – Gabrielle C. D. David – Laguna
Médio (-63kg) – Gabriella H.Duarte – Balneário Camboriú
Meio pesado (-70kg) – Mª Eduarda Schroll – Chapecó
Pesado (+70kg) – Natalia Biazin – Concórdia
Judô masculino
Superligeiro (-50kg) – Hebert dos S. Macario – Chapecó
Ligeiro (-55kg) – Tarcisio Fernandes – Chapecó
Meio leve (-60k) – Leonardo Konishi – Chapecó

Leve (-66kg) – Matheus F. F. Massena – Brusque
Meio médio (-73kg) – Germano G. Bianchini – Brusque
Médio (-81kg) – Luiz Felipe F. de M. Rego – Florianópolis
Meio pesado (-90kg) – Vitor D. Berbet – Itajaí
Pesado (+90kg) – Daniel B. Lemes da Silva – Blumenau
Vôlei de praia
Feminino – Dandara W. Murara e Maria Vitória da Silva – Pomerode
Masculino – Euller A. Luciano e Samuel Bello – Itapema
Tênis de mesa
Feminino – Ana Flávia Cabral – Joinville
Masculino – Guilherme Silva – Joinville
Xadrez
Feminino – Bruna Favero – Fraiburgo
Masculino – Guilherme Borba – Blumenau
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Semana acadêmica promove oficinas e palestras sobre
moda

O curso superior de Tecnologia em Design de Moda da Unisul, em Tubarão, promove
entre os dias 25 e 29 de junho, mais uma edição da Semana de Moda. Quem traz mais
informações é Reginaldo Osnildo.
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TV
Veículo: Jornal Palhocense
Data: 26/06/2018
Assunto: Aconteceu no campus da Unisul Pedra Branca na última sexta (22),
debate com representantes catarinenses dos presidenciáveis. Acompanhe detalhes
na edição 645 do Palhocense.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=IoSdEGyWW5g

Rádio
Veículo: Rádio Santa Catarina
Programa: Arilton Barreiros – Unisul Comunitária
Data: 26/06/2018
Hora: 7h30min
Assunto:
• Está tudo pronto para o arraial solidário do Colégio Dehon e da Unisul em
parceria com o Farol Shopping. O evento tem a finalidade de integrar todas
as famílias da região.
• Em parceria com o Senai, Sebrae e Sindicont, a Incubadora CRIE organiza
o 8º Café de Network. O evento que é gratuito, acontecerá no dia 5 de julho,
ás 14h30min, na sala de reuniões da CRIE. O 8º Café de Network está
incluso no programa de Incentivo ao Network proporcionado pela
Incubadora CRIE. Neste programa, estão incluídas duas grandes ações
oferecidas pela Incubadora, na qual referem-se ao Café de Network e o
Happy Hour.
• Priorizando a produção de produtos orgânicos, a próxima feira solidária da
Unisul acontece hoje, das 13h ás 19h, no campus Tubarão.
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Veículo: Rádio Bandeirantes
Programa: Programa do Mexicano – Unisul Comunitária
Data: 26/06/2018
Hora: 10horas
Assunto:
• Está tudo pronto para o arraial solidário do Colégio Dehon e da Unisul em
parceria com o Farol Shopping. O evento tem a finalidade de integrar todas
as famílias da região.
• Em parceria com o Senai, Sebrae e Sindicont, a Incubadora CRIE organiza
o 8º Café de Network. O evento que é gratuito, acontecerá no dia 5 de julho,
ás 14h30min, na sala de reuniões da CRIE. O 8º Café de Network está
incluso no programa de Incentivo ao Network proporcionado pela
Incubadora CRIE. Neste programa, estão incluídas duas grandes ações
oferecidas pela Incubadora, na qual referem-se ao Café de Network e o
Happy Hour.
• Priorizando a produção de produtos orgânicos, a próxima feira solidária da
Unisul acontece hoje, das 13h ás 19h, no campus Tubarão.
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Veículo: Rádio Litoral
Programa: Jornal Litoral AM 1320
Data: 26/06/2018
Hora: 7horas
Assunto:
• Está tudo pronto para o arraial solidário do Colégio Dehon e da Unisul em
parceria com o Farol Shopping. O evento tem a finalidade de integrar todas
as famílias da região.
• Em parceria com o Senai, Sebrae e Sindicont, a Incubadora CRIE organiza
o 8º Café de Network. O evento que é gratuito, acontecerá no dia 5 de julho,
ás 14h30min, na sala de reuniões da CRIE. O 8º Café de Network está
incluso no programa de Incentivo ao Network proporcionado pela
Incubadora CRIE. Neste programa, estão incluídas duas grandes ações
oferecidas pela Incubadora, na qual referem-se ao Café de Network e o
Happy Hour.
• Priorizando a produção de produtos orgânicos, a próxima feira solidária da
Unisul acontece hoje, das 13h ás 19h, no campus Tubarão.
Comentarista: Willian Corrêa Máximo

Jornal Unisul Hoje
Veículo: Unisul Hoje
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Curso de Educação Física apresenta Mostra Interna de
Dança nesta quarta-feira, 27/6

A Mostra Interna de Dança, realizada pelos alunos da 1ª fase do curso de Educação
Física, campus Tubarão, acontecerá no dia 27/6, ás 19h30min, no Auditório do Espaço
Integrado de Artes, em Tubarão. O evento possui entrada gratuita, além de ser aberto ao
público.
A professora Carolina Barbosa, que ministra a disciplina de Atividades
Rítmicas, explica que a Mostra Interna de Dança tem o intuito de colocar em práticas as
teorias instruídas em sala de aula. “Nas apresentações, as turmas de bacharelado
utilizam diversas categorias de dança, enquanto os estudantes de licenciatura aplicam
temas escolares em suas produções, como por exemplo, baseados nas temáticas
natalinas e dia da família”.
Carolina afirma ainda que o repertório das apresentações abrangerá todas as
modalidades de dança, como: jazz, dança urbana e contemporânea, ballet, e muito mais.
“As apresentações são planejadas em sala de aula, além de pesquisas realizadas nas
mídias pelos estudantes”.

