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Lisboa assume comando do 5º BPM de Tubarão

Desde a manhã de ontem, o comando do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de
Tubarão está sob a diretriz do tenente-coronel Silvio Roberto Lisboa. Há 25 anos na
PM, Lisboa assumiu o cargo até então ocupado por Heder Martins. O evento contou
com a presença do secretário de Segurança Pública, César Augusto Grubba, e do
comandante-geral da Polícia Militar, cel. Paulo Henrique Hemm.
Lisboa é professor da Unisul há 12 anos e na universidade ministra as disciplinas de
Direito Penal e Criminologia. “Os alunos e a própria comunidade acadêmica contribuem
para o aprendizado. Assim, adquirem-se conhecimentos que em parceria com a
prefeitura resultarão em ações preventivas. Também sou proerdiano, e iremos trabalhar
na prevenção às drogas, intensificar a rede de vizinhos e trabalhar em campanhas no
trânsito”, ressalta o novo comandante.
Na ocasião, o governo municipal se comprometeu em disponibilizar um valor mensal
para manter o policiamento na cidade de Tubarão. O prefeito Joares Ponticelli e o novo
comandante assinaram durante a solenidade o convênio de radiopatrulha. Lisboa é
especialista em Prevenção ao Crime, em Docência para o Ensino Superior e em
Segurança Pública.
Além disso, o comandante tem como procedência a chefia da Central Regional de
Emergência de Tubarão de 2012 a 2013, e corregedoria e chefia da Seção Operacional
da 8ª RPM de Tubarão de 2014 a 2017.
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Curso de moda
A moda participou da definição dos padrões de beleza ao longo da história,
exprimindo nos corpos os valores sociais, políticos, econômicos e estéticos de cada
época. Estes padrões são visíveis tanto no estilo aristocrático do século XVI ao início
do XIX quanto na democratização dos estilos do século XX. No exercício de recriar
estes modelos, os alunos do curso de Tecnologia em Design de Moda da Unisul de
Florianópolis se inspiram na história para exibir em bonecas Barbie o espírito do
tempo. Com o título “Entre o Encantamento e a Realidade: a moda e suas engenhosas
criações”, os alunos da universidade criaram bonecas especiais como artefatos que
estão mais próximos do colecionador que do ato de brincar. Além de projetar coleções
de roupas, a ação inventiva do designer de moda pode estar próxima do universo
infantil.
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Programação mensal é lançada em Tubarão

Centro Municipal de Cultura promove atividades com o objetivo de fomentar o tema no
município. Hoje, inicia uma exposição de artesanatos no museu Willy Zumblick.
A cultura pode ser considerada como a somatória de costumes, tradições e valores, um
jeito próprio de ser, estar e sentir o mundo. Ela desperta o indivíduo e fomenta sua
interação com a sociedade. E com o objetivo de disseminar as diversas culturas que

compõem a história de Tubarão, o Centro Municipal de Cultura (CMC) – Museu Willy
Zumblick, lançou uma programação de atividades durante todo este mês.
Ontem, foi realizado um Sarau Literário, em comemoração ao Dia Nacional da Poesia,
celebrado em homenagem a Castro Alves, um dos maiores poetas românticos
brasileiros. De hoje até o dia 31 ocorre uma Exposição de Artesanatos – em
comemoração ao Dia do Artesão.
Por meio da Biblioteca Pública Olavo Bilac, ocorre a Contação de Histórias nos dias 21,
23 e 24. Nesses dias a contadora de histórias Verdolina viajará com as ‘Histórias do
Baú’. Conforme o gerente de Cultura, Paulo Garcia, para este evento, algumas escolas
já agendaram suas turmas, mas ainda há vagas.
Para fechar a programação, na segunda-feira, dia 27, a partir das 15 horas, ocorre a
apresentação de uma peça teatral interativa, do Grupo de Teatro da Unisul. A data
escolhida é em comemoração ao Dia do Circo.
1° Sarau Cultural ocorre em Gravatal
Em comemoração ao início do outono, o Grupo Encantados Contadores de Histórias,
em parceria com o Ekoparque, realizará em Termas do Gravatal o 1° Sarau Cultural de
2017. O evento contará com diversas atrações culturais entre música, dança, poesia,
contação de histórias, gastronomia vegetariana e muito mais. “A iniciativa surge como
uma opção de lazer, entretenimento e cultura para a região sul, incentivando o encontro
entre o público e os artistas locais”, afirma a diretora do grupo Silvana Silva de Sousa.
O destaque da programação é o espetáculo de contação de histórias “O Homem da
Areia”, baseado no texto de Hans Christian Andersen, marcado para as 17 horas deste
domingo. Este personagem mágico, habitante do mundo dos sonhos, virá contar
histórias e levará o público para viajar por lugares fantásticos para viverem muitas
experiências e aventuras junto com o menino Hjalmar.
O Grupo
Formado por um coletivo de artistas, o grupo Encantados Contadores de Histórias,
desde sua formação em 2005, tem como missão encantar o público com arte, excelência
e ética, contando histórias de um jeito diferente, seja por meio de textos clássicos e
populares, poesias, palhaçaria, exposições de artes visuais, oficinas ou workshops.
Em Laguna ocorre o 1º Balaio do Artesanato
A Fundação Lagunense de Cultura também incentiva a arte local, e nos dias 14, 15 e 16
de abril promove o 1º Balaio do Artesanato. O evento envolverá três municípios da Rota
da Baleia-Franca: Laguna, Imbituba e Garopaba. Em parceria com a Associação dos
Artesãos e Produtores Caseiros de Laguna e com a Associação Mariscão da Zimba
(Imbituba), a ação pretende expor os trabalhos dos artistas locais no prédio do Memorial
Tordesilhas.
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Pesquisadores preparados para conquistar fundos
internacionais

O Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Unisul (PPGCS) tem atraído
fomentos externos de diferentes fontes nacionais e internacionais. Ao longo da última
semana, entre os dias 8 e 10 de março, os alunos pesquisadores da Unisul e da UFSC
puderam imergir na língua inglesa no Workshop Desenvolvimento de Habilidades em
Comunicação Científica. A atividade integra as ações do curso oferecido pelo Newton
Fund Professional Development & Engagement.
O Fundo Newton pretende criar entre o Reino Unido e Brasil, apoio em pesquisa e
inovação de relevância direta para o desenvolvimento social e econômico do país. A
professora da Universidade de Birmingham, Flávia Rodrigues, representante do
Conselho Britânico, expressou sua gratidão pelo comprometimento dos participantes.
“Eu não tenho medo nenhum de te falar que de longe foi a melhor turma desse
Programa que a gente faz desde 2014. Foi a melhor em termos de dedicação, de
profundidade nos exercícios e de troca. É bastante difícil pegar pessoas de áreas
diferentes, que nunca se viram, e eles ficarem engajados em 100% das atividades. Então
a gente como treinador está bastante contente com o envolvimento e acreditamos que
eles vão levar isso para frente”, parabeniza.
Alunos de Mestrado, Doutorado, professores e gestores da Unisul participaram do
evento. A professora do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, Ana Luisa
Mulbert, considerou as dinâmicas superinteressantes porque foi uma oportunidade para
trocar ideias com pessoas de outras áreas e ampliar a visão da comunicação na pesquisa.
“O inglês também avançou porque a gente aqui tem que sair da zona de conforto.
Cheguei insegura, fazia tempo que não praticava, mas as professoras criaram muitas
oportunidades para gente ir se aquecendo, se adaptando e superando os seus próprios
medos”, revela Ana Luisa. A atividade que encerrou o Workshop tratou da submissão

de projetos para a arrecadação de fundos internacionais para pesquisas. “Agora tenho
mais ideias e confiança maior para perceber as oportunidades que estão a nossa
disposição mais claramente”, completa.
O médico e mestre em Administração Pública, Leandro Pereira Garcia, é aluno do
Doutorado em Saúde da Unisul. Ele pesquisa inicialmente as desigualdades em saúde,
as iniquidades. “Foi uma grande oportunidade para desenvolvermos o nosso inglês. Não
temos muitas oportunidades no nosso ambiente de trabalho, então o que o programa está
oportunizando para gente tem sido fantástico”, avalia. Além do inglês, ele destaca a
questão da comunicação cientifica. “As professoras Flávia e Marly nos apresentaram
como se escreve um artigo ou uma proposta para captação de recursos. Então, como a
maioria das revistas de alto impacto ou dos fundos que a gente tem hoje se comunicam
em inglês, elas conseguem casar essas duas coisas o inglês com a comunicação
apropriada da parte cientifica”, complementa.
Entre os representes da UFSC esteve a professora da área de Saúde Pública, do curso de
Fisioterapia, Ione Schneider. Ela mantém parceria com o PPGCS da Unisul por
intermédio do coordenador Jefferson Traebert e destacou a atividade do último módulo
do Workshop. “Foi uma grande oportunidade de mostrar outra visão, de como as
propostas deles são estruturadas e elaboradas, porque é muito diferente do que a gente
acaba fazendo no Brasil. Assim vamos melhorando para conseguir submeter projetos,
porque é muito fácil submeter, mas é muito fácil ter as propostas rejeitadas”, projeta.
Os fundos para desenvolver projetos acadêmicos estão disponíveis pelo mundo e a
professora Marly D’Amaro Blasques Tooge, da USP, propôs algumas discussões para
fazer propostas mais persuasivas. “Para finalizar o curso fizemos uma apresentação
sobre o Fundo Newton que é quem financia parte desse programa. O Fundo já cobre
quatro modalidades importantes que os alunos da Unisul podem explorar”, diz a
professora representante do Conselho Britânico.
A edição 2016 do Programa que conta com recursos do Fundo Newton e da Fundação
de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) terminará em
poucas semanas. “A gente tem mais workshops no Piauí, está acontecendo o de Goiás
também agora, com outros treinadores, porque somos cinco. E temos eu e a Marly há
duas semanas outro no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que será o último”,
comenta. Em abril será aberta outra chamada e o resultado é divulgado em agosto. “Aí
será mais um ano com cerca de trinta workshops”, projeta Flavia.
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Professor da Unisul é nomeado comandante do 5º
Batalhão da Polícia Militar de Tubarão
Na manhã desta terça-feira,14/3, ocorreu a sessão solene que nomeou o professor da
Unisul, Tenente-Coronel Silvio Roberto Lisboa, o novo comandante do 5º Batalhão da
Polícia Militar do município de Tubarão. A solenidade de passagem de comando foi
realizada no próprio 5º BPM.
O Tenente-Coronel Lisboa está há 25 anos na Polícia Militar e é professor da Unisul há
12 anos, na universidade ministra as disciplinas de Direito Penal e Criminologia. Ambas
as experiências se complementam e permitem que ele as coloque em prática nos dois
universos. Na academia orienta monografias onde procura traçar, juntamente com os
alunos de direito, o perfil dos criminosos, das vítimas, localização dos crimes, horários,
idades e outros detalhes que contribuem para o estudo, mas também para o dia a dia da
segurança da comunidade. “Os alunos e a própria comunidade acadêmica contribuem
para o aprendizado. Assim, adquire-se conhecimentos que em parceria com a prefeitura,
resultarão em ações preventivas. Também sou Proerdiano, e iremos trabalhar na
prevenção às drogas, intensificar a rede de vizinhos e trabalhar em campanhas no
trânsito”, ressalta o novo comandante.
Na ocasião, o governo municipal se comprometeu em disponibilizar um valor mensal
para manter o policiamento na Cidade de Tubarão. O prefeito Joares Ponticelli e o,
agora, comandante do 5º BPM, Silvio Roberto Lisboa, assinaram durante a solenidade o
convênio de Rádio Patrulha, parceria que põe a comunidade tubaronense como
prioridade. “Nós vamos estabelecer, a partir do comando das duas polícias e da guarda
municipal, uma profícua relação entre as forças de bem da cidade, para que possamos
juntos fazer o enfrentamento à violência que tanto preocupa a nossa comunidade”,
reforça o prefeito.
O Tenente-Coronel Silvio Roberto Lisboa é Bacharel em Direito, Especialista em
Prevenção ao Crime, Especialista em Docência para o Ensino Superior e Especialista
em Segurança Pública.
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Governo do Estado abre inscrições para Startup
Weekend Gov
Esta é a primeira edição na capital catarinense voltada para a criação de soluções na
área governamental

Serão mais de 50 horas de trabalho que envolve a criação de modelos de negócios,
design, programação e validação.
Estão abertas as inscrições do Startup Weekend Gov, que será realizado entre os dias 24
e 26 de março no Centro de Inovação Acate Primavera, em Florianópolis.
Com o apoio do Governo do Estado, por meio das Secretarias do Desenvolvimento
Econômico Sustentável (SDS) e da Fazenda (SEF), o evento busca prover soluções
tecnológicas para aproximar o setor público da sociedade. As inscrições são limitadas e
estão disponíveis pelo site.
“Serão mais de 50 horas de trabalho que envolve a criação de modelos de negócios,
design, programação e validação. Uma experiência enriquecedora para os participantes
que poderão apresentar suas ideias para empreendedores e investidores”, conta o
secretário da SDS, Carlos Chiodini.
No domingo, último dia do evento, os projetos serão apresentados para uma banca
avaliadora que selecionará os três melhores.
Esta é a primeira edição na capital catarinense voltada para a criação de soluções na
área governamental. “Florianópolis já é uma cidade empreendedora, queremos
incentivar que essa vocação contribua de modo construtivo para o município e para o
desenvolvimento de boas práticas no âmbito governamental”, destaca Alexandre Souza,
do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SC), um dos organizadores
do evento.
O Startup Weekend Gov é realizado por um grupo de voluntários de Florianópolis e
conta com patrocínio do Sebrae/SC, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo
Sul (BRDE), Sofplan, Pipz Automation, Scaliot, Darwin Starter, Foresee, Pague Veloz e
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).
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Abertas inscrições do Startup Weekend Gov
Estão abertas as inscrições do Startup Weekend Gov, que será realizado entre os dias 24
e 26 de março no Centro de Inovação Acate Primavera, em Florianópolis. Com o apoio
do Governo do Estado, por meio das Secretarias do Desenvolvimento Econômico
Sustentável (SDS) e da Fazenda (SEF), o evento busca prover soluções tecnológicas
para aproximar o setor público da sociedade. As inscrições são limitadas e estão
disponíveis pelo site.
Realizar inscrição
“Serão mais de 50 horas de trabalho que envolve a criação de modelos de negócios,
design, programação e validação. Uma experiência enriquecedora para os participantes
que poderão apresentar suas ideias para empreendedores e investidores”, conta o
secretário da SDS, Carlos Chiodini. No domingo, último dia do evento, os projetos
serão apresentados para uma banca avaliadora que selecionará os três melhores.
Esta é a primeira edição na capital catarinense voltada para a criação de soluções na
área governamental. “Florianópolis já é uma cidade empreendedora, queremos
incentivar que essa vocação contribua de modo construtivo para o município e para o
desenvolvimento de boas práticas no âmbito governamental”, destaca Alexandre Souza,
do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SC), um dos organizadores
do evento.
O Startup Weekend Gov é realizado por um grupo de voluntários de Florianópolis e
conta com patrocínio do Sebrae/SC, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo
Sul (BRDE), Sofplan, Pipz Automation, Scaliot, Darwin Starter, Foresee, Pague Veloz e
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).
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Promoções do Dia do Consumidor no comércio
eletrônico miram saque das contas inativas do FGTS

O Dia do Consumidor, comemorado nesta quarta-feira, 15 de março, ganha força neste
ano a partir de promoções nas lojas online. O e-commerce promove até sexta-feira a
Semana do Consumidor, com descontos equivalentes à Black Friday.
A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico em Santa Catarina (ABComm-SC)
espera R$ 224 milhões em vendas no país, um acréscimo de 18% em relação ao ano
passado. Mais do que no consumo, a entidade ainda projeta que o Estado se destaque no
fornecimento de produtos a partir de lojas virtuais, principalmente da indústria
catarinense.
O saque das contas inativas do FGTS pode incrementar a quarta edição do dia e da
semana do consumidor. O comércio está de olho nos R$ 3,8 bilhões que foram liberados
pela Caixa Econômica Federal somente no primeiro dia de saques, na sexta-feira
passada.

— As pessoas começaram a procurar o Buscapé, vimos um crescimento muito forte nos
acessos logo depois do Carnaval, que costuma ser um período fraco, coincidindo com as
notícias sobre o FGTS. Existe a intenção de compra. Isso mostra que o consumidor
também tem otimismo de que não vai ser mandado embora (do emprego), que pode
gastar o dinheiro do FGTS, não para extravagâncias, mas para realizar um desejo —
considera o vice-presidente de produtos do Buscapé, Fábio Sakae.
Para o Buscapé, o Dia do Consumidor é a quarta maior data do ano, ficando atrás da
Black Friday, Natal e Dia das Mães, nesta ordem. Ainda não é grande a adesão de lojas
físicas catarinenses neste ano, pelo menos, não com os mesmos descontos oferecidos
pelo e-commerce nesta temporada, mas a tendência é de que a data se consolide nos
próximos anos nas lojas de rua, acompanhando o crescimento inicial na internet.
Mesmo com o Dia do Consumidor sendo próximo da Páscoa, que neste ano cai no
terceiro domingo de abril, março ainda é um mês vazio de datas comemorativas que
sejam rentáveis para o comércio. Este 15 de março preenche uma época lenta para o
varejo como acontece com a Black Friday no mês de novembro. É uma oportunidade,
portanto, de movimentar as vendas. E o início dos saques das contas inativas do FGTS
veio como um impulso neste ano.
De olho nos eletrônicos
Eletroeletrônicos são o foco principal das promoções nesta data, assim como costuma
ocorrer na Black Friday. O faturamento das compras on-line no país nesta data, em
2016, chegou a R$ 224 milhões, e a expectativa da Ebit, empresa referência em
informações sobre o varejo eletrônico brasileiro, aponta para um faturamento de R$ 265
milhões neste ano. Também crescem os mercados da moda e o de produtos
automotivos.
— Percebemos a questão econômica da população pelo tipo de produto que começa a
aparecer. Neste ano, tem sido muito relacionado à manutenção de carro. As pessoas
deixam de trocar de carro e optam por comprar o pneu on-line — observa Fábio.
A data em Santa Catarina
Com nova diretoria recém-empossada na terça-feira, o Procon de Santa Catarina não
preparou ações para a data que foca no consumidor. Conforme o novo diretor Michel da
Silva, a missão foi delegada aos municípios.
— A antiga gestão já tinha deixado articulado alguns programas para essa semana, com
os Procons municipais fazendo essa ação de maneira distrubuída e conosco prestando
auxílio com informações, fornecimento de códigos [de Defesa do Consumidor] para
distribuição e colaborando com suporte, apoio, e técnicos — disse por telefone ao DC.
Já a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico em Santa Catarina (Abcomm-SC)
prepara no fim do mês o 2º Seminário Catarinense de Comércio Eletrônico para marcar

o Dia do Consumidor. O evento acontece no dia 30, na Unisul em Palhoça (confira a
programação abaixo).
O presidente, Cristiano Chaussard, reforça a importância da data na consolidação do
comércio eletrônico:
— É um contrapeso em relação ao semestre, porque a maior parte do calendário
promocional de alto consumo está no segundo semestre, que é Black Friday e Natal.
Isso acaba desequilibrando. A aposta no Dia do Consumidor, uma data consolidada no
mundo, sirva como força maior para que primeiro semestre tenha algum peso de
consumo, um equilíbrio de faturamento — avalia.
Em conjunto com o departamento de pesquisas da Fecomércio, a Abcomm-SC ainda
pretende realizar levantamentos de mercado para o comércio eletrônico no Estado. Essa
é a primeira ação inter-institucional da entidade catarinense focada em e-commerce.
Serviço - 2º Seminário Catarinense de Comércio Eletrônico
Data: 30/03
Local: Auditório G Unisul Pedra Branca - Palhoça
Horário: 19h.
Programação:
18h30: Recepção dos participantes com coffee-break
Início Seminário
19h30 - 19h50 - Abertura com apresentação ABComm/SC
19h50 1ª Palestra: Implantando e gerenciando um pequeno e-commerce
Palestrante: Felipe Souto - Empresário e consultor - Maxi Móveis para Salão
Duração: 50 minutos
20h40. 2ª Palestra: Estratégia de Negócios Digitais e Marketing Digital para Ecommerce
Palestrante: Valéria Bitencourt - Gerente de E-commerce - Lojas Koerich
Duração: 50 minutos
21h30 às 21h45 - Homenagem aos voluntários
21h45 Painel de debates: temas relacionados ao e-commerce serão debatidos com os
participantes
Painelistas: presidente ABComm/SC, palestrantes, professor doutor Unisul e aapoiador.
22h30: Encerramento
Você sabia?

O Dia do Consumidor entrou para o calendário depois de um discurso do presidente
norte-americano John F. Kennedy ao congresso norte-americano, em 15 de março de
1962, sobre os direitos dos consumidores definidos por ele nas relações de comércio.
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Unisul e Celesc investem em projeto de economia de
energia na Unidade Pedra Branca

O Grupo de Pesquisa de Energias Alternativas e Renováveis da Engenharia Elétrica
(GPEAR), da Unisul Campus Grande Florianópolis – Unidade Pedra Branca sugeriu
que a Universidade submetesse um projeto de eficientização energética em edital da
Celesc. Depois da aprovação e implantação do novo sistema de iluminação de lâmpadas
LED e da instalação de um sistema fotovoltaico para geração de energia, estão previstos
redução na fatura de energia elétrica de 8% e economia conservadora de
R$88.365,99/ano.
A Celesc lançou o Projeto de Eficiência Energética em outubro de 2015 com subsídios
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ao longo de 2016 o projeto de
eficientização da Unisul foi implantado nos Blocos F, G e H da Unidade Pedra Branca.
Todo o sistema de iluminação foi trocado e a energia excedente não consumida
retornará para a Celesc e, em seguida, para a Unisul na forma de bônus para abater na
fatura de energia.
A redução da demanda será de 41,51 kW e a energia a ser economizada de 142,76
MWh/ano. “O investimento aplicado na Unisul foi de R$530.360,64”, revela o
coordenador dos pesquisadores do GPEAR, professor João Alkain. A Celesc fez
abertura pública e selecionou os melhores projetos para desenvolvimento. “Entre 35
projetos de toda Santa Catarina, apenas 9 foram pleiteados com subsídio, entre eles o
nosso”, comemora Alkain.

O objetivo do projeto Celesc é promover a disseminação dos conceitos e procedimentos
referentes à conservação de energia, eficiência energética e otimização energética de
equipamentos. Com a popularização dos conceitos de eficientização energética, a ideia é
que haja redução do desperdício de energia elétrica, fato que possibilitará a economia na
realização de novos investimentos para a expansão do sistema elétrico.

