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SOB NOVA DIREÇÃO. Klauss Camara é novo diretor
de futebol profissional do Cruzeiro
O anúncio da efetivação de Klauss nesta nova função foi feito pelo presidente Gilvan
de Pinho Tavares, na manhã deste domingo

Ex-diretor da base do Cruzeiro Esporte Clube, cargo que exerceu desde junho de 2014,
Klauss Lopes Camara é o novo diretor de futebol profissional do Maior de Minas. O
anúncio da efetivação de Klauss nesta nova função foi feito pelo presidente Gilvan de
Pinho Tavares, na manhã deste domingo, na Toca da Raposa II.
“Ele já vinha exercendo essa função e agora de fato e de direito. Ontem conversamos
com ele e o oficializamos como novo diretor de futebol profissional do Cruzeiro. Ficou

muito feliz e falou que era o sonho da vida dele. A partir de hoje, o Klauss já está
exercendo definitivamente o cargo”, afirmou Gilvan, que passa agora a procurar outro
profissional para a função que Klauss Camara exercia nas categorias de base celeste.
“É um profissional muito competente, já passou por vários outros clubes, como
Figueirense, Atlético-PR e Fluminense, e no Cruzeiro prestou um grande serviço na
base. Agora, com a oficialização do Klauss Camara como diretor de futebol
profissional, vamos atrás de um diretor para a base.”
Bruno Vicintin, vice-presidente de futebol do Time do Povo, também não poupou
elogios em relação a Klauss Camara e destacou ainda a importância dele na contratação
do meia Thiago Neves.
“Fico feliz, ele merece, fez um brilhante trabalho nas nossas divisões de base e também
na contratação do Thiago Neves ele foi muito bem. Merecido e sempre que a gente pode
promover alguém de dentro da casa para subir degraus é o caminho certo, o caminho
que o Cruzeiro sempre seguiu”, declarou.
Natural de Muriaé-MG, graduado em Educação Física pela Unisul-SC e pós-graduado
em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de Sá-SC, Klauss Camara, de 36 anos,
disse estar concretizando o desejo de assumir o cargo de diretor de futebol profissional
da Raposa.
“É uma satisfação muito grande, a realização de um grande sonho. Estou muito
motivado, com muita vontade de trabalhar e demonstrar meu trabalho agora aqui na
Toca II. O torcedor pode esperar um profissional que se capacitou e buscou muito estar
onde estou hoje. Não vai faltar empenho, dedicação e esforço da minha parte para poder
fazer do Cruzeiro um clube de excelência e grande como sempre foi”, afirmou ele, que é
torcedor da Raposa e ex-atleta das categorias de base da equipe cinco estrelas.
“Eu tenho uma identificação muito grande com o Cruzeiro. O Cruzeiro faz parte da
minha vida desde o início. Eu me lembro como se fosse hoje eu chegando com o meu
pai, com a bolsa debaixo do braço, o sonho de ser jogador, onde eu iniciei, nas
categorias de base do Clube. Depois eu trabalhei aqui em uma segunda oportunidade e
desde 2014 é a terceira oportunidade que eu tenho de poder estar trabalhando e servindo
ao Cruzeiro.”
Além da contratação de Thiago Neves, Klauss também foi o responsável por outras
negociações recentes no time profissional, como a renovação do contrato do meia
Robinho e o empréstimo do também meia Gabriel Xavier ao Vitória.
“Tudo aquilo que o presidente pediu para que eu pudesse fazer, os serviços a serem
prestados no profissional, eu me esforcei ao máximo para poder fazer com excelência.
O Thiago Neves foi uma contratação que, apesar de ter sido eu o responsável por tê-lo
trazido, conduzido e concluído a negociação, mas ele veio por um somatório de fatores
que convergiram e foram favoráveis para que ele tivesse aqui”, disse ele.
“A situação do Robinho, o Gabriel Xavier no Vitória também foi uma condução que eu
tive, tudo a pedido do presidente, mas agora a gente sabe que terá um trabalho longo
pela frente e vamos fazer o máximo para que a gente possa ter sucesso”, completou.

Klauss Camara atenderá à imprensa em entrevista coletiva a ser marcada pelo Clube.
Klauss Lopes Camara
Nascimento: 24/05/1980 (Muriaé-MG)
Formação: graduação em Educação Física e Esporte pela Unisul-SC e pós-graduação
em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de Sá-SC. Natural de Muriaé-MG;
Klauss Camara, de 36 anos, disse estar concretizando o desejo de assumir o cargo de
diretor de futebol profissional da Raposa.
Clubes:
- Figueirense (supervisor geral): março de 2006 a novembro de 2008
- Atlético-PR (coordenador de captação da base): novembro de 2008 a junho de 2010
- Cruzeiro (coordenador de captação da base): julho de 2010 a agosto de 2011
- Fluminense (coordenador técnico): agosto de 2011 a junho de 2014
- Cruzeiro (diretor da base): junho de 2014 a janeiro de 2017
- Cruzeiro (diretor de futebol profissional): a partir de janeiro de 2017
- Figueirense (supervisor geral): março de 2006 a novembro de 2008
- Atlético-PR (coordenador de captação da base): novembro de 2008 a junho de 2010
- Cruzeiro (coordenador de captação da base): julho de 2010 a agosto de 2011
- Fluminense (coordenador técnico): agosto de 2011 a junho de 2014
- Cruzeiro (diretor da base): junho de 2014 a janeiro de 2017
- Cruzeiro (diretor de futebol profissional): a partir de janeiro de 2017
“É uma satisfação muito grande, a realização de um grande sonho. Estou muito
motivado, com muita vontade de trabalhar e demonstrar meu trabalho agora aqui na
Toca II. O torcedor pode esperar um profissional que se capacitou e buscou muito estar
onde estou hoje. Não vai faltar empenho, dedicação e esforço da minha parte para poder
fazer do Cruzeiro um clube de excelência e grande como sempre foi”, afirmou ele, que é
torcedor da Raposa e ex-atleta das categorias de base da equipe cinco estrelas.
“Eu tenho uma identificação muito grande com o Cruzeiro. O Cruzeiro faz parte da
minha vida desde o início. Eu me lembro como se fosse hoje eu chegando com o meu
pai, com a bolsa debaixo do braço, o sonho de ser jogador, onde eu iniciei, nas
categorias de base do Clube. Depois eu trabalhei aqui em uma segunda oportunidade e
desde 2014 é a terceira oportunidade que eu tenho de poder estar trabalhando e servindo
ao Cruzeiro.”
Além da contratação de Thiago Neves, Klauss também foi o responsável por outras
negociações recentes no time profissional, como a renovação do contrato do meia
Robinho e o empréstimo do também meia Gabriel Xavier ao Vitória.
“Tudo aquilo que o presidente pediu para que eu pudesse fazer, os serviços a serem
prestados no profissional, eu me esforcei ao máximo para poder fazer com excelência.
O Thiago Neves foi uma contratação que, apesar de ter sido eu o responsável por tê-lo
trazido, conduzido e concluído a negociação, mas ele veio por um somatório de fatores
que convergiram e foram favoráveis para que ele tivesse aqui”, disse ele.
“A situação do Robinho, o Gabriel Xavier no Vitória também foi uma condução que eu
tive, tudo a pedido do presidente, mas agora a gente sabe que terá um trabalho longo
pela frente e vamos fazer o máximo para que a gente possa ter sucesso”, completou.

Formação: graduação em Educação Física e Esporte pela Unisul-SC e pós-graduação
em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de Sá-SC
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Apresentação do novo Diretor de Futebol será na
manhã desta terça
Klauss Lopes Camara, novo diretor de futebol profissional do Maior de Minas, será
apresentado nesta terça-feira, às 11h30, na Toca da Raposa II. Ex-diretor da base
celeste, Klauss foi nomeado para o cargo em anúncio feito pelo Presidente Gilvan de
Pinho Tavares.
Além da apresentação do novo dirigente, um jogador do atual plantel atenderá a
imprensa antes do treino marcado para as 9h30. A imprensa terá acesso ao Centro de
Treinamento celeste às 8h45.
Klauss Lopes Camara
Nascimento: 24/05/1980 (Muriaé-MG)
Formação: graduação em Educação Física e Esporte pela Unisul-SC e pós-graduação
em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de Sá-SC
Clubes:
- Figueirense (supervisor geral): março de 2006 a novembro de 2008
- Atlético-PR (coordenador de captação da base): novembro de 2008 a junho de 2010
- Cruzeiro (coordenador de captação da base): julho de 2010 a agosto de 2011
- Fluminense (coordenador técnico): agosto de 2011 a junho de 2014
- Cruzeiro (diretor da base): junho de 2014 a janeiro de 2017
- Cruzeiro (diretor de futebol profissional): a partir de janeiro de 2017
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Recursos para reconstrução da ponte do Rio do Pouso
também são aprovados
O município de Tubarão conseguiu obter parecer favorável da Defesa Civil Nacional e
deverá receber também recursos na ordem de R$ 340 mil para a reconstrução da ponte
que liga a localidade de Rio do Pouso a Pedras Grandes.
O pedido, inicialmente negado, foi aprovado graças à nova justificativa apresentada pela
prefeitura, que conseguiu demonstrar que a via foi danificada pelo vendaval do dia 16
de outubro. “Os técnicos que avaliaram a ponte, concluíram, em um primeiro momento,
que os danos na passarela não tinham relação direta com o evento (vendaval), sendo
decorrente da deterioração normal de uso e falta de manutenção”, explica o secretário de
Defesa Civil, Djalma Alves.
O documento elaborado pelos técnicos da prefeitura já está em Brasília e os argumentos
foram considerados plausíveis. “Agora, vamos aguardar o parecer oficial da Defesa
Civil e a liberação dos recursos, para realizarmos o processo de licitação”, salienta o
secretário.
Além da ponte Rio do Pouso/Pedras Grandes, a prefeitura também teve aprovados em
torno de R$ 130 mil para a cobertura da quadra da escola Manoel Rufino Francisco e
cerca de R$ 800 mil para construção da nova ponte da Unisul. “O valor para a ponte foi
definido com base no projeto elaborado pela gestão anterior, que previa a construção de
uma via de concreto, com dois metros de largura. Nossa intenção é que tenha de três a
quatro metros de largura”, adianta Djalma.
Com a ampliação do tamanho da via, solicitada pelo prefeito Joares Ponticelli, a nova
ponte terá duas faixas laterais e uma faixa central destinada a cadeirantes e ciclistas.
“Vamos nos reunir com os técnicos da Amurel para elaborarmos o novo projeto e assim
poderemos calcular qual o valor será necessário a prefeitura dispor, como contrapartida,
para aumentar o tamanho da ponte”, ressalta o secretário de Defesa Civil.
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Ler e praticar a escrita é a receita de porto-alegrense
que tirou nota máxima na redação do Enem
Mahysa Silva Camargo, 21 anos, integra o seleto grupo de 0,001% dos que tiveram a
melhor avaliação na dissertação entre 6 milhões de candidatos

Um dia, um professor de redação disse à gaúcha de Porto Alegre Mahysa Silva
Camargo, 21 anos, que os temas das dissertações nunca eram para surpreender. Bastava
que os alunos estivessem ligados no que estava acontecendo no mundo para saber o que
escrever. O resto era prática.
Essa foi a dica valiosa que a estudante tomou como um mantra para o estudo da matéria
mesmo dois anos depois de ter deixado o cursinho pré-vestibular, onde ouviu a
orientação. Sem deixar as obras literárias de lado, passou a incluir na rotina a leitura de
notícias e a pesquisar os assuntos que estavam em alta na mídia, conhecimento que
servia de base para o treino das redações. A dedicação deu resultado: a aluna foi uma
das 77 pessoas no país a obter a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2016. O seleto grupo que tirou nota 1.000 representa 0,001% dos 6
milhões de candidatos que realizaram a prova.
Aplicada em duas datas por causa da ocupação de algumas escolas do país, movimento
em que os alunos reivindicavam maior investimento em educação, a redação do Enem
teve dois temas no último ano: "Caminhos para combater a intolerância religiosa no
Brasil" e "Caminhos para combater o racismo no Brasil". O Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não revelou quantos dos 77
nota 1.000 escreveram sobre cada tema, nem o número de candidatos que atingiram o
melhor desempenho por Estado. No Rio Grande do Sul, são pelo menos duas: Mahysa
e Caroline Marson Dal Más, 19 anos, de Veranópolis, na Serra. Ambas escreveram
sobre intolerância religiosa.

Formada no Ensino Médio em uma escola estadual em 2012, Mahysa matriculou-se em
um cursinho pré-vestibular em 2014, depois de perceber que havia passado três anos
sem receber o conteúdo ideal de língua portuguesa, literatura e redação. No local,
passou um ano fazendo pelo menos duas redações por semana. Antes dos simulados,
escrevia uma por dia, prestando atenção em cada erro apontado pelo professor nas
correções.
Nesse ano, fez a redação do Enem pela primeira, mas a inexperiência a deixou nervosa.
Teve de dissertar sobre "Publicidade infantil em questão no Brasil" e acabou escrevendo
100 linhas no rascunho — 70 a mais do que o permitido na prova.
— Foi horrível. Eu escrevi muito e, depois, tive que resumir. Acabei tirando apenas 680
— conta a estudante.
No ano seguinte, em 2015, ingressou no curso de Direito no Centro Universitário
Metodista (IPA) com auxílio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), mas não
parou de treinar a dissertação. Passou a acompanhar as postagens do professor de
cursinho no Facebook, em que ele costuma comentar possíveis temas das redações. Em
um post, ele fez referência justamente à intolerância religiosa, o que motivou a
estudante a pesquisar sobre o tema.
— Usava também o material do cursinho e as minhas redações para estudar. Revisava
as anotações que o professor havia feito nos meus textos — afirma.
Passou o ano de 2015 sem fazer o Enem, mas resolveu realizar o teste novamente em
2016. O objetivo é conseguir uma vaga no curso de Direito em uma universidade
federal pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou uma bolsa do Programa
Universidade para Todos (Prouni) em uma particular. Quanto à redação, a rotina de
estudos foi essencial para que ela estivesse mais tranquila no Enem de 2016.
— Comecei a prova pela redação, com a mente relaxada. Como eu já havia pesquisado
sobre o tema, foquei na prática da escrita — afirma.
Foi para casa, em Eldorado do Sul, achando a dissertação "uma barbada", mas não
imaginava que iria atingir a nota máxima. Quando olhou o resultado da prova, tomou
um susto.
— Eu olhei 1.000, mas o site do Enem saiu do ar, acho que por causa da quantidade de
acessos. Não estava acreditando, então passei duas horas dando F5 na página até
conseguir confirmar que era aquilo mesmo, a nota máxima — lembra.
Em dezembro de 2016, Mahysa foi morar com os avós em Imbituba, no litoral de Santa
Catarina, para fugir da criminalidade gaúcha. Com cerca de 700 pontos na média geral
do Enem, tentará uma vaga na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) ou uma
bolsa na unidade da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) em Tubarão.
Incentivo à leitura na infância contribuiu para o bom desempenho
É às feiras semanais de livros que participava na infância, em uma escola particular, que
Mahysa atribui o início do amor pela leitura. A instituição incentivava que as crianças

levassem de dois a três livros por semana para casa, para depois contar as histórias aos
colegas em sala de aula.
— Isso foi me encantando para eu gostar de ler e escrever. Costumava escrever muitas
poesias quando era criança — conta a fã de Mario Quintana.
O apoio da família também contribuiu para o incentivo à leitura. A mãe da estudante
tinha o hábito de presenteá-la com gibis da Turma da Mônica antes de cada viagem,
para que ela pudesse ler durante o deslocamento.
— Às vezes, eu até ficava um pouco enjoada de ler no ônibus ou no carro, mas não
desgrudava do gibi — relata.
Até hoje, a jovem não consegue passar perto de uma livraria sem entrar e comprar uma
obra. Conta que devorou os livros da série Harry Potter quando era adolescente, mas
agora gosta mais das biografias e dos livros que inspiraram filmes. Além do estudo, ela
acredita que o amor pela literatura contribuiu para a nota máxima na redação do Enem,
graças ao incentivo desde a infância.
A dica da estudante para aqueles que planejam fazer a dissertação neste ano é não se
preocupar com o tema e focar na prática da escrita. Assim como a orientação passada
pelo professor de cursinho, ela acredita que, se os alunos estiverem de olho nos
acontecimentos atuais, a proposta do texto não irá surpreendê-los.
— O mais importante é a prática, é saber como escrever uma boa redação — orienta.
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Klauss Câmara celebra promoção à diretoria de
futebol e ressalta identificação com Cruzeiro
Ex-diretor das categorias de base da Raposa promete empenho aos torcedores em sua
nova função; executivo participou de negociações antes de ser promovido

Klauss Câmara promete empenho ao torcedor nesta nova fase na carreira
Após Alexandre Mattos, Isaías Tinoco e Thiago Scuro ocuparem o cargo de diretor de
futebol nos últimos quatro anos no Cruzeiro, agora é a vez de Klauss Câmara exercer a
profissão na equipe profissional. Neste domingo (22), a promoção do ex-diretor da base
celeste foi confirmada pelo presidente da Raposa, Gilvan de Pinho Tavares.
Aos 36 anos, Klauss afirmou estar realizando um sonho ao assumir um dos cargos mais
importantes da diretoria do Cruzeiro. Motivado, o novo executivo ocupará o novo cargo
após participar de negociações importantes neste início de temporada, como a
contratação do meio-campo Thiago Neves e o acordo com o Palmeiras que selou a
permanência do meio-campo Robinho até 2019.
“É uma satisfação muito grande, a realização de um grande sonho. Estou muito
motivado, com muita vontade de trabalhar e demonstrar meu trabalho agora aqui na
Toca II. O torcedor pode esperar um profissional que se capacitou e buscou muito estar
onde estou hoje. Não vai faltar empenho, dedicação e esforço da minha parte para poder
fazer do Cruzeiro um clube de excelência e grande como sempre foi”, garantiu o novo
diretor de futebol celeste ao site oficial do clube.

Klauss foi até os Emirados Árabes e atuou diretamente na contratação do meia Thiago
Neves

Graduado em Educação Física pela Unisul-SC e pós-graduado em Gestão e Marketing
Esportivo pela Estácio de Sá-SC, Klauss acumula a terceira passagem pelo Cruzeiro. A
primeira como jogador. A segunda, entre 2010 e 2011, exercendo o cargo de
coordenador de captação. Câmara também foi coordenador técnico da base
do Fluminense, até 2014, quando retornou à Raposa como diretor da categoria júnior,
função esta que exercia até o momento.
“Eu tenho uma identificação muito grande com o Cruzeiro. O Cruzeiro faz parte da
minha vida desde o início. Eu me lembro como se fosse hoje eu chegando com o meu
pai, com a bolsa debaixo do braço, o sonho de ser jogador, onde eu iniciei, nas
categorias de base do Clube. Depois eu trabalhei aqui em uma segunda oportunidade e
desde 2014 é a terceira oportunidade que eu tenho de poder estar trabalhando e servindo
ao Cruzeiro", disse Klauss.
Confiança do presidente e do vice de futebol
Klauss Câmara chega à diretoria de futebol sob respaldo de dois homens importantes na
cúpula celeste: do presidente Gilvan de Pinho Tavares e do vice de futebol Bruno
Vicintin, que trabalhou com Klauss ainda nas categorias de base do Cruzeiro. Gilvan
ressaltou a confiança em Câmara e agora busca um novo diretor para a equipe júnior.
“É um profissional muito competente, já passou por vários outros clubes, como
Figueirense, Atlético-PR e Fluminense, e no Cruzeiro prestou um grande serviço na
base. Agora, com a oficialização do Klauss como diretor de futebol profissional, vamos
atrás de um diretor para a base", disse o presidente da Raposa.

Gilvan Tavares e Bruno Vicintin garantiram apoio ao novo diretor de futebol
Assim como Klauss, Bruno Vicintin também foi promovido para a diretoria da equipe
profissional, em 2015. Vicintin era superintendente das categorias de base da Raposa e
atuava ao lado de Câmara. Bruno exaltou as oportunidades que surgem dentro do
próprio clube e lembrou o caso da contratação de Thiago Neves, que "carimbou o
passaporte" de Klauss para os profissionais.
“Fico feliz, ele merece, fez um brilhante trabalho nas nossas divisões de base e também
na contratação do Thiago Neves ele foi muito bem. Merecido e sempre que a gente pode
promover alguém de dentro da casa para subir degraus é o caminho certo, o caminho
que o Cruzeiro sempre seguiu”, concluiu.

Veículo: Site Blog do Neto
Data: 23/01/2017
Link: http://blogdonetocareca.blogspot.com.br/2017/01/cruzeiro-novo-diretor-defutebol.html

Cruzeiro: Novo diretor de futebol
O presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, confirmou que Klauss Câmara, que
ocupava a função de diretor das categorias de base, assume a direção de futebol. Klauss
foi um dos responsáveis pela negociação e contratação de Thiago Neves.
Currículo
Natural de Muriaé (MG), Klauss Câmara, de 36 anos, começou a carreira esportiva aos
11 anos, como jogador de futsal, e passou por categorias de base do futebol de campo,
inclusive, no Cruzeiro.
Membro da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol (Abex) e do Movimento
de Formação do Futebol Brasileiro (MFFB), Klauss Câmara é graduado em educação
física pela Unisul-SC, com foco em gestão esportiva e pós-graduado em gestão e
marketing esportivo pela Faculdade Estácio de Sá-SC.
Trabalhou como supervisor geral do Figueirense entre 2006 e 2008, até se transferir
para o Atlético-PR, onde coordenou a categoria de base até junho 2010. Depois, pelo
período de um ano, atuou como coordenador de captação de atletas no Cruzeiro.
Em agosto de 2011, Klauss foi para o Fluminense, onde ficou até junho de 2014,
retornando posteriormente à equipe celeste para assumir a diretoria executiva de futebol
das categorias de base. Entre 2012 e 2015, ministrou aulas do curso de qualificação de
treinadores de futebol da CBF.
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Apresentação do novo Diretor de Futebol será na
manhã desta terça

Klauss Lopes Camara, novo diretor de futebol profissional do Maior de Minas, será
apresentado nesta terça-feira, às 11h30, na Toca da Raposa II. Ex-diretor da base
celeste, Klauss foi nomeado para o cargo em anúncio feito pelo Presidente Gilvan de
Pinho Tavares.
Além da apresentação do novo dirigente, um jogador do atual plantel atenderá a
imprensa antes do treino marcado para as 9h30. A imprensa terá acesso ao Centro de
Treinamento celeste às 8h45.
Klauss Lopes Camara
Nascimento: 24/05/1980 (Muriaé-MG)
Formação: graduação em Educação Física e Esporte pela Unisul-SC e pós-graduação
em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de Sá-SC
Clubes:
- Figueirense (supervisor geral): março de 2006 a novembro de 2008
- Atlético-PR (coordenador de captação da base): novembro de 2008 a junho de 2010
- Cruzeiro (coordenador de captação da base): julho de 2010 a agosto de 2011
- Fluminense (coordenador técnico): agosto de 2011 a junho de 2014
- Cruzeiro (diretor da base): junho de 2014 a janeiro de 2017
- Cruzeiro (diretor de futebol profissional): a partir de janeiro de 2017
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Grupo de pesquisa Zeitgeist e Unisul promovem curso
gratuito de verão
O grupo de pesquisa Zeitgeist e a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul)
realizarão nos dias 25/01 e 15/02 o curso de verão “Direito e Cinema”. Com uma
programação que intercala exibição de obras cinematográficas e debates, o grupo de
pesquisa da Unisul busca tornar mais atrativa a divulgação do conhecimento jurídico e
científico ao público em geral.
As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no site: www.unisul.br/eventos.
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Grupo de pesquisa Zeitgeist e Unisul promovem curso
gratuito de verão
O grupo de pesquisa Zeitgeist e a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul)
realizarão nos dias 25/01 e 15/02 o curso de verão “Direito e Cinema”. Com uma
programação que intercala exibição de obras cinematográficas e debates, o grupo de
pesquisa da Unisul busca tornar mais atrativa a divulgação do conhecimento jurídico e
científico ao público em geral.
As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no site: www.unisul.br/eventos.
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Cinema do CIC encerra programação de janeiro com
filmes estrangeiros e animação brasileira
As exibições dos filmes estrangeiros acontecem de 26 a 29/1, às 20h, e a exibição da
animação dia 28/1, às 16h

Quatro Minutos (à esq.), Ram-Leela (ao meio) e As Aventuras do Pequeno Colombo
A programação do mês de janeiro no Cinema do Centro Integrado de Cultura (CIC)
encerra com filmes da Alemanha e Índia, além de sessão do Cineclube Infantil. Nas
sessões noturnas, às 20h, estarão em cartaz os filmes Quatro Minutos (Chris Kraus)
e Ram-Leela (Sanjay Leela Bhansali), em dias alternados, sempre às 20h. Já as crianças
irão assistir ao longa brasileiro As Aventuras do Pequeno Colombo (Rodrigo Gava), no
sábado (28), às 16h.
A programação noturna é uma parceria entre a Fundação Catarinense de Cultura (FCC),
administradora do espaço, e o curso de Cinema da Unisul; e faz parte da programação
do projeto Verão Cultural CIC 2017, cuja programação está disponível no
site www.fcc.sc.gov.br.
Dias 26 e 28 de janeiro de 2017 (quinta-feira e sábado), às 20h:
Quatro Minutos
Direção: Chris Kraus
Duração: 112 min
Ano: 2006
País: Alemanha
Gênero: Drama / Música
Classificação etária: 14 anos
Sinopse: Com a trama centrada em duas personagens mulheres fortes, de gerações
distintas, seguimos uma composição de preconceito, amores perdidos, tragédias,
audácia e paixão pela música. Uma senhora dá aulas de piano dentro de uma prisão para
a autodestrutiva e violenta Jenny. O talento desta jovem é extraordinário detendo a

atenção da professora e a inscrevendo em uma importante competição, mas não
podemos esquecer que elas estão na prisão e o porquê.
Dias 27 e 29 de janeiro de 2017 (sexta-feira e domingo), às 20h:
Ram-Leela
Direção: Sanjay Leela Bhansali
Duração: 150 min
Ano: 2013
País: Índia
Gênero: Romance / Ação / Musical
Classificação etária: 14 anos
Sinopse: Adaptação moderna de Romeu e Julieta (Shakespeare) em uma grande
produção de Bollywood, repleta das tradicionais danças e canções. De um lado um
herdeiro renegado, pacifista, com discurso machista, do outro uma mulher que tenta
negar as regras sexistas, que continuam sendo perpetuadas mesmo com a líder do grupo
mais poderoso sendo uma mulher, de caráter cruel. A violência que circunda as guerras
dos clãs rivais de Ram e Leaela é amenizada pela alegria da paixão que demonstram nos
números musicais e o crescimento dos personagens.
Cineclube Infantil – 28/01/2017 (sábado), às 16h:
A realização ocorre sempre no último sábado do mês e é uma parceria entre a Fundação
Catarinense de Cultura (FCC), por meio do Museu da Imagem e do Som (MIS/SC), e a
organização da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis.
As Aventuras do Pequeno Colombo
De Rodrigo Gava, Animação, Brasil, 2015, 1h28min.
Sinopse: Ano de 1460. O jovem Cris (Cristóvão Colombo), preocupado com a situação
financeira de seu pai, sai atrás de um lendário e valioso mapa que estava com um
inescrupuloso mercador de escravos, o terrível Capitão Bonneville. Cris (Léo (Da
Vinci) e Lisa (Mona Lisa),embarcam num navio negreiro e partem numa aventura pelos
oceanos até encontrarem a poderosa criatura marinha, o Nautilus (defensor do povo da
Atlântida). Teria Cristóvão Colombo encontrado o Novo Mundo (1942) se não tivesse
derrotado o monstro? O filme brinca com as possibilidades na História de Cristóvão e
Leonardo da Vinci terem se encontrado em Genova para viveram uma aventura
fantástica levando-os de encontro aos seus destinos.
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Novo diretor de futebol do Cruzeiro admite se espelhar
em Alexandre Mattos: "É um grande craque"
O Cruzeiro apresentou, na manhã desta terça-feira (24), o seu novo diretor de futebol.
Klauss Camara foi o escolhido para a vaga de Thiago Scuro. Bruno Vicintin, vicepresidente de futebol, explicou a mudança no cargo.
"Thiago (Scuro) é um grande profissional, influenciou na questão do Klauss o fato. São
perfis diferentes, cada pessoa tem suas características. No Klauss pesou a identificação,
precisávamos alguém assim nessa última gestão do doutor Gilvan como presidente do
Cruzeiro", declarou.
O novo dirigente ainda revelou que se espelha em um antecessor: Alexandre Mattos. O
diretor-executivo do Palmeiras é considerado um craque por Klauss Camara:
“O Alexandre (Mattos) é um craque hoje. Ele é considerado, na função de diretor, um
grande craque. É como se um menino da base substituísse um craque no elenco. Ele é
uma fonte de inspiração, não só para mim, que estou no Cruzeiro, mas para vários
outros”, afirmou.

Diretor de futebol do Palmeiras é a inspiração de Klauss Camara no Cruzeiro
“Existem outros grandes diretores com passagem por aqui, que estão em Minas Gerais.
É uma honra começar neste clube que fez parte da minha vida e fazer parte deste grupo
seleto de mineiros”, acrescentou.
Aos 36 anos, Klauss Câmara é graduado em Educação Física e Esporte pela Unisul (SC)
e pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de Sá (SC). Ele passou
por Figueirense, Atlético-PR, Cruzeiro e Fluminense. Até então, sua experiência é
maior nas categorias de base.
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Novo diretor de futebol do Cruzeiro se inspira em
Mattos: "Um craque"

Klauss Câmara, enfim, foi apresentado como novo diretor de futebol do Cruzeiro.
Confirmado pelo presidente Gilvan de Pinho Tavares no domingo, o novo chefe do
departamento de futebol concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (24) e inicia os
trabalhos inspirado em um antecessor: Alexandre Mattos.
Bicampeão brasileiro em sua passagem pela Toca da Raposa II, o executivo do
Palmeiras é utilizado como exemplo para o cartola cruzeirense. Ele faz uma analogia
com os atletas e chama o atual campeão nacional de "craque".
"O Alexandre (Mattos) é um craque hoje. Ele é considerado, na função de diretor, um
grande craque. É como se um menino da base substituísse um craque no elenco. Ele é
uma fonte de inspiração, não só para mim, que estou no Cruzeiro, mas para vários
outros", afirmou.
Cesar Greco/Fotoarena Alexandre Mattos, diretor-executivo do Palmeiras, é inspiração
de Klaus Câmara no Cruzeiro
"Existem outros grandes diretores com passagem por aqui, que estão em Minas Gerais.
É uma honra começar neste clube que fez parte da minha vida e fazer parte deste grupo
seleto de mineiros", acrescentou.
Ele não falou somente sobre a sua inspiração para o cargo. Ainda explicou qual o
planejamento do clube para a atual temporada.
"Sem dúvida, eu penso que o formato que se encontra o Cruzeiro, hoje, é o ideal. O
Cruzeiro está startando 2017 de forma muito positiva. A função do Tinga, não só pela
pessoa, mas por tudo que representa, é muito importante. Não tenho dúvida que em
alguma coisa poderei contribuir com ele e, em muitas delas, ele poderá contribuir para
mim. Será sempre o nós, nunca o eu", declarou.
Aos 36 anos, Klauss Câmara é graduado em Educação Física e Esporte pela Unisul (SC)
e pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de Sá (SC). Ele passou
por Figueirense, Atlético-PR, Cruzeiro e Fluminense. Até então, sua experiência é
maior nas categorias de base.
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Klauss Câmara é apresentado, exalta Alexandre
Mattos e projeta títulos
Novo Diretor de Futebol do Cruzeiro afirmou que o dirigente palmeirense é um
exemplo. Quando esteve na Raposa, Mattos ganhou os Brasileiros de 2013 e 2014

O Cruzeiro, enfim, tem um novo Diretor de Futebol. É Klauss Câmara, que desde 2014
era Diretor na base. Promovido, ele foi apresentado na manhã desta terça-feira na Toca
da Raposa II.
Ele 'chega' para substituir Thiago Scuro, que pediu demissão da pasta após a última
rodada do Brasileirão de 2016. Klauss trabalhará ao lado do Gerente de Futebol, Tinga,
que tentará passara linguagem dos jogadores à direção. Em suas primeiras palavras,
Câmara revelou inspiração em Alexandre Mattos, que ocupou o mesmo cargo entre
2012 e 2014, conquistando dois Brasileiros.
- O Alexandre é um craque hoje. Ele é considerado, na função de diretor, um menino da
base para substituir um grande craque no elenco. Ele, sem sombra de dúvida, é uma
fonte de inspiração. Não tenho dúvida que para todos os executivos também - comentou
Câmara, que tem apenas 36 anos.
Pela primeira vez desempenhando a função, Klauss agradeceu à diretoria pela
oportunidade e disse que é um privilégio estar à frente do Cruzeiro.
- Existem outros grandes diretores, com identificação em Minas Gerais, que passaram
por aqui. Me sinto privilegiado começar nesse clube, onde vivi muitos anos da minha
vida e poder fazer parte desse seleto grupo de mineiros que saíram da base e começaram
aqui - celebrou Klaus, que que foi jogador cruzeirense nas categorias de base. No
entanto, ele não se profissionalizou e foi estudar Educação Física e Gestão Esportiva.
- Eu tenho uma identificação muito grande com o Cruzeiro. Sei o nível de exigência
que é representar um dos maiores clubes do mundo. Eu entendo e sei a

responsabilidade. A identificação vai ser um facilitador por conhecer os departamentos,
a história do clube e o nível de exigência - completou o novo Diretor.
Ele também falou sobre os seus objetivos no clube e projetou títulos. Em sua opinião,
qualquer um que ocupe este cargo tem que ter um pensamento arrojado e ousado.
- O diretor de futebol do Cruzeiro tem que ser arrojado, cara de mercado, querer títulos
sempre e entender que representar esse clube demanda de todas as características. Tem
que fazer de tudo pra potencializar e tudo isso acontecer - opinou.
Por fim, ele detalhou a contratação do meia Thiago Neves, que chega para ser o
presente de aniversário de 96 anos do clube. Mesmo trabalhando na base, ele teve que
viajar até a Arábia Saudita para trazer o jogador. Seu teste final antes de ser promovido.
- A questão do Thiago... o Bruno(Vicintin, Vice-Presidente do clube) estava viajando a
trabalho e me deu a missão, junto do presidente, de conduzir a negociação dele. Existiu
uma série de fatores pro Thiago estar aqui, estava conversando sempre com presidente e
o Bruno. No acerto, a tratativa que era inerente ao seu acerto. Foi uma convergência de
fatores que contribuíram para ele vir para cá - contou.

Klauss Lopes Câmara
Nascimento: 24/05/1980 (Muriaé-MG)
Formação: graduação em Educação Física e Esporte pela Unisul-SC e pós-graduação
em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de Sá-SC
Clubes:
- Figueirense (supervisor geral): março de 2006 a novembro de 2008
- Atlético-PR (coordenador de captação da base): novembro de 2008 a junho de 2010
- Cruzeiro (coordenador de captação da base): julho de 2010 a agosto de 2011
- Fluminense (coordenador técnico): agosto de 2011 a junho de 2014
- Cruzeiro (diretor da base): junho de 2014 a janeiro de 2017
- Cruzeiro (diretor de futebol profissional): a partir de janeiro de 2017
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Klauss Câmara é apresentado, exalta Alexandre
Mattos e projeta títulos
Novo Diretor de Futebol do Cruzeiro afirmou que o dirigente palmeirense é um
exemplo. Na Raposa, Mattos ganhou os Brasileiros de 2013 e 2014
O Cruzeiro, enfim, tem um novo Diretor de Futebol. É Klauss Câmara, que desde 2014
era Diretor na base. Promovido, ele foi apresentado na manhã desta terça-feira na Toca
da Raposa II.
Ele 'chega' para substituir Thiago Scuro, que pediu demissão da pasta após a última
rodada do Brasileirão de 2016. Klauss trabalhará ao lado do Gerente de Futebol, Tinga,
que tentará passara linguagem dos jogadores à direção. Em suas primeiras palavras,
Câmara revelou inspiração em Alexandre Mattos, que ocupou o mesmo cargo entre
2012 e 2014, conquistando dois Brasileiros.
- O Alexandre é um craque hoje. Ele é considerado, na função de diretor, um menino da
base para substituir um grande craque no elenco. Ele, sem sombra de dúvida, é uma
fonte de inspiração. Não tenho dúvida que para todos os executivos também - comentou
Câmara, que tem apenas 36 anos.
Pela primeira vez desempenhando a função, Klauss agradeceu à diretoria pela
oportunidade e disse que é um privilégio estar à frente do Cruzeiro.
- Existem outros grandes diretores, com identificação em Minas Gerais, que passaram
por aqui. Me sinto privilegiado começar nesse clube, onde vivi muitos anos da minha
vida e poder fazer parte desse seleto grupo de mineiros que saíram da base e começaram
aqui - celebrou Klaus, que que foi jogador cruzeirense nas categorias de base. No
entanto, ele não se profissionalizou e foi estudar Educação Física e Gestão Esportiva.
- Eu tenho uma identificação muito grande com o Cruzeiro. Sei o nível de exigência que
é representar um dos maiores clubes do mundo. Eu entendo e sei a responsabilidade. A
identificação vai ser um facilitador por conhecer os departamentos, a história do clube e
o nível de exigência - completou o novo Diretor.
Ele também falou sobre os seus objetivos no clube e projetou títulos. Em sua opinião,
qualquer um que ocupe este cargo tem que ter um pensamento arrojado e ousado.
- O diretor de futebol do Cruzeiro tem que ser arrojado, cara de mercado, querer títulos
sempre e entender que representar esse clube demanda de todas as características. Tem
que fazer de tudo pra potencializar e tudo isso acontecer - opinou.
Por fim, ele detalhou a contratação do meia Thiago Neves, que chega para ser o
presente de aniversário de 96 anos do clube. Mesmo trabalhando na base, ele teve que

viajar até a Arábia Saudita para trazer o jogador. Seu teste final antes de ser promovido.
- A questão do Thiago... o Bruno(Vicintin, Vice-Presidente do clube) estava viajando a
trabalho e me deu a missão, junto do presidente, de conduzir a negociação dele. Existiu
uma série de fatores pro Thiago estar aqui, estava conversando sempre com presidente e
o Bruno. No acerto, a tratativa que era inerente ao seu acerto. Foi uma convergência de
fatores que contribuíram para ele vir para cá - contou.

Klauss Lopes Câmara
Nascimento: 24/05/1980 (Muriaé-MG)
Formação: graduação em Educação Física e Esporte pela Unisul-SC e pós-graduação
em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de Sá-SC
Clubes:
- Figueirense (supervisor geral): março de 2006 a novembro de 2008
- Atlético-PR (coordenador de captação da base): novembro de 2008 a junho de 2010
- Cruzeiro (coordenador de captação da base): julho de 2010 a agosto de 2011
- Fluminense (coordenador técnico): agosto de 2011 a junho de 2014
- Cruzeiro (diretor da base): junho de 2014 a janeiro de 2017
- Cruzeiro (diretor de futebol profissional): a partir de janeiro de 2017
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Içara: Marcelo Cunha toma posse na Fundação de
Cultura e Esportes
O professor Marcelo Cunha é o novo presidente da Fundação de Cultura e Esportes.
Foi empossado nesta segunda-feira o professor Marcelo Cunha como presidente da
Fundação de Cultura e Esportes e esta semana se reunirá com o prefeito Murialdo Canto
Gastaldon e demais membros da equipe, para definição das ações previstas para 2017.
Formado em Educação Física e Esportes pela Unisul e em Educação física (licenciatura)
pelas Unesc, Marcelo é especialista em musculação e condicionamento físico, com uma
série de cursos na área da educação. O jovem também é conhecido pela atuação nas
entidades sociais e comunitárias da cidade. “Agradeço a confiança depositada pelo
governo. Aceito o desafio com a missão de continuar levando saúde, qualidade de vida e
muita cultura à população. Darei o melhor de mim e estarei sempre à disposição de toda
a comunidade”, disse Cunha.
O prefeito Murialdo Canto Gastaldon desejou as boas-vindas ao novo integrante do
governo. “Na fundação de esportes as conquistas são muitas, além das oficinas diversas
oferecidas, temos os projetos sociais como o Karatê de Inclusão e Xadrez que Educa.
Nossos atletas são destaque, participando de campeonatos por todo o mundo, a exemplo
da Kathiê que muito nos orgulham. Já na Fundação Cultural, além das crianças e
adolescentes, temos o fomento às quatro etnias colonizadoras, com ações, projetos e
festas. Temos alguns sonhos para este mandato, como a criação de uma orquestra
formada por içarenses, além da formação de uma banda, e temos certeza de que a
equipe estará engajada em realiza-los”, falou.
“Desejamos muito sucesso nessa caminhada. Cada gestor imprime sua marca por onde
passa. Temos certeza de que o Marcelo conduzirá todas as atividades com muito amor,
dedicação e honestidade. Com a fusão da Cultura e Esportes a cidade só tem a ganhar”,
emendou o vice-prefeito Sandro Giassi Serafin.
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Marcelo Cunha assume a Fundação de Cultura e
Esportes de Içara
Novo presidente é formado em Educação Física e Esportes

O professor Marcelo Cunha é o novo presidente da Fundação de Cultura e Esportes. Ele
foi empossado nesta segunda-feira, 23, e esta semana se reunirá com o prefeito
Murialdo Canto Gastaldon e demais membros da equipe, para definição das ações
previstas para 2017.
Formado em Educação Física e Esportes pela Unisul e em Educação Física pela Unesc,
Marcelo é especialista em musculação e condicionamento físico, com uma série de
cursos na área da educação. “Agradeço a confiança depositada pelo governo. Aceito o
desafio com a missão de continuar levando saúde, qualidade de vida e muita cultura à
população. Darei o melhor de mim e estarei sempre à disposição de toda a
comunidade”, disse Cunha.
O prefeito Murialdo Canto Gastaldon desejou as boas-vindas ao novo integrante do
governo. “Na fundação de esportes as conquistas são muitas, além das oficinas diversas
oferecidas, temos os projetos sociais como o Karatê de Inclusão e Xadrez que Educa.
Nossos atletas são destaque, participando de campeonatos por todo o mundo, a exemplo
da Kathiê que muito nos orgulham. Já na Fundação Cultural, além das crianças e
adolescentes, temos o fomento às quatro etnias colonizadoras, com ações, projetos e
festas. Temos alguns sonhos para este mandato, como a criação de uma orquestra
formada por içarenses, além da formação de uma banda, e temos certeza de que a
equipe estará engajada em realiza-los”, falou.
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Novo diretor de futebol do Cruzeiro se inspira em
Mattos: "Um craque"
Klauss Camara é o novo diretor de futebol do Cruzeiro
Klauss Câmara, enfim, foi apresentado como novo diretor de futebol do Cruzeiro.
Confirmado pelo presidente Gilvan de Pinho Tavares no domingo, o novo chefe do
departamento de futebol concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (24) e inicia os
trabalhos inspirado em um antecessor: Alexandre Mattos.
Bicampeão brasileiro em sua passagem pela Toca da Raposa II, o executivo do
Palmeiras é utilizado como exemplo para o cartola cruzeirense. Ele faz uma analogia
com os atletas e chama o atual campeão nacional de "craque".
"O Alexandre (Mattos) é um craque hoje. Ele é considerado, na função de diretor, um
grande craque. É como se um menino da base substituísse um craque no elenco. Ele é
uma fonte de inspiração, não só para mim, que estou no Cruzeiro, mas para vários
outros", afirmou.
Cesar Greco/Fotoarena Alexandre Mattos, diretor-executivo do Palmeiras, é inspiração
de Klaus Câmara no Cruzeiro
"Existem outros grandes diretores com passagem por aqui, que estão em Minas Gerais.
É uma honra começar neste clube que fez parte da minha vida e fazer parte deste grupo
seleto de mineiros", acrescentou.
Ele não falou somente sobre a sua inspiração para o cargo. Ainda explicou qual o
planejamento do clube para a atual temporada.
"Sem dúvida, eu penso que o formato que se encontra o Cruzeiro, hoje, é o ideal. O
Cruzeiro está startando 2017 de forma muito positiva. A função do Tinga, não só pela
pessoa, mas por tudo que representa, é muito importante. Não tenho dúvida que em
alguma coisa poderei contribuir com ele e, em muitas delas, ele poderá contribuir para
mim. Será sempre o nós, nunca o eu", declarou.
Aos 36 anos, Klauss Câmara é graduado em Educação Física e Esporte pela Unisul (SC)
e pós-graduado em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de Sá (SC). Ele passou
por Figueirense, Atlético-PR, Cruzeiro e Fluminense. Até então, sua experiência é
maior nas categorias de base.
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Novo diretor de futebol, Klauss Câmara é apresentado
oficialmente

Novo diretor de futebol do Maior de Minas, Klauss Câmara foi apresentado de forma
oficial no fim da manhã desta terça-feira, na Toca da Raposa II. O novo dirigente do
profissional da Raposa recebeu as boas-vindas do vice-presidente de futebol Bruno
Vicintin, com quem trabalhou na base celeste entre 2014 e 2015.
Vicintin enalteceu o potencial de Klauss e destacou a valorização de um profissional
que tem boa parte da carreira ligada ao Clube.
“É com muita alegria que apresento esse profissional que já trabalhou comigo na base
por dois anos. Ele é da casa. Sempre que a gente promove alguém dentro do Clube é
uma grande alegria e mostra que o Cruzeiro tem bons profissionais”, destacou.
Natural de Muriaé-MG, Klauss é graduado em Educação Física pela Unisul-SC e pósgraduado em Gestão e Marketing Esportivo pela Estácio de Sá-SC. O profissional de 36
anos era, desde junho de 2014, diretor executivo das categorias de base do Time do
Povo e disse estar realizando um grande sonho com a efetivação no novo cargo.
“Sempre considerei em toda minha carreira que todo momento de conquista é de
gratidão. Essa é uma grande conquista na minha vida. Tenho uma identificação muito
grande com o Cruzeiro. Sei do nível de exigência e responsabilidade, afinal é um dos
maiores clubes do mundo. É algo para mim que entendo, sei da responsabilidade que é,
e a identificação vai ser um facilitador. Conhecer departamento, torcida, história do
Clube, nível de exigência. Precisamos estar preparados para isso”, avaliou.

Na opinião do novo diretor de futebol, o fato de já conhecer o dia a dia do Clube e,
especialmente, a base estrelada, poderá contribuir para uma integração ainda maior
entre a categoria e o profissional.
“Sem dúvida, será um grande facilitador, por conhecer, viver na base. Acredito que está
inerente a qualquer grande clube, se existe a divisão de base, se espera que grandes
atletas possam transitar e estar no elenco profisisonal. A integração a gente já busca
desde a chegada do Bruno Vicintin, ele foi o grande caminho. Temos visto grandes
frutos nos últimos elencos do Cruzeiro e outros virão”, ressalta.
Quem também acompanhou de perto a apresentação do novo diretor celeste foi o
gerente de futebol Tinga. A presença do ex-atleta no departamento de futebol azul foi
comemorada por Klauss.
“O formato em que se encontra o Clube é o ideal. A forma que o Cruzeiro começa 2017
é muito boa. Ter o Tinga, o conhecimento, a inteligência dele, um complementa o outro.
Essa deveria ser a condição dos clubes. Em alguma coisa vou poder contribuir e viceversa. Sempre o nós, nunca o eu. A expectativa é muito boa para que a tabela dê certo”,
projeta.

