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Veículo: Site JI News
Data: 17/07/17
Link: http://jinews.com.br/noticia/mestrado-em-administracao-esta-cominscricoes-abertas-na-unisul-

Mestrado em Administração está com inscrições
abertas na Unisul
O Mestrado em Administração da Unisul Campus Grande Florianópolis – Pedra Branca
– está com as inscrições abertas até o dia 7 de agosto de 2017. O curso tem a duração
média de 18 meses e as mensalidades podem ser parceladas em até 30 vezes. A
inscrição é feita pelo site da Unisul: www.unisul.br.
A seleção dos candidatos é realizada em quatro etapas: homologação das inscrições,
redação, análise de currículo e entrevista pessoal com resenha crítica. A prova de
redação ocorre no dia 21 de agosto e o resultado sairá no dia 23/08, juntamente com o
resultado da análise de currículo e a agenda para as entrevistas. Já a entrevista pessoal
ocorre nos dias 29 e 30/08. O resultado final sairá no dia 31 de agosto de 2017. As aulas
estão programadas para iniciarem em setembro.
Mestrado em Administração forma docentes e pesquisadores voltados para a ação
educacional, para que formem novos administradores empreendedores e inovadores, e
atuem na produção de conhecimentos na área da administração por meio de pesquisas
que contribuam com a qualificação do universo empresarial e de órgãos públicos. O
Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) prioriza a proficiência em
Desempenho e Inovação sob a perspectiva de avaliação do desempenho organizacional,
com foco na docência, a pesquisa e atividade profissional de excelência. O Curso
pretende desenvolver nos discentes o potencial de compreensão da complexidade
inerente a contextos de mudanças características da nova era, assim como desenvolver a
capacidade de formular e desenvolver estratégias de forma a possibilitar que as
organizações obtenham os melhores desempenhos nas suas áreas de atuação.

Para saber mais sobre o curso acesse o site do Mestrado em Administração, e aqui, está
disponível o edital de ingresso.

Veículo: Site Blog do Jaime
Data: 17/07/17
Link: https://www.blogdojaime.com.br/com-desempenho-positivo-de-todas-asatletas-a-apanblu-natacao-de-blumenaufurbfmd-conquistou-o-titulo-na-categoriafeminina-dos-joguinhos-abertos-de-santa-catarina/

Com desempenho positivo de todas as atletas, a
Apanblu – Natação de Blumenau/Furb/FMD
conquistou o título na categoria feminina dos
Joguinhos Abertos de Santa Catarina.
As jovens promessas contabilizaram 129 pontos e subiram no topo do pódio, no
Complexo Aquático da Unisul, em Palhoça (SC).

Com desempenho positivo de todas as atletas, a Apanblu – Natação de
Blumenau/Furb/FMD conquistou o título na categoria feminina dos Joguinhos Abertos
de Santa Catarina. As jovens promessas contabilizaram 129 pontos e subiram no topo
do pódio, no Complexo Aquático da Unisul, em Palhoça (SC).
A liderança blumenauense já vinha sendo rotina desde o começo das competições no
sábado, dia 15. O segundo lugar no geral feminino foi São Bento do Sul, com Tubarão
em terceiro. Além de ser uma conquista positiva para a história da natação
blumenauense, o rendimento já é uma nadada certeira no início da campanha de
Blumenau nos Joguinhos.
No masculino, a Apanblu – Natação de Blumenau/Furb/FMD encerrou na quarta
colocação por equipes. O time vencedor foi o de Joinville, com Florianópolis em
segundo e Indaial em terceiro.
Classificação final – Feminino
1 – Blumenau – 129 pontos
2 – São Bento do Sul – 108 pontos
3 – Tubarão – 99 pontos

Classificação final – Masculino
1 – Joinville
2 – Florianópolis
3 – Indaial
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Data: 17/07/17
Link: http://www.cacador.net/portal/Noticias.aspx?cdNoticia=37099

Blumenau e Joinville são as campeãs da natação dos
Joguinhos
A modalidade já definiu os vencedores no domingo no Complexo Aquático da Unisul
O único esporte dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina que não teve disputas em
Caçador foi a natação. A modalidade já definiu os vencedores no domingo, 16, no
Complexo Aquático da Unisul, em Palhoça. Blumenau e Joinville foram as grandes
campeãs.
A pontuação da modalidade contará para a conquista do título geral dos Joguinhos. As
disputas dos demais esportes acontecem em Caçador, de 22 a 29 de julho. As chaves
dos confrontos devem ser divulgadas nesta semana.

“Queremos agradecer a Fesporte pelo apoio para a realização da natação. Infelizmente,
não temos em Caçador piscinas com as medidas necessárias para a disputa dos
Joguinhos, mas mesmo assim, a modalidade foi sucesso”, ressaltou o presidente da
Fundação Municipal de Esportes, Enemir Corozolla, o Garça.
Os Joguinhos Abertos de Santa Catarina são realizados pelo Governo do Estado de
Santa Catarina, por intermédio da Fundação Catarinense do Esporte (Fesporte),
juntamente com a Fundação Municipal de Esportes de Caçador e a prefeitura de
Caçador, sede da 30ª edição.
A competição de natação dos Joguinhos foi programada para Palhoça em função de
Caçador não dispor de piscina olímpica, estrutura necessária para a modalidade.

Como funciona a pontuação: Nos Joguinhos, cada prova tem o seguinte sistema de
pontuação: 1º 9 pontos; 2º 7 pontos; 3º 6 pontos; 4º 5 pontos; 5º 4 pontos; 6º 3 pontos;
7º 2 pontos; 8º 1 ponto.
Classificação final da natação
Feminino
1º lugar - Blumenau - 129 pontos
2º lugar - São Bento do Sul - 108 pontos
3º lugar - Tubarão - 99 pontos
Masculino
1º lugar - Joinville - 138 pontos
2º lugar - Florianópolis - 118 pontos
3º lugar - Indaial - 91 pontos
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Jaguaruna é representada na reunião da Instância de
Governança Encantos do Sul
Representantes do município de Jaguaruna estiveram presentes na última sexta-feira, 14,
no Balneário Rincão, da reunião da Instância de Governança Encantos do Sul, onde
discutiram temas e propostas para a expansão do setor de forma integrada.

O presidente da Instância de Governança Encantos do Sul, Adilson Silvestre, avaliou
positivamente o encontro pelo número de municípios representados. Segundo ele, a
reunião serviu para discutir o turismo de forma regionalizada. As pautas discutidas
foram a Rota da Baleia Franca e a parceria do Aeroporto Regional de Jaguaruna com
toda a região para reservar um espaço para a divulgação dos pontos turísticos de todos
os municípios. Outra parceria firmada foi com a Unisul de Tubarão, que irá coordenar o
portal turístico do Encantos do Sul.

Após as discussões das pautas principais, os representantes dos municípios falaram dos
seus calendários de eventos e convidaram os presentes para conhecerem os seus
municípios. “Foi uma reunião bastante proveitosa, pois as parcerias firmadas, com
certeza serão de grande valia para o turismo de toda a região, em especial do nosso
município”, frisou o secretário de Esporte e Turismo, José Moacir de Almeida.
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Blumenau e Joinville são as campeãs da natação dos
Joguinhos
Modalidade foi disputada em Palhoça. Demais esportes acontecem em Caçador

O único esporte dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina que não teve disputas em
Caçador foi a natação. A modalidade já definiu os vencedores no domingo, 16, no
Complexo Aquático da Unisul, em Palhoça. Blumenau e Joinville foram as grandes
campeãs.
A pontuação da modalidade contará para a conquista do título geral dos Joguinhos. As
disputas dos demais esportes acontecem em Caçador, de 22 a 29 de julho. As chaves
dos confrontos devem ser divulgadas nesta semana.
"Queremos agradecer a Fesporte pelo apoio para a realização da natação. Infelizmente,
não temos em Caçador piscinas com as medidas necessárias para a disputa dos
Joguinhos, mas mesmo assim, a modalidade foi sucesso", ressaltou o presidente da
Fundação Municipal de Esportes, Enemir Corozolla, o Garça.

Os Joguinhos Abertos de Santa Catarina são realizados pelo Governo do Estado de
Santa Catarina, por intermédio da Fundação Catarinense do Esporte (Fesporte),
juntamente com a Fundação Municipal de Esportes de Caçador e a prefeitura de
Caçador, sede da 30ª edição. A competição de natação dos Joguinhos foi programada
para Palhoça em função de Caçador não dispor de piscina olímpica, estrutura necessária
para a modalidade.
Classificação final da natação
Feminino
1º lugar - Blumenau - 129 pontos
2º lugar - São Bento do Sul - 108 pontos
3º lugar - Tubarão - 99 pontos
Masculino
1º lugar - Joinville - 138 pontos
2º lugar - Florianópolis - 118 pontos
3º lugar - Indaial - 91 pontos
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Natação de Criciúma termina em 6º lugar nos
Joguinhos Abertos

A equipe de natação de Criciúma encerrou a 30ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa
Catarina na 6ª posição da classificação geral. A modalidade foi disputada no sábado
(15) e domingo (16), no Complexo Aquático da Universidade do Sul de Santa Catarina
(Unisul), em Palhoça. Os quatro representantes da Fundação Municipal de Esportes
(FME) de Criciúma somaram 29 pontos.
O nadador Gustavo Reck conquistou a medalha de bronze na prova dos 50 metros peito,
com o tempo de 30s79. “Participamos com poucos atletas, mas terminamos em 6º lugar.
Já conseguimos ajudar Criciúma no quadro de pontos. Conquistamos dois 4º lugares nos
50 metros livre e borboleta, mas esperamos melhorar nosso desempenho em 2018”,
destaca o treinador de Criciúma, Carlos Henrique da Cruz Fernandes.

A fase estadual dos Joguinhos Abertos será realizada em Caçador, entre os dias 22 e 29
de julho. Em virtude da falta de estrutura técnica na cidade-sede, a natação foi disputada
em Palhoça e reuniu 120 atletas com idade entre 15 e 17 anos. “Os nadadores marcaram
a estreia de Criciúma nos Joguinhos Abertos. Disputamos com um grupo reduzido. Os
meninos nos representaram muito bem”, comenta o presidente da FME de Criciúma,
Sandro Araújo.
Os Joguinhos Abertos de Santa Catarina são organizados pelo Governo do Estado de
Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte).
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Educação Básica: Melhorias serão solicitadas ao MEC
Secretário de Educação Básica do MEC cumpre agenda hoje em Tubarão.

A educação básica é o caminho para assegurar a todos os brasileiros a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no
trabalho e em estudos posteriores. E zelar pelo bom andamento desse setor tem sido
tarefa da Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação e Cultura
(MEC). Com o intuito de conhecer as principais demandas dos municípios no âmbito
educacional, o secretário da SEB Rossieli Soares da Silva estará hoje no Sul do Estado.
A agenda inicia com visita a Florianópolis à reitoria da Ufsc, onde acompanhará os
trabalhos do local.
Acompanhado pelo coordenador-geral de Educação Ambiental e Temas Transversais da
Educação Básica, professor Felipe Felisbino, Rossieli tem um encontro marcado às 11
horas no gabinete do reitor da Unisul onde receberá as principais demandas da
prefeitura de Tubarão e da universidade.
Uma das ações será a confirmação do apoio da Coordenação Geral de Educação
Ambiental e Temas Transversais da Educação Básica (CGEAT) da SEB para a
infraestrutura do evento Vitrine das Profissões, Meio Ambiente e Sustentabilidade:
Vamos Cuidar das Águas, que será realizada em setembro. De acordo com o
coordenador Felipe Felisbino, o apoio abre a programação de pré-divulgação do 8º
Fórum Mundial da Água, que será realizado em março de 2018, no Distrito Federal.

A Vitrine das Profissões harmonizará os cursos de graduação da Unisul, alunos e
professores da universidade e do ensino médio do Sul de Santa Catarina. O MEC trará
para o evento seus parceiros: Ministério do Meio Ambiente, Unesco e o Fórum Mundial
da Água. Na ocasião, a universidade também apresentará proposta de parceria para o
programa Escola Sustentável do MEC por meio do projeto de pesquisa em Energias
Renováveis.
Prefeitura busca recursos para a educação
A prefeitura de Tubarão busca apoio da secretaria por meio de recursos para a
adequação das duas escolas de educação básica cedidas pelo Estado: a Professora
Angélica Cabral e a Visconde de Mauá. Os imóveis estão desocupados, já que as
escolas foram desativadas. A cessão gratuita dos prédios tem prazo de 20 anos e serão
adaptadas em creches. De acordo com o presidente da Fundação de Educação do
município Mário César Cardoso, além da solicitação de recursos para adequação dos
prédios também será questionada a implantação de escolas de ensino integral, já que a
cidade conta apenas com a Escola Municipal de Educação Básica Faustina da Luz
Patrício, em Oficinas, que oferece ensino obrigatório dos anos iniciais do ensino
fundamental e pré-escolar do ensino infantil, em período integral para todos. “Vamos
apresentar as principais demandas do município como a adequação das duas escolas
para creche a ampliação do ensino integral, entre outras questões”, salienta o presidente.
Roteiro
Após a visita a Tubarão, a comitiva do MEC retorna a Florianópolis onde participará de
reunião plenária do Conselho Estadual de Educação – CEE/SC para tratar sobre a
reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Em seguida
participa de reunião com o Presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC) para
o acompanhamento dos Planos Municipais de Educação e o Plano Estadual de
Educação. O roteiro encerra no gabinete do governador Raimundo Colombo para
debater as políticas públicas da SEB no Estado.

Veículo: Site Jornal de Santa Catarina
Data: 17/07/17
Link:
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/esportes/noticia/2017/07/blumenauconquista-etapa-estadual-da-natacao-feminina-nos-joguinhos-abertos9844428.html

Blumenau conquista etapa estadual da natação
feminina nos Joguinhos Abertos
O destaque da equipe de Blumenau foi a nadadora Maria Eduarda Silvana, vencedora de
quatro provas
A equipe de Blumenau conquistou o título da natação feminina da etapa estadual
dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que terminou no domingo, no Complexo
Aquático da Unisul, em Palhoça. As nadadoras blumenauenses somaram 129 pontos na

disputa, 21 a mais do que a segunda colocada São Bento do Sul, e confirmaram o título
geral da competição depois de liderar a classificação desde o sábado.
O destaque da equipe de Blumenau foi a nadadora Maria Eduarda Silvana, vencedora de
quatro provas – 50 metros peito, 100 metros peito, 200 metros medley e revezamento
4x100 metros medley.
– É um título muito importante para a natação de Blumenau. Nós temos ótimos valores,
a equipe feminina teve grande atuação nas etapas e conseguimos sair com essa vitória –
afirmou o técnico blumenauense Paulo Gonzaga.
No masculino, o título da natação ficou com Joinville, que somou 138 pontos, 20 a mais
que a vice-campeã Florianópolis. Foi o segundo título consecutivo da cidade do Norte
do Estado na natação masculina dos Joguinhos. No total as disputas envolveram atletas
de 13 municípios no masculino e nove no feminino. As provas de natação ocorreram em
Palhoça e não em Caçador, cidade-sede da 30ª edição dos Joguinhos Abertos, porque o
município do Oeste não possuía a estrutura necessária para a competição. As demais
modalidades da disputa ocorrem entre os dias 22 e 29, em Caçador.
Classificação final
Feminino
1º Blumenau - 129 pontos
2º São Bento do Sul - 108 pontos
3º Tubarão - 99 pontos
Masculino
1º Joinville - 138 pontos
2º Florianópolis - 118 pontos
3º Indaial - 91 pontos
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Natação feminina de Blumenau é campeã dos
Joguinhos
No masculino, o título ficou com Joinville. Sequência da competição estadual será em
Caçador entre os dias 22 e 29 de julho

Equipe fez 129 pontos durante a competição
Blumenau e Joinville foram as campeãs da natação da etapa Estadual dos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina, encerrada neste domingo, dia 16 de julho, no Complexo
Aquático da Unisul, em Palhoça. Com as conquistas, as cidades somam pontos
importantes para a sequência da competição que tem o seu complemento a partir do dia
22 de julho, em Caçador, com as demais modalidades.
No feminino, Blumenau somou 129 pontos e confirmou o título geral depois de liderar
desde o último sábado, o começo da disputa. No masculino, com 138 pontos, Joinville
conquistou o título com vantagem de 20 pontos sobre a vice-campeã, Florianópolis.
Esse foi o segundo título consecutivo da cidade do Norte de Santa Catarina no naipe
masculino dos Joguinhos.
O destaque de Blumenau equipe ficou por conta da nadadora Maria Eduarda Silvana,
que venceu quatro provas (50 e 100 metros Peito, 200 metros Medley e o revezamento
4x100 metros Medley). “É um título muito importante para a natação de Blumenau.
Nós temos ótimos valores, a equipe feminina teve grande atuação nas etapas e
conseguimos sair com essa vitória”, disse o técnico Paulo Gonzaga, de Blumenau.
Para Joinville, os 138 pontos ganhos passaram pelo nadador Pedro da Rocha Borin,
medalha de outro em três provas - 100 e 50 metros Borboleta e revezamento 4x100
metros Medley.
Em dois dias de competição, foram mais de 120 atletas, entre 15 e 17 anos, na busca
pela conquista do título da modalidade. Foram representados 13 municípios, no
masculino, e 9, no feminino.
A competição de natação dos Joguinhos foi programada para Palhoça em função do
município-sede da etapa Estadual, Caçador, não dispor da estrutura técnica necessária
para a realização da modalidade. Apesar disso, a pontuação da modalidade contará para
a disputa do título geral dos Joguinhos.
Nos Joguinhos, cada prova tem o seguinte sistema de pontuação: 1º 9 pontos; 2º 7
pontos; 3º 6 pontos; 4º 5 pontos; 5º 4 pontos; 6º 3 pontos; 7º 2 pontos; 8º 1 ponto.
Classificação final
Feminino
1º lugar - Blumenau - 129 pontos
2º lugar - São Bento do Sul - 108 pontos

3º lugar - Tubarão - 99 pontos
Masculino
1º lugar - Joinville - 138 pontos
2º lugar - Florianópolis - 118 pontos
3º lugar - Indaial - 91 pontos
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Blumenau e Joinville são as campeãs da natação dos
Joguinhos

O único esporte dos Joguinhos Abertos da Santa & Bela que não teve disputas em
Caçador foi a natação. A modalidade já definiu os vencedores no domingo, 16, no
Complexo Aquático da Unisul, em Palhoça. Blumenau e Joinville foram as grandes
campeãs.
A pontuação da modalidade contará para a conquista do título geral dos Joguinhos. As
disputas dos demais esportes rolarem em Caçador, de 22 a 29 de julho. As chaves dos
confrontos devem ser divulgadas nesta semana.
"Queremos agradecer a Fesporte pelo apoio para a realização da natação. Infelizmente,
não temos em Caçador piscinas com as medidas necessárias para a disputa dos
Joguinhos, mas mesmo assim, a modalidade foi sucesso", ressaltou o presidente da
Fundação Municipal de Esportes, Enemir Corozolla, o Garça.
Os Joguinhos Abertos da Santa & Bela são realizados pelo Governo do Estado, por
intermédio da Fundação Catarinense do Esporte (Fesporte), juntamente com a Fundação
Municipal de Esportes de Caçador e a prefa de Caçador, sede da 30ª edição.
A competição de natação dos Joguinhos foi programada para Palhoça em função de
Caçador não dispor de piscina olímpica, estrutura necessária para a modalidade.
Como funciona a pontuação:

Nos Joguinhos, cada prova tem o seguinte sistema de pontuação: 1º 9 pontos; 2º 7
pontos; 3º 6 pontos; 4º 5 pontos; 5º 4 pontos; 6º 3 pontos; 7º 2 pontos; 8º 1 ponto.
Classificação final da natação
Feminino
1º lugar - Blumenau - 129 pontos
2º lugar - São Bento do Sul - 108 pontos
3º lugar - Tubarão - 99 pontos
Masculino
1º lugar - Joinville - 138 pontos
2º lugar - Florianópolis - 118 pontos
3º lugar - Indaial - 91 pontos
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Natação masculina de Joinville é bicampeã dos
Joguinhos Abertos de Santa Catarina

No total, Joinville conquistou 13 medalhas e somou 138 pontos, 20 a mais do que
Florianópolis
Com uma vitória emocionante na última prova – o revezamento 4 x 100m medley -, a
equipe masculina de natação de Joinville conquistou o bicampeonato dos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina. A equipe feminina ficou na sexta colocação.
A natação foi disputada na piscina da Unisul, em Palhoça, porque Caçador, cidade-sede
dos Joguinhos Abertos, não dispõe da estrutura técnica necessária para a realização da
modalidade. As demais modalidades serão disputadas em Caçador, de 22 a 29 deste
mês.

Os dois dias de competição em Palhoça reuniram mais de 120 atletas entre 15 e 17 anos
na busca pela conquista do título. Foram representados 13 municípios no masculino e
nove no feminino.
No total, Joinville conquistou 13 medalhas e somou 138 pontos, 20 a mais do que
Florianópolis (segundo lugar). O principal destaque individual foi Pedro da Rocha
Borin, 16 anos. Em sua primeira participação nos Joguinhos, o atleta de Joinville
conquistou três medalhas de ouro (50m borboleta, 100m borboleta, revezamento 4 x
100m medley) e uma de bronze (50m livre).
“Estamos com um grupo renovado. Tivemos imprevistos na competição no sábado,
saímos atrás e conseguimos a virada. Esse título foi merecido, a garotada se superou”,
destacou o treinador Ricardo Carvalho.
As medalhas de Joinville
– Pedro da Rocha Borin (16 anos): ouro no 50m borboleta, ouro no 100m borboleta,
bronze no 50m livre
– Diego de Ávila Navarro (16 anos ): ouro no 50m livre e prata no 100m livre
– Gabriel Molinari (17 anos): bronze nas provas de 50m costas, 100m costas, 200m
livre e 100m livre
– Alex Franco de Souza (17 anos): prata na prova 1500m livre e bronze 400m livre
– Giulia Cruz Tonin (16 anos): bronze no 50m peito
– Revezamento 4 x 100m medley: ouro / equipe formada por Pedro / Diego / Gabriel /
Eduardo
Treinadores: Ricardo Carvalho e Felipe Corrêa.
Classificação final da natação:
Masculino
1º lugar – Joinville – 138 pontos
2º lugar – Florianópolis – 118 pontos
3º lugar – Indaial – 91 pontos
Feminino
1º lugar – Blumenau – 129 pontos
2º lugar – São Bento do Sul – 108 pontos
3º lugar – Tubarão – 99 pontos
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Natação chapecoense conquista medalhas nos
Joguinhos Abertos

Após voltar de Blumenau onde conquistou 47 medalhas, a equipe da Associação
Chapecoense de Natação – ACN / ALGA MÓVEIS / AQUATIC CENTER /
UNOCHAPECÓ / PMC retornou às competições. Entre os dias 14 a 16 de julho a
equipe representou o município de Chapecó na fase estadual dos Joguinhos Abertos de
Santa Catarina, para atletas de 15 a 17 anos.
O evento válido pela 30º edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina foi realizado
na piscina da Unisul no município de Palhoça, antecedendo as disputas previstas para a
cidade de Caçador na última semana deste mês. O motivo desta alteração se deu pela
falta de uma piscina em dimensões oficiais na cidade.
Na competição a natação de Chapecó conquistou 06 medalhas: sendo 04 ouros através
das braçadas de Natália Behm da Silva, 01 prata e 01 bronze com a atleta Yan Macena
(Valhala/Mundo Verde). O município foi defendido por 05 nadadores da equipe da
ACN comandados pelo professor Vitor Goulart. A modalidade garantiu a quarta
colocação no feminino e a oitava no masculino entre os 13 municípios participantes.
Esta foi a 13ª competição da equipe na temporada, conquistando até agora 106 medalhas
(sendo 37 de ouro). Nesta semana o grupo vai ter um descanso e retoma as atividades no
dia 31 de julho, visando a preparação dos compromissos do segundo semestre, onde se
destacam os campeonatos brasileiros, a OLESC, os JASC e os campeonatos de seleções
escolares e universitárias.
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GP Winter Sprint apresenta caras novas do triathlon

Esporte ganha cada vez mais adeptos, como Djenyfer Arnold (foto) e GP Winter serve
como porta de entrada na modalidade
O triathlon brasileiro, de maneira geral, vem ganhando novos praticantes ao longo dos
últimos anos. Com a realização de grandes eventos é normal que muitos atletas migrem
para a modalidade e as provas organizadas pela SB5, como o GP Winter Sprint, que
chega a sua 11ª edição no dia 23 de julho, em Balneário Camboriú, são bons exemplos
disso.
Seguindo com o seu propósito de fomentar o esporte e apresentar novas caras ao cenário
estadual e nacional, o GP Winter contará esse ano com muitos atletas jovens e que
ingressaram na modalidade recentemente, caso de Djenyfer Arnold. Exímia nadadora, a
catarinense começou a praticar a modalidade há seis meses. “Eu sempre tive curiosidade
de fazer o triathlon por achar um esporte muito completo. Uma das minhas treinadoras
da Unisul é técnica da modalidade e eu disse para ela que queria testar. Gostei muito e
no final do ano passado já estava decidida que iria treinar e me adaptar ao novo
esporte”, comenta.
Após participar de algumas provas do Campeonato Estadual, Djenyfer fará sua estreia
no GP Winter. “Estou bem animada e um pouco ansiosa para falar a verdade. Todo
mundo fala muito bem da organização e também dá Subida da Estrada da Rainha. Como
estou evoluindo na bike esse será meu maior desafio”, comenta a triatleta, que também
fez uma análise sobre o crescimento do esporte. “Eu vejo uma evolução no triathlon,
especialmente entre as meninas. Vejo muitas nadadoras migrando para o triathlon. No
meu caso, tem três meninas que competiam comigo na natação e agora competem
também nas provas de triathlon”, explica.
O GP Winter:
Chegando a sua 11ª edição, o GP Winter Sprint Triathlon desafia os atletas em 750m de
natação, 20k de ciclismo e 5k de corrida com vácuo proibido. A arena do evento será
montada na Praça Almirante Tamandaré, local dos postos de transição. A natação terá
um percurso triangular a partir da Praia Central e o percurso de ciclismo será de duas

voltas pela Av. Atlântica, com subindo a Estrada da Rainha, enquanto o percurso de
corrida será feito no sentido do Sul da Avenida, também em duas voltas.
Expo GP:
Além da prova, o GP Winter Sprint Triathlon conta também com uma área montada no
Hotel Mercure onde será realizada a Expo GP, com exposição de produtos e acessórios
em um espaço aberto aos atletas, familiares e público em gera,.dia 22 das 14h às 19h
Informações à imprensa: Danilo Caboclo/SixCom Comunicação Social
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Ensino a distância
Buscando ampliar o acesso à educação, a Fundacred passa a disponibilizar o seu crédito
educacional CredIES também aos cursos de Ensino a Distância (EaD). A fundação é a
primeira a oferecer esse formato no Brasil. Quem já aderiu foram a Ulbra (nos seus
diversos polos pelo País) e a Unisul, de Santa Catarina.
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Blumenau e Joinville são as campeãs da natação
As demais modalidades ocorrem dentro da programação dos Joguinhos, em Caçador, de
22 a 29 de julho
O único esporte dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina que não teve disputas em
Caçador foi a natação. A modalidade já definiu os vencedores no domingo, 16, no
Complexo Aquático da Unisul, em Palhoça. Blumenau e Joinville foram as grandes
campeãs.
A pontuação da modalidade contará para a conquista do título geral dos Joguinhos. As
disputas dos demais esportes acontecem em Caçador, de 22 a 29 de julho. As chaves
dos confrontos devem ser divulgadas nesta semana.
“Queremos agradecer a Fesporte pelo apoio para a realização da natação. Infelizmente,
não temos em Caçador piscinas com as medidas necessárias para a disputa dos
Joguinhos, mas mesmo assim, a modalidade foi sucesso”, ressaltou o presidente da
Fundação Municipal de Esportes, Enemir Corozolla, o Garça. Os Joguinhos Abertos de
Santa Catarina são realizados pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio

da Fundação Catarinense do Esporte (Fesporte), juntamente com a Fundação Municipal
de Esportes de Caçador e a prefeitura de Caçador, sede da 30ª edição.
A competição de natação dos Joguinhos foi programada para Palhoça em função de
Caçador não dispor de piscina olímpica, estrutura necessária para a modalidade.
Como funciona a pontuação:
Nos Joguinhos, cada prova tem o seguinte sistema de pontuação: 1º 9 pontos; 2º 7
pontos; 3º 6 pontos; 4º 5 pontos; 5º 4 pontos; 6º 3 pontos; 7º 2 pontos; 8º 1 ponto.
Classificação final da natação
Feminino
1º lugar - Blumenau - 129 pontos2º lugar - São Bento do Sul - 108 pontos3º lugar Tubarão - 99 pontos Masculino
1º lugar - Joinville - 138 pontos2º lugar - Florianópolis - 118 pontos3º lugar - Indaial 91 pontos
Natação é disputada à parte das demais modalidades
Segundo o coordenador geral do evento, Marcelo Scharf, a competição de natação dos
Joguinhos foi programada para Palhoça em função do município-sede da etapa estadual,
Caçador, não dispor da estrutura técnica necessária para a realização da competição.
Apesar disso, a pontuação da modalidade contará para a disputa do título geral dos
Joguinhos.
As demais modalidades ocorrem dentro da programação dos Joguinhos, em Caçador, de
22 a 29 de julho.
Os Joguinhos Abertos de Santa Catarina são realizados pelo Governo do Estado de
Santa Catarina, por intermédio da Fundação Catarinense do Esporte (Fesporte),
juntamente com a Fundação Municipal de Esportes de Caçador e a prefeitura de
Caçador, sede da 30ª edição.
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Blumenau é campeã de natação feminina nos
Joguinhos Abertos

Jovens promessas contabilizaram 129 pontos e subiram no topo do pódio
Com desempenho positivo de todas as atletas, a Apanblu – Natação de
Blumenau/Furb/FMD conquistou o título na categoria feminina dos Joguinhos Abertos
de Santa Catarina.
As jovens promessas contabilizaram 129 pontos e subiram no topo do pódio, no
Complexo Aquático da Unisul, em Palhoça (SC).
A liderança blumenauense já vinha sendo rotina desde o começo das competições no
sábado, 15 de julho. O segundo lugar no geral feminino foi São Bento do Sul, com
Tubarão em terceiro.
Além de ser uma conquista positiva para a história da natação blumenauense, o
rendimento já é uma nadada certeira no início da campanha de Blumenau nos
Joguinhos.
No masculino, a Apanblu – Natação de Blumenau/Furb/FMD encerrou na quarta
colocação por equipes. O time vencedor foi o de Joinville, com Florianópolis em
segundo e Indaial em terceiro.
Classificação final – Feminino
1º – Blumenau – 129 pontos
2º – São Bento do Sul – 108 pontos
3º – Tubarão – 99 pontos
Classificação final - Masculino
1º – Joinville
2º – Florianópolis
3º - Indaial
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Mestrado em Administração recebe inscrições
O Mestrado em Administração da Unisul Campus Grande Florianópolis – Pedra Branca
– está com as inscrições abertas até o dia 7 de agosto de 2017. O curso tem a duração
média de 18 meses e as mensalidades podem ser parceladas em até 30 vezes. A
inscrição é feita pelo site da Unisul: www.unisul.br.
A seleção dos candidatos é realizada em quatro etapas: homologação das inscrições,
redação, análise de currículo e entrevista pessoal com resenha crítica. A prova de
redação ocorre no dia 21 de agosto e o resultado sairá no dia 23/08, juntamente com o

resultado da análise de currículo e a agenda para as entrevistas. Já a entrevista pessoal
ocorre nos dias 29 e 30/08. O resultado final sairá no dia 31 de agosto de 2017. As aulas
estão programadas para iniciarem em setembro.
Mestrado em Administração forma docentes e pesquisadores voltados para a ação
educacional, para que formem novos administradores empreendedores e inovadores, e
atuem na produção de conhecimentos na área da administração por meio de pesquisas
que contribuam com a qualificação do universo empresarial e de órgãos públicos. O
Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) prioriza a proficiência em
Desempenho e Inovação sob a perspectiva de avaliação do desempenho organizacional,
com foco na docência, a pesquisa e atividade profissional de excelência. O Curso
pretende desenvolver nos discentes o potencial de compreensão da complexidade
inerente a contextos de mudanças características da nova era, assim como desenvolver a
capacidade de formular e desenvolver estratégias de forma a possibilitar que as
organizações obtenham os melhores desempenhos nas suas áreas de atuação.
Para saber mais sobre o curso acesse o site do Mestrado em Administração, e aqui, está
disponível o edital de ingresso.
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Joinville e Blumenau vencem a natação dos Joguinhos
2017
Competição realizada nos dias 15 e 16 de julho no complexo aquático da Unisul em
Palhoça. Campeão masculino: Joinville, Florianópolis, vice e Indaial, terceiro. No
feminino Blumenau foi campeão, São Bento do Sul, segundo e Tubarão em terceiro
lugar.
Link do vídeo: https://youtu.be/KsaPzAetCRA
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Município solicita recursos para secretário federal do
Ministério da Educação
Em videoconferência realizada nesta segunda-feira (17) na Unisul, a Fundação
Municipal de Educação, por meio do diretor-presidente Mário Cardoso, solicitou
oficialmente recursos para as reformas das escolas Mauá e Angélica Cabral, que

encontram-se em processo de migração do estado para o município, onde serão
utilizadas como creches.
O pedido foi realizado ao secretário federal de Educação Básica do Ministério da
Educação Rossieli Soares da Silva, em encontro que originalmente estava previsto para
acontecer de forma presencial em Tubarão, mas por conta do mau tempo, não foi
possível o deslocamento do secretário até a Cidade Azul, optando-se desta forma em se
manter a agenda, mas através da internet.
“Pedimos oficialmente os recursos que, em uma análise preliminar, partem de 750 mil
reais para cada unidade. No entanto, entraremos nas estruturas para realizar um
orçamento detalhado, que nos mostrará o real valor que necessitamos para colocar os
CEIs em funcionamento nestes locais”, explicou Mário.
Ainda esta semana, a fundação encaminhará ao Ministério o documento que oficializa o
pedido, ao mesmo tempo em que a Fundação aguarda a sanção do governador
Raimundo Colombo da lei, já aprovada pela Assembleia Legislativa, de cessão dos
prédios ao município.
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Natação: Jaraguaense conquista duas medalhas nos
joguinhos

Com quatro atletas, a equipe de natação de Jaraguá do Sul disputou no último fim de
semana, a 30ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, realizado no Complexo
Aquático da Unisul, em Palhoça. O grande destaque ficou para Marília Cato de Oliveira

(ao centro na foto de capa), campeã nos 100m costas e vice nos 50m costas, além de ter
garantido um 5º lugar nos 800m livre e 400m livre. Marília foi a única nadadora
jaraguaense a pontuar, em uma equipe que ainda foi representada por Valentina
Mendes, Larissa Dombrowski e Leonardo Koche. Vale ressaltar que a natação antecede
as disputas dos Joguinhos, que tem sua abertura oficial neste sábado (22), na cidade de
Caçador.
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Prefeito visita obras da ETE, estádio e Unisul/Weber

O prefeito de Braço do Norte, Beto Kuerten Marcelino, visitou três importantes obras
que são executadas, neste momento, no município. Ele esteve acompanhado do
deputado José Nei Ascari, do secretário da ADR, Ricardo Medeiros, do presidente da
Cerbranorte, Antônio José da Silva e do secretário adjunto de Planejamento, Vânio de
Oliveira.
A primeira obra visitada foi a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), da Casan, que
está em fase de conclusão. A previsão é que seja inaugurada no final do mês de agosto.
A obra, que tem investimento R$ 6 milhões, sendo um total de R$ 23,7 milhões,
beneficia diretamente mais de 10 mil moradores da região central nesta primeira fase,
com cobertura de 42% da população urbana do município, e faz parte do Programa de
Saneamento Ambiental de Cidades de Médio Porte de Santa Catarina viabilizado com
recursos da AFD – Agência Francesa de Desenvolvimento.
Já foi concluído o assentamento de 36.870 metros de rede coletora, executadas 2.230
ligações domiciliares e construídas as duas estações elevatórias do Sistema. A unidade é
adquirida pré-fabricada, o que agiliza sua montagem e operação, e tem capacidade para
tratar uma vazão de até 40 litros por segundo.
Em seguida, o prefeito e a comitiva foram ao Estádio Municipal Lauro Koch, que está
sendo revitalizado. O custo da primeira etapa é de cerca de R$ 303 mil. Já a segunda
etapa, que deve ter a ordem de serviço entregue na próxima semana, terá investimento
de aproximadamente R$ 290 mil, com recursos próprios.

No início da tarde, Beto visitou as obras da Unisul/Weber, no Rio Bonito. “São três
obras importantíssima para a cidade, de três segmentos diferentes, mas que convergem
entre si: saúde, educação e esporte. Duas delas são estatais e uma privada, mas todas
demonstram como nosso município está no caminho certo para o desenvolvimento”,
comentou.
Para o prefeito, o investimento que está sendo feito pela Unisul/Weber em Braço do
Norte mudará a cidade. “Braço do Norte se transformará numa cidade universitária,
passaremos a ter um Campus, não mais uma Unidade, como é agora, e há projeções para
que tenhamos um polo de estudos para desenvolvimento agrícola, além da Crie, que é
uma incubadora de empresas, que tem por objetivo fomentar o empreendedorismo”,
finalizou.

