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Polícia prende seis por morte de jovem

Pouco mais de um mês do latrocínio que tirou a vida de Geovani de Pieri Bardini, 30
anos, morador de Treze de Maio, seis pessoas foram presas ontem, acusadas de estarem
envolvidas no crime. Entre eles, cinco homens e uma mulher detidos nas cidades de
Içara e Criciúma. Um sétimo envolvido foi liberado.
De acordo com o delegado da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Tubarão,
William Cezar Sales, os mandados de busca e apreensão, além dos de prisão, foram
cumpridos na madrugada. Os cumprimentos ocorreram nos bairros Jussara e Jaqueline,
em Içara, e nos bairros Cristo Redentor, Santa Luzia e Centro de Criciúma.
“Os presos têm entre 21 e 60 anos, e após o cumprimento foram conduzidos para a
delegacia de Jaguaruna, onde prestaram declarações”, informa o delegado. Durante as
investigações, apurou-se que os sete conduzidos ou têm participação direta com crime
ou possuem conhecimento da autoria do fato.
Os mandados são de prisão temporária, neste caso de 30 dias, por se tratar de crime
hediondo. “Porém, podem ser prorrogados por mais 30 dias”, informa o delegado. Os
trabalhos de investigação foram realizados pela delegacia de Treze de Maio, com apoio

de policiais civis de Jaguaruna, sendo coordenados pelos delegados Willian e Isabel
Cristiane Fauth.
O crime
O jovem Geovani de Pieri Bardini, 30 anos, voltava do curso de pós-graduação em
Direito Civil, na Unisul de Tubarão, quando foi abordado e atingido por um tiro. Ele
seguia com destino a Treze de Maio. O corpo do rapaz foi deixado em uma vala e o
carro, um Uno branco, foi encontrado em Içara. Os documentos do carro foram
localizados pela polícia a alguns metros de onde estava o corpo. Ele era formado em
Direito.
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Reunião discute nova unidade da Unisul

Vereadores de Braço do Norte se reuniram ontem com os representantes da Unisul e da
Weber Empreendimentos. No encontro, na Câmara de Vereadores, foi tratado do projeto
de ensino da Unisul para Braço do Norte e região. Os edis buscaram informações sobre
os cursos pretendidos e a disponibilidade dos mesmos para a nova unidade, que será
instalada no bairro Rio Bonito.
O reitor da Unisul, Mauri Heerdt, garantiu que está entusiasmado com a parceria e
acredita no sucesso desse projeto. “Nossa gestão não pode oferecer qualquer curso de
qualquer jeito. Chamamos isso de qualidade acadêmica, que nós tenhamos
compromissos com os lugares e com as pessoas com quem estamos, com
sustentabilidade para planejar e ter objetivo fortalecido, com qualidade na educação”,
declarou o reitor.
O proprietário do Weber Empreendimentos, Fernando Weber, falou do projeto logístico,
da acessibilidade e sobre as condições adequadas para infraestrutura do local. “Estamos
projetando uma das instalações mais modernas do país, com geração de energia

distribuída, captação da água da chuva, esgoto totalmente tratado, shopping do
acadêmico, academia, ou seja, uma estrutura completa para os estudantes da
universidade, onde temos a capacidade de atender até 6 mil alunos”, comentou o
investidor e empresário.
Segundo o diretor do campus Tubarão, professor Rafael Faraco, a nova unidade vai
manter os cursos que já estão funcionando - Direito, Ciências Contábeis, Administração
e Tecnologia em Processos Gerencias -, com a previsão de instalação de novidades em
2018, como Ciências Econômicas, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em
Marketing, Gestão de RH, Gestão Comercial, Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão
em Cooperativas e Gestão de Tecnologia da Informação.
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Beiramar Shopping traz o imaginário das fábulas
encantadas para o vão central do empreendimento

Evento intitulado ‘Fábulas Encantadas’ tem como objetivo estimular o gosto pela leitura por meio do universo das
tradicionais histórias da literatura (Foto: Divulgação)

O universo literário ao alcance de todos. Um mundo que sai do imaginário para tornarse uma realidade. Será esse o ambiente que o público que visitar o Beiramar Shopping,
de 04 a 16 de agosto, com o evento intitulado Fábulas Encantadas, um espaço com
diversos cenários para contação de histórias, camarim com fantasias para as crianças,
espaço baby para crianças de até 2 anos, espaço para filmes infantis, espaço Maurício de
Souza com os tradicionais gibis da Turma da Mônica, espaço Monteiro Lobato com
uma réplica da biblioteca do autor e livros para as crianças, e muito mais.
Ao todo serão 10 áreas, todas temáticas, e com monitores para atendimento ao público.
No lounge principal, as contações de histórias terão horários pré-determinados, com
monitoras sempre caracterizadas. Além disso, serão realizadas oficinas de artesanato
para crianças. O espaço funcionará todos os dias das 14h às 20 horas.
Serão ao todo 10 áreas para todas as idades, incluindo espaço para que crianças e
adultos possam curtir juntos e com o objetivo de desenvolver nas crianças o hábito e o
gosto pela leitura e resgatar o mundo da literatura através da fantasia! Confira:

1.
Área de Leitura: biblioteca com os livros infantis, contos clássicos, fábulas e
literatura nacional e internacional. Neste espaço as crianças e pais podem ler e conhecer
o universo da literatura mundial.
2.
Baú da imaginação: baú com vários acessórios e objetos para as crianças
participarem da caracterizadas.
3.
Oficina de marcador de livros: oficina para que as crianças confeccionem o seu
próprio marcador de livro.
4.
Espaço para contadores de história: Neste espaço teremos os monitores
caracterizados contando histórinhas para as crianças.
5.
Área do Mauricio de Souza: espaço com vários gibis da turma da Mônica e painel
sobre Mauricio de Souza.
6.
Espaço teenagers: para adolescentes com livros, de super heróis , gibis , minicraft,
bogueiros, piadas, dedicados à faixa etária.
7.
Camarim com fantasias: neste espaço serão disponibilizadas fantasias para as
crianças usarem e tirarem fotos.
8.
Área Monteiro Lobato: uma réplica da biblioteca do Monteiro Lobato com os
livros de sua autoria e um painel sobre a vida do autor.
9.
Espaço para baby: com livros didáticos de pano e EVA.
10. LOUNGE para os pais acompanharem seus filhos
“Aqui criamos um espaço para uma experiência entre pais e filhos. O universo infantil é
cheio de faz de conta e a criança sempre leva para o imaginário uma parcela de seu
mundo real. Daí a importância do estímulo do potencial criativo e cênico desde a
primeira infância, de uma maneira lúdica de interagir com novos amigos”, comenta o
gerente de marketing do Beiramar Shopping, Carlos Pamplona Jr.
Serviço:
O que: Fábulas Encantadas
Quando: de 04 a 16 de agosto
Local: vão central do Beiramar Shopping
Entrada gratuita
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Técnico da Seleção Brasileira ministra palestra em
Tubarão
O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Tite, estará neste sábado, dia 5 de agosto em
Tubarão.

O técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Tite, estará neste sábado, dia 5 de agosto em
Tubarão, onde irá proferir a palestra “Construindo uma equipe vencedora”, às 10 horas,
no Espaço Versalles (antiga Sorgitu). Os ingressos do 1º lote já estão esgotados. Os do
2º lote estão disponíveis nas mesmas opções de entrada inteira, meia entrada e o
ingresso solidário.
Os interessados em assistir a palestra pagando meia entrada devem ficar atentos a esta
oportunidade, pois ela oferece, além do habitual desconto para estudantes, também aos
professores, pessoas acima de 60 anos, deficientes físicos ou mentais, doadores de
sangue e crianças até 15 anos de idade. Os estudantes devem apresentar a carteirinha da
UNE – União Nacional dos Estudantes ou do DCE – Diretório Central dos Estudantes.
Professores e demais pessoas com a opção deste desconto devem apresentar o
comprovante na entrada. O ingresso solidário é estendido a qualquer pessoa que
comprar antecipadamente, online ou nos pontos de venda, basta levar 1kg de alimento
para doação no dia do evento. Os ingressos estão à venda no site Minha Entrada
(www.minhaentrada.com.br) e podem ser adquiridos por R$ 150,00 (inteira) e R$
75,00 (meia), e R$ 80,00 (ingresso solidário)
Saiba mais:
Nascido em Caxias do Sul (RS), Adenor Leonardo Bachi, mais conhecido como Tite,
tem 56 anos e é formado em Educação Física. Sua carreira como jogador teve início no
Caxias. Por conta de lesões no joelho se afastou do campo, mas nunca largou o futebol,
treinando inicialmente alguns times gaúchos. Atualmente, Tite está treinando a Seleção
Brasileira e já conquistou a classificação da equipe para Copa do Mundo de 2018.
A palestra com Tite tem a parceria da Unisul, Imaginarium Formaturas, com patrocínio
de Trial Esquadrias e Vidros, e apoio de Sevens Restaurante e Prefeitura Municipal de
Tubarão. O evento é apresentado pela Havan.
Os profissionais de imprensa que queiram cobrir o evento deverão realizar inscrição
obrigatória por meio de formulário disponível no site da Prefeitura Municipal de
Tubarão (www.tubarao.sc.gov.br). O credenciamento poderá ser realizado até o dia 2
de agosto. Não será permitida a entrada de profissionais da imprensa sem o cadastro.
Serviço:
O que: Palestra “Construindo uma equipe vencedora”
Quem: Técnico da Seleção Brasileira, Tite

Quando: 05 de agosto, às 10h
Onde: Espaço Versalles (antiga Sorgitu),
Rua João Fernandes Lima, 916, bairro Vila Esperança, Tubarão-SC
Quanto: R$ 150 (inteira), R$ 75 (meia), R$ 80 + 1 kg de alimento (ingresso solidário)
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ESA/MS promove curso sobre Direito da Mulher neste
sábado

Curso abordará os direitos das mulheres / Ilustração

A Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) promove neste sábado (5) o curso de
educação continuada “Direito das mulheres: família, trabalho, previdência e violência
de gênero”. A responsável por ministrar o curso será a palestrante Alice Bianchini,
doutora em Direito Penal pela PUC-SP.
Alice que também é mestre em Direito pela UFSC, especialista em Teoria e Análise
Econômica pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL – SC) e em Direito
Penal Econômico Europeu pela Universidade de Coimbra – IBCCrim, atuou como
professora do Departamento de Direito Penal da USP e do Curso de Mestrado em Direito
da Uniban-SP.
Ela é autora do Programa Virtual Estude Lei Maria da Penha em 30 dias: +100 questões
controvertidas, autora de vários livros e membro da Comissão Nacional da Mulher
Advogada da OAB Federal e da OAB/SP.
O curso terá carga horária de 4horas, acontece das 9h às 13h na sala da ESA/MS. O
investimento é de R$ 60. As inscrições devem ser feitas no site da ESA/MS.

A ESA/MS fica na Avenida Mato Grosso, 4.700 – Carandá Bosque.
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Técnico da Seleção Brasileira ministra palestra em
Tubarão
Tubarão (SC)
Os interessados em assistir a palestra pagando meia entrada devem ficar atentos a esta
oportunidade, pois ela oferece, além do habitual desconto para estudantes, também aos
professores, pessoas acima de 60 anos, deficientes físicos ou mentais, doadores de
sangue e crianças até 15 anos de idade. Os estudantes devem apresentar a carteirinha da
UNE – União Nacional dos Estudantes ou do DCE – Diretório Central dos Estudantes.
Professores e demais pessoas com a opção deste desconto devem apresentar o
comprovante na entrada. O ingresso solidário é estendido a qualquer pessoa que
comprar antecipadamente, online ou nos pontos de venda, basta levar 1kg de alimento
para doação no dia do evento. Os ingressos estão à venda no site Minha Entrada
(www.minhaentrada.com.br) e podem ser adquiridos por R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00
(meia), e R$ 80,00 (ingresso solidário).
Saiba mais:
Nascido em Caxias do Sul (RS), Adenor Leonardo Bachi, mais conhecido como Tite,
tem 56 anos e é formado em Educação Física. Sua carreira como jogador teve início no
Caxias. Por conta de lesões no joelho se afastou do campo, mas nunca largou o futebol,
treinando inicialmente alguns times gaúchos. Atualmente, Tite está treinando a Seleção
Brasileira e já conquistou a classificação da equipe para Copa do Mundo de 2018.
A palestra com Tite tem a parceria da Unisul, Imaginarium Formaturas, com patrocínio
de Trial Esquadrias e Vidros, e apoio de Sevens Restaurante e Prefeitura Municipal de

Tubarão. O evento é apresentado pela Havan. Os profissionais de imprensa que queiram
cobrir o evento deverão realizar inscrição obrigatória por meio de formulário disponível
no site da Prefeitura Municipal de Tubarão (www.tubarao.sc.gov.br). O credenciamento
poderá ser realizado até o dia 2 de agosto. Não será permitida a entrada de profissionais
da imprensa sem o cadastro.

Veículo: Conteúdo MS
Data: 04/08/17
Link: http://conteudoms.com.br/esams-promove-curso-sobre-direito-da-mulherneste-sabado/

ESA/MS promove curso sobre Direito da Mulher neste
sábado

A Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) promove neste sábado (5) o curso de
educação continuada “Direito das mulheres: família, trabalho, previdência e violência
de gênero”. A responsável por ministrar o curso será a palestrante Alice Bianchini,
doutora em Direito Penal pela PUC-SP.
Alice que também é mestre em Direito pela UFSC, especialista em Teoria e Análise
Econômica pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL – SC) e em Direito
Penal Econômico Europeu pela Universidade de Coimbra – IBCCrim, atuou como
professora do Departamento de Direito Penal da USP e do Curso de Mestrado em
Direito da Uniban-SP.

Ela é autora do Programa Virtual Estude Lei Maria da Penha em 30 dias: +100 questões
controvertidas, autora de vários livros e membro da Comissão Nacional da Mulher
Advogada da OAB Federal e da OAB/SP.
O curso terá carga horária de 4horas, acontece das 9h às 13h na sala da ESA/MS. O
investimento é de R$ 60. As inscrições devem ser feitas no site da ESA/MS.
A ESA/MS fica na Avenida Mato Grosso, 4.700 – Carandá Bosque.
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ADEPOL-SC promove III Seminário Catarinense de
Direitos Humanos e Polícia Judiciária, em Orleans
Em parceria com o Empório do Direito e a Unibave, a Associação dos Delegados de
Polícia do Estado de Santa Catarina – ADEPOL-SC promove o III Seminário
Catarinense de Direitos Humanos e Polícia Judiciária, durante a VI Semana Acadêmica
do Curso de Direito da Unibave. O evento será de 7 a 11 de agosto, em Orleans, com a
participação de especialistas na área.
Esse é o quinto evento realizado pela ADEPOL-SC e o terceiro em parceria com o
Empório do Direito. Na programação da Semana Acadêmica, estão previstas exposições
de trabalhos científicos, oficinas e palestras, que tratarão sobre temas da atualidade.
Para o presidente da ADEPOL-SC, Dr. Ulisses Gabriel, que ministrará uma
palestra sobre o papel da Polícia Judiciária no Estado Democrático de Direito, essa é
uma grande iniciativa da entidade. “Os seminários oportunizam a capacitação e
atualização de nossos associados, além de levar conhecimento para os futuros
profissionais de Direito. É uma satisfação enorme poder falar direto com nosso público

e sempre em cidades diferentes, posicionando a ADEPOL-SC em todo o Estado”,
destaca.
A exemplo do primeiro e segundo seminário, que ocorreram em Balneário Camboriú e
Caçador e arrecadaram fraldas e alimentos, respectivamente, o terceiro evento também
promoverá uma ação social. A inscrição são 2kg de alimento não perecível ou 2l de leite
longa vida, que serão doados ao Centro de Educação Infantil Otília Debiasi e para as
representantes da Cáritas de Orleans.
Confira a programação completa:
07/08 – Abertura da VI Semana Acadêmica do Curso de Direito da Unibave
Palestrante: Dr José Fernando Gonzalez- UFPEL
Tema: “Fundamentos éticos da justiça penal”
Exposição de Banners referente trabalhos científicos realizados pelos acadêmicos do
Curso de Direito
08/08 – VI Semana Acadêmica do Curso de Direito da Unibave
Palestrante: Dr. Paulo Pimont Berndt e Prof. Maria Fernanda Jorge de Assis
Tema: Constelação sistêmica
Exposição de Banners referente trabalhos científicos realizados pelos acadêmicos do
Curso de Direito
09/08 – Realização de Oficinas
Local: Salas de aula
1-Criminologia/ Casa da Cidadania;
2-Políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher;
3-Oratória;
4-Metodologia de elaboração de conceitos;
5-Organizando a Escrita: Uma introdução à escrita de caráter científico;
6-Aspectos do Registro e Identificação dos animais.
10/08 – III Seminário Catarinense de Direitos humanos e Polícia Judiciária
Palestrante: Dr. Thiago Minagé – Doutor em Direito pela UNESA/RJ
Tema: Para que serve o Inquérito Policial?
Palestrante: Dr. Marcelo Pertille – Mestrando em Ciências Criminais na PUC-RS
Tema: Polícia X Direitos Humanos: a quem interessa o conflito?
Palestrante: Dr. Juliano keller do Valle – Mestre em Ciência Jurídica pela UNIVALI
Tema: Polícia Judiciária em tempos de Lava Jato
11/08 –III Seminário Catarinense de Direitos humanos e Polícia Judiciária
Palestrante: Dr. Leonardo Marcondes Machado – Mestre em Direito pela UFPR
Tema: Investigação Criminal em tempos de espetáculo
Palestrante: Dr. Ulisses Gabriel – Delegado e Presidente da ADEPOL-SC
Tema: O papel da polícia judiciária no Estado Democrático de Direito
Palestrante: Dr. Angelo Fratelli – Especialista em Ciências Penais pela Unisul
Tema: Princípio da insignificância sob a ótica da Polícia Judiciária
SERVIÇO
O QUE: III Seminário Catarinense de Direitos Humanos e Polícia Judiciária
QUANDO: De 7 a 11 de agosto
ONDE: Centro de Vivências – Unibave. Rua Padre João Leonir Dall´Alba, Bairro
Murialdo, Orleans.

INSCRIÇÕES (vagas limitadas): 2kg de alimento não perecível ou 2l de leite longa
vida

