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EVENTOS EM PARCERIA
“Vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois”.
Beto Guedes & Ronaldo Bastos.

O UniBrasil conhece e exerce suas
potencialidades dentro da missão de oferecer
ensino de qualidade e formação ética para a
vida, mas entende que parcerias corroboram
geralmente o adágio de que o todo é maior
do que a soma das partes; nesse sentido,
compôs-se com várias outras instituições para
a realização de muitos eventos culturais e
educacionais. A união de energias, vocações,
aspirações, capacidades e recursos para a
consecução de objetivos comuns produziu
excelentes resultados.
As instituições parceiras nas atividades
registradas em 2016:

_Graciosa Country Club, através de seu
programa cultural Pensando o Brasil,
idealizado e coordenado pela professora
Liana Leão, com o objetivo de seguir de perto
as preocupações e os temas mais prementes
da sociedade, os caminhos da economia, da
política e da cultura, através do contato com
intelectuais de todas as vertentes.
_B’nai Brith, organização judaica com 170
anos, no Brasil desde 1932, que desenvolve
programas de acordo com o conceito
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judaico de Justiça Social, Direitos Humanos
e inclusão social, representada por sua
presidente regional Ester Proveller.
_Solar do Rosário, complexo cultural e
casa de arte brasileira e especialmente
paranaense, promove várias atividades
como cursos, oficinas, ateliers, lançamento
de livros e eventos ligados à arte e cultura,
por sua diretora Regina Casillo.
_França da Rocha & Advogados Associados,
escritório jurídico sediado em Curitiba e que
atua em todas as regiões do Brasil, com
enfoque nas regiões Sul e Sudeste nos mais
diversos ramos do Direito, por seu diretor
Luís Rocha.
_Casillo Advogados, instituição com tradição
em Direito Empresarial, atuando nas mais
diversas áreas do Direito no Brasil e no
exterior, por seu diretor João Casillo.
_Fundação Cultural de Curitiba, responsável
por muito das ações de planejamento e
política de preservação da cultura e da
história de Curitiba, realiza ou apoia os
principais eventos culturais da cidade, por
seu diretor Marcos Cordioli.

Pensando o Brasil com Carlos Fernando - A força tarefa da Lava Jato.
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