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Passarela
O gestor-coordenador de Proteção e Defesa Civil de Tubarão, Djalma Alves, entregou
ontem, em Laguna, a documentação exigida pela Capitania dos Portos para a liberação
da construção da passarela de concreto sobre o rio Tubarão, em frente à Unisul. Agora,
os documentos serão analisados pelos técnicos da Capitania, e o parecer final deverá ser
divulgado até terça-feira.
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Curso de Técnica Vocal
O curso de Técnica Vocal está com inscrições abertas até terça-feira. As aulas
iniciam-se no dia 5 de agosto e serão realizadas na Unisul campus Tubarão. As aulas
são teóricas e expositivas, seguidas de processos de demonstração de métodos e
práticas de canto, respiração, dicção e projeção vocal (vocalizes), desenvolvendo nos
alunos domínios para aplicação de técnicas que melhoram a capacidade vocal e de
canto. Os participantes terão os seguintes conteúdos: a arte do canto e do canto coral;
a voz: timbre e naipes; repertórios para canto coral; formação de grupos vocais; e
interpretação de canções em uníssono e cânone. O curso será ministrado pela
maestrina Maria das Dores Miranda da Silva e tem como objetivo dar continuidade à
arte do canto coral e do canto como prática cultural na região. Para isso, apresenta
técnicas básicas para a saúde do cantor e para o bom desempenho vocal e musical dos
grupos em geral.
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Palestra: ‘Construindo uma equipe vencedora’: Tite
estará em TB na na próxima semana

Ainda há opções de meia-entrada e solidário para assistir a tão concorrida palestra. Tite
comanda a Seleção Brasileira de Futebol desde o ano passado.
O atual técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Tite, estará pela primeira vez em
Tubarão na próxima semana. O comandante irá ministrar uma palestra e falar sobre a
sua experiência em construir equipes vencedoras. O encontro está agendado para sábado
da próxima semana. Para os interessados na temática de gestão e também em esporte, há
diversas formas de ingresso. Além da entrada inteira, ainda existem mais duas opções: a
meia-entrada e o ingresso solidário.
O público que pretende pagar meia-entrada deve ficar atento a esta oportunidade, pois
oferece, além do habitual desconto para estudantes, também aos professores, idosos,
deficientes físicos ou mentais, doadores de sangue e crianças e adolescentes até 15 anos.
Os estudantes devem apresentar a carteirinha da União Nacional dos Estudantes (UNE)
ou do Diretório Central dos Estudantes (DCE).
Docentes 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 1um quilo 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$ 120,00 (inteira) e
R$ 60,00 (meia), e R$ 65,00 (ingresso solidário).
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.
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Inscrições abertas para Curso de Restauração do
Patrimônio Cultural
O curso de Restauração e Preservação do Patrimônio Cultural está com as inscrições
abertas até o dia 31 de julho. As aulas iniciam-se no dia 1º de agosto e serão realizadas
na Unisul Campus Tubarão. Com aulas expositivas e demonstrativas o aluno aprende a
higienizar, catalogar, recuperar e restaurar obras de arte, como pinturas e desenhos, o
curso capacita para a preservação, conservação e para a restauração de objetos e
documentos. O conteúdo do curso é: preservação do patrimônio cultural; teoria e
história da restauração; introdução à metodologia da restauração; e atividades práticas
de higienização e recuperação de pinturas e desenhos (esboços).
Ministrado pelos professores, Idemar Guizo, Valdézia Pereira e Elenir Jardim, o curso é
direcionado, especialmente, a profissionais das artes visuais (pintura, escultura e
arquitetura) e a profissionais que lidam com documentos históricos, podem participar
também arquitetos e estudantes de arquitetura, curadores e interessados na área.
O investimento pode ser parcelado em 7x de R$120,00.
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Livro registra a inovação que destacou SC na
neuropediatria
O médico Álvaro José de Oliveira, professor na Unisul Unidade Pedra Branca,
revolucionou o ensino e o atendimento brasileiro às crianças com deficiências e revela
detalhes de sua carreira profissional na obra da Editora Unisul: A Felicidade do Pediatra
da Inovação: a bela história da neuropatia que completa 80 anos. O lançamento ocorrerá
no Espaço Lindolfo Bell, no CIC, às 19h30 desta quinta-feira, 27 de julho.
O médico Álvaro José de Oliveira conta a sua vida, revela detalhes de sua carreira
profissional, fatos que foram transformando-o no neuropediatra irrequieto, inovador,
solidário, sobretudo humano, e que não esconde lágrimas nos momentos de emoção e de
dor, principalmente ao estar com clientes crianças com deficiência e suas famílias. Dr.
Álvaro revolucionou o ensino e o atendimento às crianças com deficiências, quaisquer
que sejam. E conta como a sua filha deficiente energizou a sua vida e, ainda mais, como
a outra filha lhe trouxe alento quando decidiu ficar ao lado do pai para sempre.

“Como professor, em toda a sua excelência, ele nos ensina a acreditar com obstinação
no potencial das soluções, suplantando dificuldades e confiando afetuosamente na
capacidade de superação das pessoas, no afluxo de ideias, na determinação, na força do
ambiente sinérgico e interativo que ele mesmo ajuda a construir”, contextualiza o reitor
da Unisul, professor Mauri Heerdt.
Conheça outros livros da Editora Unisul.
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Café Networking traz a experiência de um médico
empreendedor
Na quinta edição do Café Networking a Incubadora Crie trará o diretor da Clínica
Multidisciplinar Benincá, Vitor Benincá. O evento é aberto ao público e irá acontecer
nesta quinta-feira, 27/7, às 14h30min, na sala de reunião da própria incubadora. As
inscrições são gratuitas e podem ser feitas no e-mail da
Incubadora: incubadoracrie@unisul.br.
Nascido em Criciúma, Vitor Benincá ingressou na graduação de medicina aos 17 anos,
formando-se em 2012. Nos últimos anos, tem se dedicado aos estudos e formações nas
áreas de nutrologia e saúde integrativa. Atualmente, divide o seu tempo entre os
hospitais São Donato, em Içara, e São João Batista e Unimed, em Criciúma; o
Residencial Geriátrico Nova Belluno; o Restaurante Óssa Cozinha Consciente (nos dois
últimos é sócio proprietário); e a Clínica Multidisciplinar Benincá.
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Unisul lança a pós-graduação “Novos Rumos da
Justiça Criminal”
A Unisul Campus Tubarão lançou a pós-graduação, nível de especialização, “Novos
Rumos da Justiça Criminal”. O curso oportuniza ao profissional do Direito se aprimorar
nesta área, por meio de um viés sociológico, com vista ao Direito Criminal moderno,
em contraponto ao já defasado ‘Direito Penal’ que busca penalizar e não estudar
profundamente as causas do delito. O interessado pode se inscrever até o dia 17 de
agosto, pelo portal da Unisul: www.unisul.br O curso é presencial e tem duração de 390
horas. As aulas serão às sextas-feiras, no período noturno, e aos sábados, nos períodos

matutino e vespertino. A pós-graduação é destinada aos profissionais formados em
Direito, seja pela Unisul ou outra instituição de Ensino Superior, que pretendam atuar
nos mais diversos setores da justiça criminal.
Quebrar paradigmas não é simples. Por isso, o curso oferece unidades de aprendizagem
focadas em reflexões mais aprofundada, levando os alunos a pensarem na justiça
criminal como um desafio a ser vencido. O próprio perfil do interessado na
especialização permite que se inicie o curso com a expectativa de inovar, realizar
debates profundos e refletir sobre o Direito Penal. O coordenador da pós-graduação,
professor José Paulo Bittencourt Júnior, destaca que é possível fazer diferente. “Tudo
parte de ações efetivas do Poder Público, como por exemplo, a modernização da
legislação penal; mas a iniciativa inovadora desta especialização também é uma maneira
de ‘fazer diferente’”, destaca. O investimento pode ser parcelado em 24x de R$ 590,00.
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Livro registra a inovação que destacou SC na
neuropediatria
O médico Álvaro José de Oliveira, professor na Unisul Unidade Pedra Branca,
revolucionou o ensino e o atendimento brasileiro às crianças com deficiências e revela
detalhes de sua carreira profissional na obra da Editora Unisul: A Felicidade do Pediatra
da Inovação: a bela história da neuropatia que completa 80 anos. O lançamento ocorrerá
no Espaço Lindolfo Bell, no CIC, às 19h30min desta quinta-feira (27).
O médico Álvaro José de Oliveira conta a sua vida, revela detalhes de sua carreira
profissional, fatos que foram transformando-o no neuropediatra irrequieto, inovador,
solidário, sobretudo humano, e que não esconde lágrimas nos momentos de emoção e de
dor, principalmente ao estar com clientes crianças com deficiência e suas famílias. Dr.
Álvaro revolucionou o ensino e o atendimento às crianças com deficiências, quaisquer
que sejam. E conta como a sua filha deficiente energizou a sua vida e, ainda mais, como
a outra filha lhe trouxe alento quando decidiu ficar ao lado do pai para sempre.
"Como professor, em toda a sua excelência, ele nos ensina a acre¬ditar com obstinação
no po-tencial das soluções, suplan¬tando dificuldades e confiando afetuosamente na
capacidade de superação das pessoas, no afluxo de ideias, na determina¬ção, na força
do ambiente sinérgico e interativo que ele mesmo ajuda a construir", contextualiza o
reitor da Unisul, professor Mauri Heerdt.
Conheça outros livros da Editora Unisul.
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5º Café Networking traz a experiência de um médico
empreendedor

Na quinta edição do Café Networking a Incubadora Crie trará o diretor da Clínica
Multidisciplinar Benincá, Vitor Benincá. O evento é aberto ao público e irá acontecer
nesta quinta-feira, 27/7, às 14h30min, na sala de reunião da própria incubadora. As
inscrições são gratuitas e podem ser feitas no e-mail da
Incubadora: incubadoracrie@unisul.br.
Nascido em Criciúma, Vitor Benincá ingressou na graduação de medicina aos 17 anos,
formando-se em 2012. Nos últimos anos, tem se dedicado aos estudos e formações nas
áreas de nutrologia e saúde integrativa. Atualmente, divide o seu tempo entre os
hospitais São Donato, em Içara, e São João Batista e Unimed, em Criciúma; o
Residencial Geriátrico Nova Belluno; o Restaurante Óssa Cozinha Consciente (nos dois
últimos é sócio proprietário); e a Clínica Multidisciplinar Benincá.
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Seminário de educação matemática mobiliza 12 grupos
de pesquisas
Com o objetivo de refletir sobre o conhecimento produzido por diferentes grupos de
pesquisa que investigam o modo de organização do ensino com base na Teoria do
Ensino Desenvolvimental, aconteceu a 1ª edição do Seminário de Grupos de Pesquisas
sobre a Teoria do Ensino Desenvolvimental nos dias 24 e 25 de julho, na Unisul
(Universidade do Sul de Santa Catarina), campus Tubarão.

O Seminário constituiu grande oportunidade para refletir sobre as sínteses das
apreensões da Teoria de Ensino Desenvolvimental, no que se refere aos fundamentos
filosóficos e psicológicos, assim como suas implicações no modo de organização do
ensino, desde a Educação infantil até a formação de professores, com ênfase na
Educação Matemática. O evento tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) por meio do edital PROEVENTOS.
Durante o evento foram apresentadas 33 pesquisas desenvolvidas no contexto de 12
grupos de pesquisas brasileiros: Grupo de Pesquisa Teoria do Ensino Desenvolvimental
(TedMat-Unisul), Grupo de Estudos e Pesquisa Sobre a Atividade Pedagógica
(GEPAPe/USP), Grupo de Pesquisa em Educação Matemática: uma abordagem
histórico-cultural (GPEMAHC/Unesc), Grupo de Estudo e Pesquisa em Ensino de
Matemática e Atividade Pedagógica (GEPEMAPe/UFU), Grupo de Estudos e Pesquisas
em Didática e Desenvolvimento Profissional Docente (GEPEDI/UFU), Grupo de
Estudos e Pesquisa em Formação de Professores (GEForProf-UTFPR), Grupo de
Estudos e Pesquisas sobre Atividades de Ensino (Gepae/UEM), Grupo de Estudos e
Pesquisa em Educação Física e Escola (GEPEFE/Unesc), Rede de Pesquisadores sobre
professores do Centro-Oeste (REDECENTRO/UFG), Grupo de Pesquisa: Trabalho
Educativo e Escolarização (GENTEE/UEM) E Grupo de Estudos e Pesquisa sobre a
Atividade Matemática (GeMAT/UFG). “O objetivo deste evento ficou muito bem
delineado, discutir como anda e como deveria mudar o ensino no país. Que seja uma
semente frutífera”, aponta o pró-reitor de Ensino, Pesquisa, Pós-graduação, Extensão e
Inovação, professor Hércules Nunes de Araújo.
Foi um evento proposto por um coletivo e organizado por um coletivo, com a intenção
de integrar pesquisadores das diferentes instituições e incentivar a adesão de novos
integrantes aos grupos de pesquisa, a fim de fortalecer as reflexões sobre o modo de
organização do ensino que possibilite a aprendizagem de conceitos científicos e o
desenvolvimento do pensamento teórico. “Precisamos lutar por condições para que as
atividades de ensino e estudo sejam desenvolvidas em sua plenitude. Assumir a Teoria
do Ensino Desenvolvimental, seja na pesquisa, ensino e/ou extensão, significa assumir
uma postura de resistência a realidade na qual se insere o atual sistema educacional
brasileiro”, destaca a professora Josélia Euzébio da Rosa, Coordenadora Geral do
evento e professora do curso de Pedagogia e do Mestrado em Educação da Unisul.

Por ser interinstitucional, o evento tem caráter itinerante, sendo realizado um ano na
Unisul e outro na Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina (Unesc). Este ano,
mesmo sendo organizado pelo Grupo de Pesquisa Teoria do Ensino Desenvolvimental
(TedMat-Unisul), também foi apresentado por pesquisadores do Grupo de Pesquisa em
Educação Matemática: uma abordagem histórico-cultural (GPEMAHC/Unesc),
coordenado pelo professor doutor Ademir Damazio. Ambos os grupos fazem parte da
rede nacional de pesquisa Grupo de Estudos e Pesquisa Sobre a Atividade Pedagógica
(GEPAPe), liderada pela Universidade do Estado de São Paulo (USP).
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Colaboradores da secretaria de saúde são
homenageados
Devido o Dia do Motorista, foi promovido uma comemoração para os 32 profissionais
que atuam na área.

Em comemoração ao Dia do Motorista, celebrado nesta terça-feira (25), a Prefeitura de
Imbituba através da Secretaria de Saúde, promoveu uma comemoração voltada para os
profissionais que atuam na área. O evento foi realizado no auditórios do Ceges.
Os 32 funcionários que trabalham na Secretaria de Saúde, incluindo o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), participaram de uma palestra com o
psicólogo e professor da Unisul, Valdemir Martins de Oliveira, com o tema “A rede de
interação interpessoal”, além de receber certificados, brindes, e um coquetel foi servido
para encerrar a noite.
Para a secretária de saúde Graciela Ribeiro, é importante aproximar cada vez mais os
servidores e mostrar que reconhecemos o essencial trabalho que desenvolvem conosco
junto à comunidade.
O gerente de logística da Secretaria Municipal de Saúde, Anderson Claiton Pereira, que
também é motorista, falou que o objetivo é dar suporte e capacitar os profissionais,

valorizando-os como servidores e pessoas. “Queremos aproveitar a chance única de ter
um Prefeito médico e uma Secretária enfermeira, ambos conhecem as necessidades e a
delicadeza da situação de quem lida com o momento de fragilidade das pessoas que
lidamos todos os dias”, avalia Anderson.
Um emocionante vídeo com depoimentos de familiares dos motoristas, e uma
homenagem ao colega Alan Santana Inocente, falecido recentemente vítima de um
câncer, marcaram a noite de comemoração.

Veículo: Site Imagem da Ilha
Data: 27/07/17
Link: http://www.imagemdailha.com.br/agenda/978/a-vinganca-de-um-tropeirosera-exibido-no-cinema-do-cic-.html

'A vingança de um tropeiro' será exibido no cinema do
CIC

A semana terá programação de filmes do sertão baiano e mais uma edição do Cineclube
Infantil no Cinema do Centro Integrado de Cultura (CIC). As sessões gratuitas ocorrem
de quinta-feir a domingo e têm entrada gratuita. A realização é uma parceria da
Fundação Catarinense de Cultura (FCC), administradora do espaço, e do curso de
Cinema da Unisul, responsável pela programação.
Serviço
30 de julho de 2017 (sexta-feira e domingo), às 20h:
A vingança de um tropeiro
Direção: Dalmy Ribeiro
Duração: 98min
País: Brasil

Sinopse: Em meio à caatinga nordestina tropeiros viajantes: Jerônimo (Zé Arnaldo),
Alfredo (Sabiá) e Biló (Zezinho) são assaltados por bandidos. Surge então no caminhoo
justiceiro Fernandes (Dalmy Ribeiro) que presenciou o assassinato de seu pai Zezeca
(Zé Amâncio) por bandidos do coronel Venâncio (Toinho). Diante dos fatos o coronel
Francisco (Sorria) nomeia quatro mulheres a delegadas: Ana (Marta Almeida), Nalva
(Tininha Santana), Catarina (Rosana Souza) e Paula (Vanessa Andrade) para dar um
basta no que vem acontecendo na região.
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Imprensa, Justiça e Poder em debate na próxima
semana na Uniplac

A relação entre jornalistas, políticos e profissionais como magistrados, promotores,
advogados e policiais será tema de duas palestras seguidas de um debate para marcar o
início do segundo semestre letivo na Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac),
em Lages.
Realizado numa parceria entre os cursos de Jornalismo e Direito, o evento ocorrerá na
próxima terça-feira, dia 1º de agosto, a partir das 19h, no auditório do Centro de
Ciências Jurídicas (CCJ). Na ocasião, dois especialistas – um de cada área - falarão ao
público sobre suas experiências relacionadas ao tema “Imprensa, justiça e poder”.
Um dos convidados é o juiz Fernando Cordioli Garcia. Formado pela própria Uniplac,
ele é pós-graduado em Direito Material e Processual Civil e em Gestão Judiciária para
Magistrados. Também foi professor na universidade e já atuou como juiz nas cidades de
São Miguel do Oeste, Joaçaba, Otacílio Costa, Sombrio e Ibirama.

A outra palestra da noite será da jornalista Rossani Thomas. Formada pela Pontifícia
Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul, ela já atuou como repórter nas
rádios Bandeirantes e Guaíba e foi chefe de reportagem na RBS TV e nas rádios
Guaíba, Gaúcha e CBN Diário.
Rossani também foi coordenadora de cadernos e editora do jornal Zero Hora, um dos
maiores e mais tradicionais do Brasil, e professora na Universidade de Caxias do Sul
(UCS), Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e na Universidade Federal de
Santa Catarina (Ufsc). Atualmente, é coordenadora da Agência de Notícias e da TV
Alesc, ambas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
O evento da próxima terça-feira é destinado a todos os acadêmicos da Uniplac, aos
profissionais do Jornalismo e do Direito e à comunidade em geral. A entrada no
auditório do CCJ será gratuita.
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Documentação sobre passarela é entregue à Capitania
dos Portos
O gestor-coordenador de Proteção e Defesa Civil de Tubarão, Djalma Alves, entregou
na manhã desta quinta-feira (27), em Laguna, a documentação exigida pela Capitania
dos Portos para a liberação da construção da passarela de concreto sobre o Rio Tubarão,
em frente à Unisul, e que substituirá a ponte pênsil, destruída pelo vendaval de 16 de
outubro do ano passado.
Agora, os documentos serão analisados pelos técnicos da Capitania, e o parecer final
deverá ser divulgado até o próximo dia 1o.
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Unisul de Içara abre pós-graduação em Branding

A Unisul de Içara está com vagas abertas para publicitários, designers, gestores de
empresas, autônomos, administradores, gerentes e interessados em aprenderam mais
sobre gerenciamento de marcas. O curso oferecido presencialmente, terá a duração de
390h com aulas nas sextas-feiras, no período noturno, e aos sábados, nos períodos
matutino e vespertino. As inscrições devem ser realizadas até 17 de agosto.
De acordo com o coordenador da pós-graduação em Branding, professor Mauro Roberto
Fucilini, a especialização vai atender uma tendência crescente do mercado relacionada à
gestão de marcas, já que as empresas estão investindo nessa área para se fortalecer no
mercado e conquistar mais clientes.
“Marcas são todas as características tangíveis e intangíveis de um produto ou serviço. A
marca de uma empresa é o que transmite os valores e soluções para as possíveis
necessidades dos consumidores, não é só um desenho gráfico, não é só a escrita. É tudo
o que o nome passa para as pessoas, o que as pessoas sentem e pensam quando
ouvem/leem o nome”, destaca Mauro

Veículo: Olhar do Sul
Link: http://www.olhardosul.com.br/unisul-de-tubarao-oferece-curso-de-tecnicavocal/

Unisul de Tubarão oferece curso de Técnica Vocal

O curso de Técnica Vocal está com as inscrições abertas até o dia 1º de agosto. As aulas
iniciam-se no dia 5 de agosto e serão realizadas na Unisul Campus Tubarão. As aulas
são teóricas e expositivas, seguidas de processos de demonstração de métodos e práticas
de canto, respiração, dicção e projeção vocal (vocalizes), desenvolvendo nos alunos
domínios para aplicação de técnicas que melhoram a sua capacidade vocal e de
canto. Os participantes terão os seguintes conteúdos: a arte do canto e do canto coral;
a voz: timbre e naipes; repertórios para canto coral; formação de grupos vocais; e
interpretação de canções em uníssono e cânone.
O curso será ministrado pela maestrina Maria das Dores Miranda da Silva e tem como
objetivo dar continuidade à arte do canto coral e do canto como prática cultural na
região. Para isso, apresenta técnicas básicas para a saúde do cantor e para o bom
desempenho vocal e musical dos grupos em geral.
O investimento pode ser parcelado em 5x de R$50,00.
Mais informações e inscrições: http://www.unisul.br/wps/portal/home/ensino/cursos-decurta-duracao/extensao/tecnica-vocal-tubarao/

Veículo: Radio SC
Data: 28/07/17
Link: http://www.radiosc.com.br/noticias/read.php?id=6734

Tubarão e Grêmio desenvolvem parceria

Uma parceria entre Atlético Tubarão e Grêmio está prestes a se confirmar. Os dois
clubes, junto com a Unisul, trabalham na formatação de um projeto em conjunto que
deve resultar no intercâmbio de atletas e profissionais.
O presidente do Tubarão, Luiz Henrique Martins Ribeiro, confirmou a informação.
“Estamos trabalhando na definição de responsabilidades, prazos, custos. Acredito que,
até o final do ano tudo isso, deverá estar montado”, disse o dirigente. Porém, ainda de
acordo com ele, mais detalhes do projeto só poderão ser divulgados em breve.
Segundo informado pelo site Uol Esporte ontem, uma das metas do Grêmio com o
acordo seria dar ritmo de jogo e visibilidade a jogadores que não estejam atuando. A
ideia seria emprestar nomes que estão no time de transição do clube gaúcho para a
disputa de competições estaduais pelo Peixe.
Ainda conforme a reportagem, a parceria entre os dois clubes poderia começar
efetivamente já neste semestre, pois o Tubarão confirmou presença na Copa SC, que
inicia em outubro, e trabalha na montagem do elenco para a competição. Essas
informações não foram confirmadas pelo presidente do Atlético Tubarão.
O acordo envolvendo os dois clubes e a Unisul começou a ganhar forma no último dia
12, quando o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, se reuniu em Tubarão com o
presidente Luiz Henrique e o reitor da universidade, Mauri Heerdt.

Veículo: Notsul
Data: 28/07/17
Link: https://www.notisul.com.br/2017/07/28/palestra-construindo-uma-equipevencedora-tite-estara-em-tb-na-na-proxima-semana/

Palestra: ‘Construindo uma equipe vencedora’: Tite estará
em TB na na próxima semana

Ainda há opções de meia-entrada e solidário para assistir a tão concorrida palestra. Tite
comanda a Seleção Brasileira de Futebol desde o ano passado.
Tubarão

O atual técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Tite, estará pela primeira vez em
Tubarão na próxima semana. O comandante irá ministrar uma palestra e falar sobre a
sua experiência em construir equipes vencedoras. O encontro está agendado para sábado
da próxima semana. Para os interessados na temática de gestão e também em esporte, há
diversas formas de ingresso. Além da entrada inteira, ainda existem mais duas opções: a
meia-entrada e o ingresso solidário.
O público que pretende pagar meia-entrada deve ficar atento a esta oportunidade, pois
oferece, além do habitual desconto para estudantes, também aos professores, idosos,
deficientes físicos ou mentais, doadores de sangue e crianças e adolescentes até 15 anos.
Os estudantes devem apresentar a carteirinha da União Nacional dos Estudantes (UNE)
ou do Diretório Central dos Estudantes (DCE).
Docentes 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 1um quilo 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$ 120,00 (inteira) e
R$ 60,00 (meia), e R$ 65,00 (ingresso solidário).
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.

Rádio
Veículo: Rádio ACB FM
Data: 28/07/2017
Hora: 8 horas
Assunto: Palestra Tite - Técnico seleção brasileira de futebol
Entrevistados: Kewin Koch e Felipe Pimmel

Veículo: Rádio Verde Vale
Data: 28/07/2017
Hora: 18h10
Assunto: Palestra Tite - Técnico seleção brasileira de futebol
Entrevistados: Kewin Koch e Felipe Pimmel

Veículo: Rádio CBN Diário
Data: 28/07/2017
Assunto: Salário dos professores da Unisul estão atrasados, denuncia sindicato
Entrevistados: Presidente SINPROESC – Profº. Carlos Magno

