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Juiz catarinense é indicado pelo STF para uma vaga no
Conselho Nacional de Justiça
Márcio Schiefler Fontes teve o nome aprovado na tarde de quarta-feira (9) pelos 11
ministros do Supremo Tribunal Federal por unanimidade
O juiz Márcio Schiefler Fontes teve seu nome aprovado na tarde de quartafeira (9) pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para uma vaga no
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Há quase 10 anos, a mais alta Corte de Justiça do
país não indicava por unanimidade um magistrado de carreira para o cargo. O STF
comunicará em breve a indicação ao Senado Federal, que realizará a sabatina com o juiz
catarinense.
Juiz de direito em Santa Catarina desde 2005, Schiefler tem no currículo passagens pelo
Conselho Nacional dos Direitos Humanos, onde é conselheiro suplente, vaga do CNJ; e
atual membro da Comissão Permanente dos Direitos das Pessoas em Situação de
Privação de Liberdade. No CNJ, atua como juiz colaborador do Departamento de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário; e membro da Comissão
Executiva do Fórum Nacional Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa.
Recentemente no STF, foi juiz auxiliar junto ao gabinete do ministro Teori Zavascki, de
2014 a 2017, com atuação destacada no âmbito da Operação Lava Jato.
Juiz de direito, Márcio Schiefler Fontes, 37 anos, é professor da Escola da Magistratura
do Estado de Santa Catarina (direito constitucional e direito processual). Foi assessor do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nomeado terceiro secretário da carreira
diplomática e professor colaborador de direito processual penal na Univali. Bacharel em
direito pela UFSC, em 2003, é egresso da Escola Superior da Magistratura do Estado de
Santa Catarina.
Especialista em direito processual civil pela UFSC, especialista em direito tributário
pela FGV, especialista em gestão do poder judiciário e direito constitucional pela
Unisul, especialista em direito previdenciário pela Universidade Anhanguera e
especialista em direito militar pela Universidade Gama Filho. É mestre em estudos da
tradução pela UFSC.

Veículo: Diário do Sul
Data: 10/08/17
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/imprimir_coluna.php?a=20678&b=48

Mc Dia Feliz
Foi lançada ontem na Unisul a campanha McDia Feliz 2017. O evento reuniu as
entidades apoiadoras, imprensa e dirigentes da Associação de Voluntários de Saúde
(Avos) do Hospital Infantil Joana de Gusmão, entidade que é beneficiada com a renda
da campanha solidária, organizada pela rede de lanchonetes McDonald’s. O dia D da
campanha esse ano será 26 de agosto, quando toda a renda obtida com a venda do
sanduíche Big Mac em Santa Catarina será doada à associação. A compra pode ser
antecipada e os tickets serão comercializados por R$ 15,50 na Unisul, Setran, Rotary
Tubarão Sul, Acit, CDL e outros parceiros. Hoje, o Hospital Joanna de Gusmão tem
mais de 1,5 mil crianças em tratamento de câncer, dessas mais de 20% são aqui da nossa
região
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Laboratório de Inovações da Unisul apoia iniciativa de
empreendedoras mirins

Laboratório de Inovações da Unisul apoia iniciativa de empreendedoras mirins
Quem disse que para empreender precisa ter experiência ou ser maior de idade? Duas
jovens de 11 e 12 anos, que desenvolveram o aplicativo ECO Troca, finalistas regionais
do desafio Technovation Challenge Brasil, a maior competição de tecnologia e

empreendedorismo para meninas, agora estão sendo orientadas pelo iLAB –
Laboratório de Empreendedorismo e Inovação da Unisul.
Emilly Ruff de Camargo e Mariahna de Campos desenvolveram um aplicativo para
realizar trocas de matérias que as pessoas não querem mais e facilmente descartariam,
como sofás, mesas, computadores, etc.
O rumo natural seria o lixo ou até a rua. Pensando em empreender e também criar algo
voltado para às questões de sustentabilidade, as meninas desenvolveram o aplicativo.
O objetivo principal é a troca destes produtos. A princípio, o que era uma ideia, ganhou
vida e nome: ECO Troca. Agora elas precisam seguir em frente, já que o aplicativo
ainda está em fase de teste.
As empreendedoras mirins não param. Já se inscreveram e estão participando do
programa Conexão de Impacto, do Instituto Nexxera, que é realizado com o apoio do
Sebrae/SC e tem como objetivo fortalecer ideias e negócios.
Emilly e Mariahna, estão recebendo mentorias e todo apoio necessários da equipe do
iLAB da Unisul Campus Grande Florianópolis – Pedra Branca, coordenado pelo
professor Geraldo Campos.
iLAB – Laboratório de Empreendedorismo e Inovação da Unisul tem como proposta
abrigar em um espaço misto uma pré-incubação de startups, bem como desenvolver
cursos, eventos e disciplinas ligadas à inovação e empreendedorismo, além de prestar
serviços de consultoria e assessoria.

Veículo: Portal RSC
Data: 10/08/17
Link: https://www.rscportal.com.br/artigo/campanha-de-combate-ao-cancerinfantojuvenil

Campanha de combate ao câncer infanto-juvenil
O famoso McDia Feliz deste ano já tem data: 26 de agosto.

A campanha para comer bem e sentir o prazer de ajudar. O famoso McDia Feliz deste
ano já tem data: 26 de agosto. Esta é a maior campanha de combate ao câncer
infantojuvenil no país e todos os anos reverte um dia das vendas do sanduíche Big Mac
em benefício ao tratamento de crianças e adolescentes.
Em Tubarão não é diferente. Na manhã de ontem, diversas entidades tubaronenses
reuniram-se na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) para o lançamento da
campanha na Cidade Azul. A Associação de Voluntário de Saúde do Hospital Infantil
Joana de Gusmão (Avos) será a entidade beneficiada no Estado. Mais de 30 mil tickets
foram colocados à venda para contribuir com a instituição.
O lançamento ainda contou com a presença da presidente da Avos, Maria Gertrudes
Gomes. “Podemos definir esta campanha com a palavra gratidão. Gratidão à Unisul e a
todos por abraçar esta causa e principalmente gratidão a esta associação pelo trabalho
realizado. Existem muitas formas de ajudar, neste momento específico pedimos a
colaboração na compra dos tickets para que mais uma vez a campanha seja um
sucesso”, convida o reitor da Unisul, Mauri Luiz Heerdt.
A campanha é realizada em todos os restaurantes McDonald’s do país. São 914
estabelecimentos no Brasil. Neste ano, ocorre a 29ª edição desta ação. Em 2016,
somente da rede de Tubarão, com o apoio de empresários e da população, foram
vendidos 1,9 mil tickets.
Segundo dados da Avos, 25% das crianças e adolescentes com cânceres são da região
Sul do Estado. O valor arrecadado este ano será para finalizar e mobiliar mais um
ambulatório no Hospital Joana de Gusmão, em Florianópolis. “São mais de 1,5 mil
crianças e adolescentes atendidas e 700 aplicações de quimioterapia por mês. Se não
tivermos o apoio da comunidade, não chegaremos a lugar algum. Espero que cada um
possa nos ajudar nesta grande tarefa, que é de salvar vidas e apoiar essas crianças e
adolescentes”, convida a presidente da associação, Maria Gertrudes.
Todo o valor arrecadado com a venda dos tickets antecipadamente de Big Mac no valor
de R$ 15,50 e a venda no dia 26 de agosto serão revertidos à campanha. No lançamento
em Tubarão, participaram representantes das seguintes entidades: Diretório Central dos
Estudantes (DCE), Rotary, Maçonaria, Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul),
Prefeitura de Tubarão, Associação de Jovens Empreendedores de Tubarão (Ajet), Farol
Shopping, Acit, Cdl, Sindilojas e Setram.
A campanha, coordenada pelo Instituto Ronald McDonald em todo o país, é um sucesso
graças à participação fundamental de instituições, funcionários, franqueados e
fornecedores do sistema McDonald’s, além da mobilização de milhares de voluntários
que mobilizam toda a sociedade, no último sábado do mês de agosto, para transformar
Big Mac em sorrisos.
As instituições cadastradas junto ao Instituto Ronald McDonald apresentam projetos,
que são apreciados e recomendados pelos Conselhos Científico e Executivo do Instituto
Ronald McDonald, que avaliam a viabilidade dos mesmos, a fim de que tenham
sustentabilidade para sua execução.
Uma vez aprovado, todos os projetos são monitorados através de prestação de contas
trimestral, pelo efetivo acompanhamento físico-financeiro desses projetos e pela

realização de auditorias, assegurando-se a transparência e credibilidade aos doadores,
bem como aos demais segmentos da sociedade.
Conheça a Avos: A Associação de Voluntário de Saúde do Hospital Infantil Joana de
Gusmão foi fundada em agosto de 1975 no antigo Hospital Edite Gama Ramos. Em
1980 o grupo passou a integrar o Hospital Infantil Joana de Gusmão, dando
continuidade ao voluntariado. Hoje a Avos conta com 80 voluntários, e é uma das
principais Associações de Voluntários do país no atendimento a criança enferma ou em
tratamento de saúde.
Entre as várias ações desenvolvidas pelas Avos destaca-se o atendimento à criança
internada ou em tratamento, estendendo também a assistência aos familiares dessas
crianças. Desenvolvimento de projetos que visam a qualidade de vida dos pacientes fora
do ambiente hospitalar são concedidos pela Avos com a doação de alimentos para
pacientes de baixa renda, e distribuição de fraldas e roupas para pacientes necessitados e
seus familiares.
A Avos, através do seu grupo de voluntários, trabalha diariamente no Hospital Infantil
Joana de Gusmão, e como instituição filantrópica, tem renda proveniente de doações e
projetos sociais.

Veículo: FIESC
Data: 10/08/17
Link: http://fiesc.com.br/noticias/evento-movimenta-pesquisadores-em-prol-desanta-catarina

Vento movimenta pesquisadores em prol de Santa
Catarina
O encontro, promovido pela Unisul, será realizado nesta quinta-feira (10), às 14h. A
FIESC apoia a iniciativa.
Baixar foto

Florianópolis, 9.8.2017 - A Unisul realiza nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, às 14
horas, no auditório do Bloco C da Unidade da Pedra Branca, o evento “Mapeamento de
Competências da Unisul”. A iniciativa apoia o desenvolvimento do setor produtivo
catarinense por meio do mapeamento das competências da Unisul em termos da
Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e da sensibilização e potencialização da relação
entre pesquisadores/provedores de soluções em CT&I. O encontro é aberto ao público
interessado na temática proposta. O objetivo do evento é estimular os pesquisadores
(prioritariamente vinculados aos Grupos de Pesquisa) a participarem do levantamento
das competências de CT&I da Unisul, para ofertar pesquisas e prestação de serviços ao
setor produtivo da sociedade. A iniciativa tem o apoio da FIESC.
“Associado a outros fatores de ordem econômica, vivemos num momento histórico
onde as universidades vêm sendo incitadas a intervir e otimizar o desenvolvimento
sócio econômico das comunidades onde estão inseridas, interagindo com o setor
produtivo e o governo, sobretudo em áreas consideradas estratégicas para o país e, no
caso do Estado de Santa Catarina, dos setores portadores de futuro; com vistas a
consolidação e expansão do Sistema Brasileiro de Ciência, Tecnologia e Inovação
(CT&I) e o fortalecimento de uma economia competitiva”, destaca o diretor da Agetec,
professor Paulo Roberto Boff.
O evento começa às 14 horas. Logo após se inicia a mesa-redonda “Estratégias para
potencializar a relação entre os pesquisadores das Universidades e ICTs, o setor
produtivo e o governo”. Participam da mesa o professor Mauri Heerdt, reitor da Unisul;
Antônio Gonzaga, Acate; Carlos Henrique Ramos Fonseca, Fiesc; Sérgio Gargioni,
Fapesc; Jean Carlo Vogel, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.
O Mapeamento de Competências da Unisul é uma realização da Pró-reitoria de Ensino,
Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Inovação (PROEPPExI) e a Agência de Inovação
e Empreendedorismo da Unisul (Agetec).
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Unisul apoia o ‘McDia Feliz – Sou catarinense de Alma
e Coração’
Tubarão (SC)
Nesta quarta-feira, 9/8, no Salão Nobre da Universidade do Sul de Santa Catarina
(Unisul), em Tubarão, a Associação de Voluntários de Saúde do Hospital Infantil Joana
de Gusmão (Avos) reuniu instituições, empresas e voluntários de Tubarão, para, em
parceria com a Unisul, lançar a campanha de apoio ao movimento solidário ‘McDia
Feliz – Sou catarinense de Alma e Coração’. O movimento em prol da campanha deste
ano acontece no dia 26 de agosto e o ticket pode ser adquirido antecipadamente por R$
15,50 em pontos espalhados pelos Campi Tubarão e Grande Florianópolis, na Unisul
TV, ACREFs, ACIT e CDL de Tubarão, SINDILOJAS e Dehon.
A ação está sendo realizada em prol da arrecadação de fundos destinados para a
construção e melhoria do novo ambulatório de oncohematologia do Hospital Infantil
Joana de Gusmão. O Hospital é o único especializado no tratamento do câncer infantojuvenil e a melhoria permitirá tratar doenças malignas como linfomas, leucemias,
mieloma múltiplo, etc. “A Avos procura fazer o trabalho no hospital para amenizar o
sofrimento. Cada dia o número de crianças zero a 15 anos com câncer aumenta.
Estamos com mais de cem novos casos por ano, com mais ou menos 1500 crianças em
tratamento e 700 aplicações de quimioterapia por mês. Destes, cerca de 22% são da
região sul”, diz Maria Gertrudes da Luz Gomes, 84 anos, (Vovó Gertrudes) uma das
fundadoras da Avos.
O reitor da Unisul, professor Mauri Luiz Heerdt destacou a felicidade é esticar por mais
que puder os momentos felizes, perdurar por mais que puder os momentos bons.
“Efetivamente, com esta ajuda extraordinária se pode esticar a felicidade de muita
gente. Com este movimento muitas pessoas terão a oportunidade de sorrir. A Unisul
agradece os que abraçaram esta campanha e a Avos pelo trabalho realizado. Neste
sentimento de gratidão da instituição se externa o compromisso, para se colocar à
disposição e contribuir com este projeto”, reforça o reitor.

Sobre a campanha ‘McDia Feliz – Sou catarinense de Alma e Coração’
A campanha ‘McDia Feliz’ acontece todo último final do mês de agosto há 28 anos e é
um sucesso graças à participação fundamental de instituições, funcionários, franqueados
e fornecedores, além da mobilização de milhares de voluntários que incentivam a
sociedade a abraçar a causa em prol de adolescentes e crianças com câncer. Em 2016,
79 projetos de 58 instituições de todo o país receberam recursos da arrecadação da
campanha.
Participam deste movimento as seguintes instituições:
– Sindicato das Empresas de Transportes da AMUREL (SETRAM)
– Associação de Municípios da Região de Laguna (AMUREL)
– Câmara dos Dirigentes Lojistas de Tubarão (CDL)
– Associação Empresarial de Tubarão (ACIT)
– Prefeitura Municipal de Tubarão (PMT)
– Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão (ADR)
– Associação de Jovens Empreendedores de Tubarão (AJET)
– Rotary Club Tubarão Sul
– Direção dos Campi Tubarão e Grande Florianópolis
– Câmara de Vereadores Tubarão
– Unisul TV
– Fábrica de Bolachas Caseiras e Café Colonial – São Martinho Fluss Haus
– Farol Shopping
– Sindicato do Comércio Varejista de Tubarão (SINDILOJAS)
– Diretório Central dos Estudantes (DCE)
– Colégio Dehon
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Laboratório de Inovações da Unisul apoia iniciativa de
empreendedoras mirins
O aplicativo ECO Troca foi desenvolvido por duas jovens de 11 e 12 anos

Emilly Ruff de Camargo, professor Geraldo Campos e Mariahna de Campos

Quem disse que para empreender precisa ter experiência ou ser maior de idade? Duas
jovens de 11 e 12 anos, que desenvolveram o aplicativo ECO Troca, finalistas regionais
do desafio Technovation Challenge Brasil, a maior competição de tecnologia e
empreendedorismo para meninas, agora estão sendo orientadas pelo iLAB –
Laboratório de Empreendedorismo e Inovação da Unisul.
Emilly Ruff de Camargo e Mariahna de Campos desenvolveram um aplicativo para
realizar trocas de matérias que as pessoas não querem mais e facilmente descartariam,
como sofás, mesas, computadores, etc.
O rumo natural seria o lixo ou até a rua. Pensando em empreender e também criar algo
voltado para às questões de sustentabilidade, as meninas desenvolveram o aplicativo.
O objetivo principal é a troca destes produtos. A princípio, o que era uma ideia, ganhou
vida e nome: ECO Troca. Agora elas precisam seguir em frente, já que o aplicativo
ainda está em fase de teste.
As empreendedoras mirins não param. Já se inscreveram e estão participando do
programa Conexão de Impacto, do Instituto Nexxera, que é realizado com o apoio do
Sebrae/SC e tem como objetivo fortalecer ideias e negócios.
Emilly e Mariahna, estão recebendo mentorias e todo apoio necessários da equipe do
iLAB da Unisul Campus Grande Florianópolis – Pedra Branca, coordenado pelo
professor Geraldo Campos.

iLAB – Laboratório de Empreendedorismo e Inovação da Unisul tem como proposta
abrigar em um espaço misto uma pré-incubação de startups, bem como desenvolver
cursos, eventos e disciplinas ligadas à inovação e empreendedorismo, além de prestar
serviços de consultoria e assessoria.
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McDia Feliz: Campanha de combate ao câncer
infantojuvenil ocorre dia 26

Tubarão
Campanha para comer bem e sentir o prazer de ajudar. O famoso McDia Feliz deste
ano já tem data: 26 de agosto. Esta é a maior campanha de combate ao câncer
infantojuvenil no país e todos os anos reverte um dia das vendas do sanduíche Big Mac
em benefício ao tratamento de crianças e adolescentes.
Em Tubarão não é diferente. Na manhã de ontem, diversas entidades tubaronenses
reuniram-se na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) para o lançamento da
campanha na Cidade Azul. A Associação de Voluntário de Saúde do Hospital Infantil
Joana de Gusmão (Avos) será a entidade beneficiada no Estado. Mais de 30 mil tickets
foram colocados à venda para contribuir com a instituição.
O lançamento ainda contou com a presença da presidente da Avos, Maria Gertrudes
Gomes. “Podemos definir esta campanha com a palavra gratidão. Gratidão à Unisul e a
todos por abraçar esta causa e principalmente gratidão a esta associação pelo trabalho
realizado. Existem muitas formas de ajudar, neste momento específico pedimos a

colaboração na compra dos tickets para que mais uma vez a campanha seja um
sucesso”, convida o reitor da Unisul, Mauri Luiz Heerdt.
A campanha é realizada em todos os restaurantes McDonald’s do país. São 914
estabelecimentos no Brasil. Neste ano, ocorre a 29ª edição desta ação. Em 2016,
somente da rede de Tubarão, com o apoio de empresários e da população, foram
vendidos 1,9 mil tickets.
Segundo dados da Avos, 25% das crianças e adolescentes com cânceres são da região
Sul do Estado. O valor arrecadado este ano será para finalizar e mobiliar mais um
ambulatório no Hospital Joana de Gusmão, em Florianópolis. “São mais de 1,5 mil
crianças e adolescentes atendidas e 700 aplicações de quimioterapia por mês. Se não
tivermos o apoio da comunidade, não chegaremos a lugar algum. Espero que cada um
possa nos ajudar nesta grande tarefa, que é de salvar vidas e apoiar essas crianças e
adolescentes”, convida a presidente da associação, Maria Gertrudes.
Todo o valor arrecadado com a venda dos tickets antecipadamente de Big Mac no valor
de R$ 15,50 e a venda no dia 26 de agosto serão revertidos à campanha. No lançamento
em Tubarão, participaram representantes das seguintes entidades: Diretório Central dos
Estudantes (DCE), Rotary, Maçonaria, Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul),
Prefeitura de Tubarão, Associação de Jovens Empreendedores de Tubarão (Ajet), Farol
Shopping, Acit, Cdl, Sindilojas e Setram.
A campanha, coordenada pelo Instituto Ronald McDonald em todo o país, é um sucesso
graças à participação fundamental de instituições, funcionários, franqueados e
fornecedores do sistema McDonald’s, além da mobilização de milhares de voluntários
que mobilizam toda a sociedade, no último sábado do mês de agosto, para transformar
Big Mac em sorrisos.
As instituições cadastradas junto ao Instituto Ronald McDonald apresentam
projetos, que são apreciados e recomendados pelos Conselhos Científico e
Executivo do Instituto Ronald McDonald, que avaliam a viabilidade dos mesmos,
a fim de que tenham sustentabilidade para sua execução.
Uma vez aprovado, todos os projetos são monitorados através de prestação de contas
trimestral, pelo efetivo acompanhamento físico-financeiro desses projetos e pela
realização de auditorias, assegurando-se a transparência e credibilidade aos doadores,
bem como aos demais segmentos da sociedade.
Conheça a Avos: A Associação de Voluntário de Saúde do Hospital Infantil Joana de
Gusmão foi fundada em agosto de 1975 no antigo Hospital Edite Gama Ramos. Em
1980 o grupo passou a integrar o Hospital Infantil Joana de Gusmão, dando
continuidade ao voluntariado. Hoje a Avos conta com 80 voluntários, e é uma das
principais Associações de Voluntários do país no atendimento a criança enferma ou em
tratamento de saúde.
Entre as várias ações desenvolvidas pelas Avos destaca-se o atendimento à criança
internada ou em tratamento, estendendo também a assistência aos familiares dessas
crianças. Desenvolvimento de projetos que visam a qualidade de vida dos pacientes fora
do ambiente hospitalar são concedidos pela Avos com a doação de alimentos para

pacientes de baixa renda, e distribuição de fraldas e roupas para pacientes necessitados e
seus familiares.
A Avos, através do seu grupo de voluntários, trabalha diariamente no Hospital Infantil
Joana de Gusmão, e como instituição filantrópica, tem renda proveniente de doações e
projetos sociais.

Veículo: Hora de Santa Catarina
Data: 10/08/17
Link: http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/08/lainevalgas-de-olho-na-preservacao-ambiental-jovens-catarinenses-desenvolveramaplicativo-de-trocas-9865763.html

Laine Valgas: de olho na preservação ambiental,
jovens catarinenses desenvolveram aplicativo de trocas
ECO Troca busca proporcionar reúso de produtos de consumo, evitando que acabem
descartados nas ruas

Foto: Unisul / Divulgação

Quem disse que para empreender é preciso ter experiência ou ser maior de idade? Nem
sempre! Prova disso são duas jovens catarinenses, Emilly Ruff de
Camargo e Mariahna de Campos, de 11 e 12 anos, que desenvolveram um aplicativo
para realizar trocas de matérias que as pessoas não querem mais (e facilmente
descartariam), como sofás, mesas e computadores. O rumo natural seria o lixo ou até a
rua.
Pensando em empreender, e também criar algo voltado para às questões de
sustentabilidade, as meninas desenvolveram o aplicativo. E olha que legal: o que era
uma ideia ganhou vida e nome: ECO Troca. Com ele, Emilly e Mariahna foram
finalistas regionais do desafio Technovation Challenge Brasil, a maior competição de
tecnologia e empreendedorismo para meninas. E claro que não pode parar por aí: elas
precisam seguir em frente, já que o aplicativo ainda está em fase de testes.
Pra isso, já estão participando de um programa com apoio do Sebrae/SC para fortalecer
ideias e negócios e estão sendo orientadas pelo iLAB — Laboratório de
Empreendedorismo e Inovação da Unisul. Alguma dúvida do sucesso destas duas? Na

expectativa pra baixar o aplicativo e na torcida pra que essas duas pequenas inspirem
muita gente grande por aí!
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Alunos visitam a exposição ‘Onça: Mito, Simbologia e
Sentido’

Créditos: Divulgação/PMT

Nesta quarta-feira (9) é comemorado o Dia dos Povos Indígenas e, para celebrar a data
os alunos da rede municipal de ensino visitaram a exposição ‘Onça: Mito, Simbologia e
Sentido’, no Centro Municipal de Cultura - Museu Willy Zumblick.
A mostra, organizada pela professora da Unisul Deisi Scunderlick Eloy de Farias, do
Grupep Arqueologia, expôs fotos produzidas pelo professor de Medicina Veterinária da
Unisul Joares May. A exposição é gratuita e fica aberta ao público de segunda a sextafeira, das 13 às 22 horas, até esta sexta-feira (11).
As imagens retratam a visão sobre as onças dos diversos povos que ocuparam o Brasil,
desde os tempos pré-históricos e traz fotos de onças e de sítios arqueológicos, com
pinturas rupestres, indicando que as onças eram reverenciadas em diversas culturas
indígenas. Os textos que acompanham a exposição, apresentam ainda os mitos,
significados e sentidos dos Guarani, Kaingang e Xokleng, os colonizadores e os
mateiros.
A exposição é uma parceria entre o Centro Municipal de Cultura (CMC) – Willy
Zumblick e o Grupo de Pesquisa em Educação Patrimonial e Arqueologia da Unisul –
Grupep Arqueologia.
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‘Onça: mito, simbologia e sentido’
A programação cultural de agosto do Centro Municipal de Cultura (CMC) – Willy
Zumblick, em Tubarão, inicia com a exposição ‘Onça: Mito, Simbologia e Sentido’,
organizada pela professora da Unisul Deisi Scunderlick Eloy de Farias, do Grupep
Arqueologia, com fotos produzidas pelo professor de Medicina Veterinária da Unisul
Joares May. A exposição é gratuita e fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das
13 às 22 horas, até o dia 11 de agosto.
A mostra retrata a visão sobre as onças dos diversos povos que ocuparam o Brasil,
desde os tempos pré-históricos e traz fotos de onças e de sítios arqueológicos, com
pinturas rupestres, indicando que as onças eram reverenciadas em diversas culturas
indígenas. Os textos que acompanham a exposição, apresentam ainda os mitos,
significados e sentidos dos Guarani, Kaingang e Xokleng, os colonizadores e os
mateiros.
“As imagens retratam o animal, permeadas pelo texto que discorre sobre os vários
sentidos da onça para as diferentes sociedades, principalmente as indígenas, que viam
na onça uma forte ligação com os espíritos. O mito percorre as gerações, seja por meio
da cultura material impressa nos desenhos nos grandes paredões de pedra (sítios
arqueológicos de arte rupestre), nos adornos e nas vestimentas cerimoniais; seja pela
história passada de geração a geração pela oralidade. O texto apresenta como cada
grupo traça suas idiossincrasias em relação ao animal”, destaca a professora Deisi.
Joares May é professor na Unisul, atua como médico veterinário e coordena o projeto de
conservação de espécies de carnívoros como onças, pumas, lobos no Brasil e em Belize.
May é mestre em epidemiologia experimental aplicada às zoonoses, presidente da
Panthera Brasil, membro da Global Insular Conservation Society, Projeto Onçafari,
IUCN/VSG – Veterinary Specialist Group e pesquisador associado do Instituto Pró
Carnívoros.
Deisi Scunderlick Eloy de Farias é pós-doutora em arqueologia e doutora em história. É
pesquisadora e professora titular da Unisul, onde desenvolve pesquisas no GRUPEPArqueologia. Desenvolve pesquisa sobre patrimônio cultural, discutindo os territórios e
as fronteiras culturais das populações pretéritas, discutindo como esses conceitos se
estenderam para os tempos atuais, nas sociedades pós-modernas. A exposição é uma
parceria entre o Centro Municipal de Cultura (CMC) – Willy Zumblick e o Grupo de
Pesquisa em Educação Patrimonial e Arqueologia da Unisul – Grupep Arqueologia.

Rádio
Veículo: Rádio Tubá
Data: 09/08/2017
Hora: 16h30
Assunto: Programa de Extensão e Educação Ambiental Comunitária (PEEAC
Entrevistado: Maricelma Jung

