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Durante 54 horas, eles desenvolverão empresas e
marcas, criam aplicativos, sites e páginas, aplicam
questionamentos e estudarão a viabilidade do negócio.

Foto: Yasmin Passos

Um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo, o Startup Weekend acontece
neste fim de semana em Tubarão, pela primeira vez. De 28 a 30, no UniParque/Unisul,
participantes terão como objetivo criar startups focadas na identificação de um nicho e
dos problemas reais do mercado. Durante 54 horas, eles desenvolverão empresas e
marcas, criam aplicativos, sites e páginas, aplicam questionamentos e estudarão a
viabilidade do negócio.
O objetivo é que em 54 horas de programação os participantes compartilhem ideias,
formem equipes e lancem startups. Trata-se também de uma oportunidade única para
tirar uma ideia do papel, conhecer novos parceiros e iniciar um negócio.
A programação terá início no dia 28, às 18h com credenciamento, em seguida tem a
apresentação dos mentores, jurados, facilitadores e organizadores. O local da abertura e
credenciamento será no auditório 211, do bloco Pedagógico, na Unisul. Após, os
participantes terão um minuto para vender seu peixe -depois desta etapa – os escolhidos
formarão suas equipes. E os trabalhos começarão, terminando somente no domingo,
com a apresentação dos negócios. O evento acontecerá no UniParque, no segundo andar
do Shopping Unisul.
Alexandre Souza, gestor do projeto Startup SC do SEBRAE Santa Catarina e um dos
coordenadores do evento, explica que os grupos (12 no total) recebem orientação de 11

mentores que acompanharam os processos de validação e desenvolvimento de ideias. O
objetivo do Startup Weekend é oportunizar aos participantes, a compreensão de todo o
caminho entre uma ideia de negócio, até a execução final do projeto. Para isso, eles
contarão com a ajuda de especialistas em design, desenvolvimento, marketing e
administração.
Souza complementou que o foco principal do Startup Weekend é a educação
empreendedora, ou seja, capacitar para a criação de um negócio digital, como
aplicativo, site, entre outros.
O evento, criado e mantido pela aceleradora americana TechStars, já teve edições em
mais de 700 cidades ao redor do mundo. A edição de Tubarão tem como patrocinadores
o SEBRAE/SC, Unisul, SENAC, IFSC, FIESC/SENAI, Trier Sistemas, Coffee Shop,
Lure Digital, Hotel Sandrini, Pipz Automation, Softplan, Scaliot, Darwin Starter,
Foressee, Pague Velox. Apoio da Prefeitura Municipal de Tubarão, Câmara de
Vereadores, Associação Empresarial de Tubarão- ACIT, CDL, Associação dos Jovens
Empreendedores de Tubarão-AJET e Aleká.
Um dado importante do evento é que suas edições são compostas 100% por voluntários,
onde desde os organizadores até o pessoal de staff, mentores, palestrantes, trabalham
durante o evento pela causa da disseminação do empreendedorismo.
Para auxiliar os participantes durante as atividades, o Startup Weekend Tubarão terá a
presença de mentores vindos de diversas áreas de atuação, entre eles: Marcela
Viegas (CEO na Smarket Solutions), Rodrigo Silva (UX Designer na Meus
Pedidos), Guido Bretzke (CEO da PIP), Denilson Agostinho (CEO da
Disruptiva), Gélio Júnior (Co-founder na Simples Dental), Joelson de Abreu (CEO na
Fllag Projetos Tecnológicos), Eduardo Varella (Cofundador e CTO da ConnectFOOD).
O evento encerra-se domingo com a apresentação dos trabalhos e a divulgação dos
melhores da edição do Startup Weekend Tubarão.
Serviço:
Local: UniParque/ Unisul 2 andar Shopping Unisul – Tubarão
Data: 28 a 30 de abril de 2017 (começa na sexta-feira, 28 de abril às 18h e vai até
domingo, 30 de abril às 19h)
Abertura e credenciamento auditório 211, do bloco pedagógico da Unisul.
Site Oficial: http://bit.ly/swtubarao
Facebook: https://www.facebook.com/swtubarao
Mylene Salgado – Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a mídia
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Entrelinhas
Tubarão será sede, de sexta a domingo, do Startup Weekend, um laboratório de
empreendedorismo. O local será a Unisul e todos os interessados em tirar suas ideias do
papel devem procurar se inscrever com antecedência para que a organização possa ter
ideia do número de participantes.
A Unisul vai promover, sexta e sábado que vem, o curso de curta duração “Como
investir em ações”. É direcionado a estudantes, empresários, investidores e profissionais
da área de negócios. O curso será ministrado pelo professor Claudio Alvin Zanini
Pinter.

Veículo: Site do Jornal Notisul
Data: 26/04/17
Link: https://www.notisul.com.br/2017/04/26/brecho-caroninha-arrecadacao-seradestinada-a-cuidadora-de-animais/

Brechó Caroninha: Arrecadação será destinada a
cuidadora de animais

Segunda edição de evento beneficente beneficiará voluntária que trata de cerca de 100
cães e gatos, em Tubarão. Brechó reuniu público ontem, no Restaurante Ases.
Moda aliada à solidariedade. Esse foi o objetivo da segunda edição do Brechó
Caroninha, organizado pela colunista do Notisul, empresária e blogueira Camila Soares,
e pelos consultores de moda Maiara Daltoé e Thiago Francisco (que representam a
Quem Usa Isso?). O evento realizado ontem, no restaurante Ases, no bairro Vila
Moema, em Tubarão, reuniu mais de 300 peças de roupas, sapatos, bolsas, acessórios de

marcas consagradas no mundo da moda, como Gucci, Prada. LV, Dior. A entrada era
um quilo de ração para cão ou gato.
As peças nacionais e importadas do acervo de Camila, que já visitou dezenas de países
em vários continentes e de outras participantes, atraiu o público que pode colaborar com
a ação e adquirir peças a um preço acessível. “Os brechós são tendência no exterior e
aqui no Brasil ainda não é tão valorizado. Em meio às viagens com o @blogcaroninha,
tomei a iniciativa de trazer a moda 3 R’s (reduza, reutilize, recicle) e unir com o projeto
social”, relata a organizadora, que na edição do ano passado destinou toda a arrecadação
aos refugiados da Unisul, à área verde e a Combemtu, de Tubarão.
Esse ano o valor arrecadado será revertido à cuidadora de animais Ivania Beatriz Pires
Camargo, que trata de cerca de 100 cachorros e gatos em sua casa, e precisa de ajuda
para que eles tenham vida digna e os mínimos de condições.
O evento ainda contou com a palestra da consultora de moda Maiara Daltoé que
abordou o tema “Não tenho roupa no armário”. A especialista apresentou dicas de
combinações de roupas e de como comprar certo e gastar menos. As organizadoras
pretendem promover outros eventos beneficentes e incentivar a realização de brechós na
cidade.
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São José recebe o primeiro painel SC Que Dá Certo de
2017 nesta terça
Evento ocorre no Centro Multiuso e apresenta histórias de sucesso de empresas nas
áreas de higiene pessoal, gestão de software, equipamentos odontomédicos e estética
masculina.

Cidades onde ocorrem paineis do SC Que Dá Certo em 2017
São José é palco do primeiro painel do ano do projeto SC Que Dá Certo, promovido
pela RBS TV. O primeiro evento da segunda temporada será nesta terça-feira (25), às
18h15, no Centro Multiuso. Os convidados são Nelson Antônio Silveira, presidente da

Cottonbaby, Victor Conceição, da Barbearia Vip, Ilson Stabile, da Softplan e Cesar
Augusto Olsen, da Olsen Equipamentos Odontomédicos, que vão expor suas trajetórias
de sucesso.
Os participantes poderão fazer perguntas para os empresários durante um bate-papo que
será mediado pelo apresentador do RBS Notícias, Fabian Londero. A série de painéis
ocorre no formato talk show e vai passar por outras cinco cidades do estado este ano.
Confira a programação dos paineis SC Que Dá Certo.
As inscrições, gratuitas, podem ser realizadas pela internet na página especial do projeto
no G1 Santa Catarina. Nesta temporada, o SC Que Dá Certo volta a ter o apoio dos
parceiros Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SC), o Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), a Federação das Cooperativas
Agropecuárias de Santa Catarina (Fecoagro) e a Federação das Indústrias do Estado de
Santa Catarina (Fiesc).
Conheça os painelistas
Nelson Antônio Silveira – Cottonbaby
Diretor presidente da Cottonbaby, Nelson é formado em Administração de Empresas
pela Unisul. Foi vice-presidente da Associação Empresarial da Região Metropolitana de
Florianópolis (Aemflo) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São José e
também foi coordenador de mobilidade urbana do Conselho Metropolitano para o
Desenvolvimento da Grande Florianópolis (Comdes)
Com mais de 23 anos de história, a Cottonbaby produz uma completa linha de produtos
para higiene pessoal, proteção e beleza. Investindo em alta tecnologia e um rígido
padrão de qualidade, a empresa é reconhecida em todo o País por fabricar produtos que
oferecem segurança, conforto e bem-estar aos consumidores.
Victor Conceição – Barbearia VIP
Formado em Publicidade e Propaganda pela Assesc (Associação de Ensino de Santa
Catarina), o empresário passou a investir no ramo de estética masculina em 2008,
quando adquiriu a sua primeira barbearia. Em 2015, abriu a primeira franquia e no ano
passado o empresário passou de três para 13 franquias.
A Barbearia VIP investe em serviços variados que vão de barba à podologia, aliados a
um ambiente pensado para o homem. Entre os diferencias, a barbearia oferece open bar
de cervejas especiais, televisores individuais, revistas masculinas, futebol na TV e jogos
de videogame.
Cesar Augusto Olsen – Olsen Equipamentos Odontomédicos
Torneiro mecânico formado pelo Senai/SC, César começou sua carreira trabalhando
como técnico de manutenção em uma empresa de equipamentos odontológicos. Fazia
reparos em todo o Brasil a bordo de uma Kombi, até que conseguiu guardar dinheiro
para comprar sua primeira máquina e iniciar a produção.
A Olsen, especializada na fabricação de equipamentos médicos e odontológicos, foi
fundada em 1978 e já está presente em mais de 100 países. A empresa aposta em
produtos com qualidade, durabilidade, inovação e baixo custo de manutenção. O parque

industrial, em Palhoça, tem mais de oito mil metros quadrados e chega a produzir mais
de 4,3 mil conjuntos por ano.
Ilson Stabile – Softplan
Graduado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, se
especializou em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral. É diretor executivo da
Unidade Justiça, responsável pelo desenvolvimento da solução SAJ (Sistema de
Automação da Justiça), solução de gestão de processos para Tribunais, Ministérios
Públicos, Advocacia Pública e Advocacia Privada, e principal colaborador para a
implantação do processo digital na Justiça brasileira.
A Softplan é uma das maiores empresas do Brasil no desenvolvimento de softwares de
gestão. Atualmente suas soluções estão presentes em todos os estados brasileiros e em
países da América Latina, cumprindo a missão de fazer a diferença na vida das pessoas
e das organizações.
Serviço
Data: terça-feira (25), 18h15
Local: Centro Multiuso de São José, na Av. Acioni Souza Filho, s/n - Campinas, São
José
Apresentação e mediação: Fabian Londero
Entrada gratuita, mediante inscrição prévia pela internet
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A aluna do curso de Relações Internacionais da Unisul, Alicia Amancio, fará o discurso
de abertura de um evento da ONU na cidade de Bonn, na Alemanha. Com participações
semelhantes em outros países, como Peru, França, Itália e Fiji, Alicia já foi credenciada
pelo Itamaraty para discursar em nome da sociedade civil mundial, entre 8 e 18 de maio,
na conferência realizada pela United Nations Framework Convention on Climate
Change.
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Hospital Veterinário Unisul comemora 4 anos com
atendimento social
No dia 1º de abril de 2013 o Hospital Veterinário Unisul (HVU) iniciou as atividades;
desde então, quatro anos de dedicação e comprometimento com a comunidade se
passaram. Durante esta semana, de 24 a 28 de abril, para comemorar a data, as ligas
acadêmicas de anestesia clínica, patologia clínica e diagnóstico por imagem, irão
oferecer atendimento social com consultas gratuitas para a comunidade. Ao todo, serão
duas consultas do atendimento social pela manhã e duas na parte da tarde. Serão
distribuídas duas senhas por ordem de chegada nos turnos da manhã e da tarde. Para
mais informações ligar no telefone (48) 36213221.
O Hospital funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h, e o
atendimento é feito por ordem de chegada. Nos finais de semana e feriados o hospital
não abre.
Saiba mais sobre o Hospital Veterinário Unisul
O HVU atende a comunidade tubaronense, e região, e para isso conta com 22
funcionários, sendo 12 médicos veterinários distribuídos em diversos setores. Presta
atendimento na clínica de cães, gatos e animais silvestres e tem os serviços de cirurgia,
raio-x, ultrassom, laboratório de patologia clínica e laboratório de patologia animal.
Além do mais, conta com especialidades médicas como oncologia, cardiologia,
ortopedia, neurologia, oftalmologia e dermatologia, sendo que para essas consultas é
necessário o agendamento prévio. “Além disso, prestamos serviços para outras clínicas
através do laboratório de patologia clínica, patologia animal e exames de diagnóstico
por imagem”, destaca a Diretora Geral do Hospital Veterinário Unisul, Marina Parissi
Accioly.
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SC terá novo curso gratuito de medicina em 2018

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) confirmou no último final de semana
que as aulas do curso de medicina no campus Araranguá, no Sul, começam no segundo
semestre de 2018. Este será o primeiro curso público de medicina fora de Florianópolis
no estado.
O reitor Luiz Carlos Cancellier informou que o vestibular para medicina em Araranguá
será em dezembro deste ano, junto com o dos outros cursos já oferecidos pela
universidade. Serão 60 vagas distribuídas em duas turmas.
A UFSC anunciou ainda para o segundo semestre deste ano um concurso para contratar
quatro professores.Até agora, há um impasse quanto à estrutura onde o curso
funcionará. O campus passa por uma reforma para receber o curso, que ainda deve se
estender por três anos, se forem repassadas verbas para isso, que dependem de emendas
parlamentares.
Alunos das primeiras turmas devem ter aulas no campus onde funciona a Unisul.
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Udesc organiza congresso internacional de
desempenho do setor público para setembro

Evento será realizado no Teatro Governador Pedro Ivo, em Florianópolis
A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) é uma das instituições
organizadoras do primeiro Congresso Internacional de Desempenho do Setor Público
(Cidesp), que será realizado entre 4 e 6 de setembro no Teatro Governador Pedro Ivo,
em Florianópolis.
Entre outros objetivos, o evento visa promover o debate sobre boas práticas de gestão e
estimular maior integração entre a comunidade científica e profissionais que atuam no
setor público.
Na Udesc, a organização do encontro é realizado por meio do Departamento de
Administração Pública (DAP) e do Programa de Pós-Graduação em Administração
(PPGA) do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag).
Os demais realizadores são o Programa de Pós-Graduação em Administração da
Universidade do Sul de Santa Catarina (PPGA/Unisul), os Programas de Pós-Graduação
em Contabilidade, Administração e Gestão Universitária da Universidade Federal de
Santa Catarina (PPGC/CPGA/PPGAU/Ufsc) e a Fundação Escola do Governo (ENA).
O evento é voltado a gestores e profissionais de órgãos e entidades públicas,
pesquisadores, docentes e acadêmicos com interesse pelos temas da gestão e do
desempenho do setor público.
O prazo para submissão de artigos encerra em 10 de julho. Saiba mais pelo
site http://www.cidesp.com.br.
O congresso tem apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de
Santa Catarina (Fapesc).
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PERSONAGENS DE TUBARÃO SÃO
ETERNIZADOS EM LIVRO

Os nomes que marcaram a história do futebol tubaronense estão eternizados. Jogadores,
diretores, dirigentes e outros que desfilaram nos gramados da Cidade Azul foram
homenageados no livro “Personagens Emblemáticos do Futebol de Tubarão”. Escrito
pelo jornalista Fabiano Luiz Bordignon, a obra reúne em fotolegendas uma volta no
tempo.
De acordo com Fabiano, a obra teve como motivação reunir, valorizar e eternizar
grandes jogadores que deixaram um legado de conquistas quando defenderam as cores
dos principais clubes, amadores e profissionais, da Cidade Azul. O livro possui 108
páginas e ficou pronto em um ano.
“A publicação também valoriza diversos diretores esportivos, que foram fundamentais
para a construção e manutenção do futebol tubaronense, e certamente os personagens
desta publicação vão proporcionar aos leitores o prazer de voltar no tempo, para reviver
ou imaginar os grandes ídolos vividos pelo futebol de Tubarão no cenário estadual”,
informa o autor.
O livro, segundo o jornalista, é uma coletânea com os personagens com quem ele fez
entrevistas e teve contato ao longo de 13 anos de atuação no jornal “O Esporte”. “A
obra surgiu a partir do acervo fotográfico das matérias publicadas entre os anos 2003 e
2016. As suas páginas eternizam grandes craques e dirigentes esportivos, que
construíram a história de clubes tradicionais de Tubarão, como o Hercílio Luz Futebol
Clube, Esporte Clube Ferroviário, Grêmio Desportivo Cidade Azul, Tubarão Futebol
Clube, Clube Atlético Tubarão e vários times amadores”, detalha o jornalista.

Homenagem
Na capa do livro, que já está disponível para os leitores em Tubarão na banca Cidoca,
próximo ao Itaú, na banca em frente ao Minas Center e na livraria Santa Fé, Fabiano
homenageia um grande nome do futebol em Tubarão: Ernane de Oliveira Cardoso.
“Conversando com outras pessoas, todas apontavam para que o Ernane fosse capa. Ele é
considerado o melhor jogador que já passou pela cidade”, diz o escritor.
O autor
Fabiano Luiz Bordignon é natural de Seara, Oeste do Estado, veio morar em Tubarão
em 2004 para cursar Jornalismo na Unisul e, ao lado do colega de faculdade Eduardo de
Souza Daniel, fundou o jornal “O Esporte” em março de 2003. Foram mais de 13 anos
de serviços prestados ao esporte de Tubarão, sempre com o objetivo de promover,
valorizar e incentivar as diversas modalidades esportivas do município.
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Associação Tubaronense de Natação conquista título
em competição Estadual
Grupo tubaronense alcançou 65 medalhas. Disputa ocorreu em Florianópolis.

Com a supervisão dos técnicos André Lemos e Eduardo Morini, o elenco da Associação
Tubaronense de Natação (ATN) participou desde a última sexta feira, feriado de
Tiradentes, até este domingo do tradicional Torneio Fita Azul de velocidade – Troféu
Eduardo Deboni e conquistou 65 medalhas e dois troféus por equipe. A competição teve
a participação de 329 atletas de 16 clubes de todo o estado e ocorreu na piscina de 25
metros do Clube Doze de Agosto, na capital do Estado.
Foram disputadas 146 provas de apenas 50 metros e 100 metros e em todos os estilos da
natação e a ATN com 42 nadadores a partir dos 13 anos, conquistou 23 medalhas de

ouro, 22 de prata e 20 de bronze ficando com o troféu de campeão por equipe na
categoria júnior-sênior (acima de 17 anos) e com o troféu de vice-campeão na categoria
infantojuvenil (13 a 16 anos).
O técnico André avaliou o bom momento da equipe. “Estamos com um grande número
de nadadores acima de 13 anos, foi a maior delegação do estado e isso ajudou bastante o
grupo. Além das medalhas conquistadas teve a colaboração de muitos nadadores com
um bom número de pontos que resultou na conquista dos troféus por equipe”, destacou.
A Associação Tubaronense de Natação- ATN tem o patrocínio das empresas Engie,
Unimed, Cottonbaby e Biotrópic Cosmética e ainda o apoio da Core Sports, Centro de
Treinamento Físico João Carlos (CTFJC), Colégio Dehon/Unisul e Escola Técnica de
Comércio, Clube de Campo, clube 29 de junho, Academia Vital, Prefeitura de Tubarão
por meio da Fundação Municipal de Cultura e Esportes e também do Governo Federal
através da lei de incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte.
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Réus acusados de participação na morte de advogado
em Palhoça serão ouvidos em audiência
Nela, serão ouvidas algumas testemunhas de defesa e interrogados os réus do processo,
entre eles um empresário, dois seguranças particulares, cinco policiais militares e um
ex-PM

Quase um ano após a morte do advogado Roberto Luís Caldart, ocorrida em 24 de maio
de 2016 durante uma falsa reintegração de posse em um terreno na Barra do Aririú, em
Palhoça, ocorre nesta quinta-feira, às 9h, a terceira audiência de instrução e julgamento
do caso que deu origem à ação penal de lesão corporal seguida de morte.
Nela, serão ouvidas algumas testemunhas de defesa e interrogados os réus do processo,
entre eles um empresário, dois seguranças particulares, cinco policiais militares e um

ex-PM, expulso da corporação em 21 de setembro de 2016. Existe a expectativa de que
a audiência seja a última antes da sentença em primeiro grau.
Os réus são o empresário Rubi de Freitas, conhecido como Castelo; os seguranças
particulares Juliano Cléberson de Campos e Daniel Silva de Jesus; os policiais militares
Gilberto Apolinário, Fabiano Roberto Vieira, Lucas Ricardo da Silva, Jairo Lima Júnior
e Lucinei Lucimar da Silva; além do ex-PM Vanderlei Bento da Costa.
Nenhum réu está preso, mas Vanderlei Bento da Costa tem contra si um mandado de
prisão preventiva em aberto por descumprimento de uma das medidas cautelares
impostas pela Justiça, a de comparecer quinzenalmente em juízo no Fórum de Palhoça.
Vanderlei, expulso da PM no ano passado depois de ser condenado em segunda
instância por crime de tortura, é considerado foragido pela Polícia Civil de Santa
Catarina.
Seu advogado de defesa, Paulo Roberto Pereira, porém, afirma que o cliente está
internado em uma clínica psiquiátrica e que não conseguiu seguir cumprindo a medida
cautelar de comparecimento em juízo, além de garantir que Vanderlei não foi intimado
do pedido de prisão. Disse ainda não saber a localização da clínica.
A denúncia
Na denúncia, a 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Palhoça narra que Rubi de
Freitas contratou o serviço de segurança privada de Juliano Cleberson de Campos para
retomar a posse de um apartamento ocupado por Agostinho Raupp Valim.
Juliano, então, montou a "milícia privada", formada por mais um segurança particular e
seis policiais militares – todos de folga no dia do crime. No dia 24 de maio Rubi e os
oito contratados foram ao imóvel para forçar sua desocupação e para "lembrar" alguns
dos inquilinos de suas obrigações.
Segundo a denúncia, Roberto Caldart, advogado de Agostinho, foi chamado e, ao
chegar ao local, questionou a milícia se havia mandado judicial para retomar a posse do
imóvel. A discussão, então, foi acalorada, e culminou com a agressão ao advogado. Ele
recebeu dois socos, tendo o segundo — desferido pelo policial militar Jairo Lima Junior
—, resultado em sua morte. Os laudos do Instituto Médico Legal descrevem que a
vítima foi atingida no pescoço por golpe contundente (soco) causando a morte colapso
cardíaco e asfixia.
De acordo com a Promotoria de Justiça, a perícia concluiu que não era evidente a
potencialidade do soco para tornar a morte previsível. Assim, os nove envolvidos foram
denunciados por lesão corporal seguida de morte, e não por homicídio.
A denúncia abrange os nove envolvidos em função de ter sido o comportamento
anterior e ilícito de todos que criou o risco da ocorrência do resultado. A lesão corporal
seguido de morte pode ser punida com pena de 4 a 12 anos de prisão, aumentada em um
terço devido às qualificadoras.
Defesa contesta laudo do IGP
Um parecer forense assinado pelo médico legista Zulmar Vieira Coutinho, perito
aposentado do Instituto Médico Legal (IML), contesta a versão de que o advogado
Roberto Caldart, 42 anos, morreu por asfixia após levar um soco no pescoço. O

documento, anexado ao processo pela defesa do policial militar Jairo Lima Júnior –
acusado de desferir o golpe em Roberto -, conclui como "natural" por "insuficiência
coronariana aguda" a causa da morte do advogado, em 24 de maio, na Barra do Aririú,
em Palhoça.
Em 13 páginas, Zulmar, professor de medicina legal da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), faz uma análise
técnica e científica dos depoimentos, imagens, gravações, estudo do local do crime, dos
exames complementares e do laudo de exame cadavérico, entre outros.
O médico Zulmar considera, antes de concluir o parecer, protocolado ao processo em 12
de julho, que há, entre outros, inconsistências nos depoimentos; inconsistência da
discussão técnica para excluir a insuficiência coronariana aguda, sem analisar mais
profundamente o histórico mórbido pregresso do falecido; negativa de agressão do
suposto agressor do segundo soco (depoimentos dizem que o advogado teria levado dois
socos) e inconsistência da discussão técnica para excluir a insuficiência coronariana
aguda, considerando o resultado anatomopatológico.

Contraponto
O advogado Handerson Laertes Martins, que defende o PM Gilberto José Apolinário,
afirma que seu cliente comparecerá a audiência e pretende provar ali "que não tem nada
a ver com isso". Handerson também cita a "prova material" advinda do parecer forense
assinado pelo médico legista Zulmar Coutinho.
— Eu não só aposto no laudo, como acredito na fundamentação feita pelo doutor
Zulmar Coutinho. Além do laudo, as próprias testemunhas de acusação reforçaram que
meu cliente não se envolveu no episódio. Estava no local, mas não se envolveu nos
fatos.
Paulo Roberto Pereira, advogado de Vanderlei Bento da Costa, diz que vai comparecer
à audiência na quinta, mas não garante a presença do cliente, que caso apareça no
Fórum de Palhoça será preso por ter um mandado de prisão preventiva em aberto.
— Eu não consegui falar com meu cliente, mas foi informado nos autos que ele está
internado. Qualquer pedido de prisão, o réu precisa ser informado, e isso não aconteceu.
Vou na audiência e cumprir meu trabalho de advogado.
O advogado Osvaldo José Duncke, que defende o empresário Rubi de Freitas, o
Castelo, e o segurança particular Juliano, também confirma participação na audiência
com seus dois clientes. Reforça a certeza na inocência dos réus e diz esperar que a
denúncia seja considerada improcedente e ambos sejam absolvidos na ação penal.
— É um absurdo essa alegação da denúncia de que existia uma milícia, isso não passa
de especulação do Ministério Público.
A advogada Viviane Weber Kobayashi, que representa o segurança particular Daniel
Silva de Jesus, é outra com presença confirmada na audiência. Ela sustenta que seu
cliente esteve no local cerca de 15 minutos antes da chegada da maioria dos réus e,
portanto, não teria participado da "dinâmica dos fatos".
— Ele chegou e saiu antes do ocorrido.

A reportagem entrou em contato com Marcelo Gonzaga, advogado do PM Jairo Lima
Júnior, mas ele não atendeu as ligações em seu telefone celular.
Já o advogado Gilberto da Silva Tinoco, que representa os PMs Fabiano Roberto Vieira
e Lucas Ricardo da Silva, estava com o celular registrado no site da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) desligado.
A reportagem não conseguiu localizar os contatos do advogado Bernardo Lajos dos
Santos, que defende o PM Lucinei Lucimar da Silva.
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