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PSDB reforça sinais de
candidatura própria em SC

Ex-vice-prefeito de Jacinto Machado, empresá-
rio Adelor Emerich (PP), assumiu ontem a presi-
dência da Associação Comercial e Industrial de 
seu município, a Acijam. A entidade congrega 
as principais forças empresariais de Jacinto, e 
objetiva organizar e fortalecer a categoria. De 
olho em 2020, Adelor diz que “o barco não 
pode parar”. Almeja, por óbvio, que o trabalho 
na Acijam o deixe evidenciado para o próximo 
pleito municipal.

Prefeito de Sombrio, Zênio Cardoso (MDB), 
vetou integralmente Projeto de Lei Legislativo 
de autoria do vereador Peri Soares (PP), que 
previa a transmissão ao vivo, via internet, da 
abertura de processos licitatórios do executivo. 
O prefeito argumenta que o projeto é inconstitu-
cional, pois onera a municipalidade. De acordo 
com a legislação vigente, a Câmara não pode 
criar custos para a prefeitura. Por sua vez, Peri 
diz que o veto será derrubado no plenário do 
legislativo sombriense.

Como que uma resposta às 
investidas do MDB, e da 
dobradinha PP/PSD, o PSDB 
estadual tem promovido reu-
niões frequentes, junto as suas 

bases eleitorais, ressaltando o projeto da sigla 
de ter candidatura majoritária própria na eleição 
deste ano. Durante encontro Mesorregional do 
PSDB Mulher, que aconteceu no final de sema-
na, no plenarinho da Assembleia Legislativa, 
em Florianópolis, novamente o senador Paulo 
Bauer e o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão 
Bernardes, enfatizaram a disposição dos tucanos 
de concorrer, ainda que com chapa pura, aos 
cargos de governador, vice-governador e senador 
da República.

Persistida a tendência de candidatura própria, 
criam-se duas situações. A primeira é de frustração 
para a dupla PP/PSD, que almeja uma aliança 
com o PSDB para “liquidar a fatura” sem riscos. 
A segunda também é de frustração, por parte do 
MDB, mas, de todo modo, de alívio, pois o partido 
não precisará enfrentar uma tríplice aliança que 

nasceria francamente favorita na disputa estadual 
deste ano. A fora isto, o MDB nutre a franca ex-
pectativa de angariar o apoio do PSDB no segundo 
turno na eleição deste ano. Há de se convir que na 
hora do vamos ver os tucanos não terão a força 
necessária para chegar, sozinhos, ao segundo 
turno da eleição em Santa Catarina. Já na segunda 
etapa do pleito o partido convergiria, quase que de 
forma natural, em direção ao MDB, por conta da 
aliança nacional que deve unir as duas siglas na 
disputa pela Presidência da República.

Alguns caciques do MDB com quem tenho 
conversado chegam a dizer que o lançamento 
de uma candidatura do PSDB ao governo seria 
o ideal, já que a base de apoio dos dois partidos 
seria ampliada no primeiro turno, e com isto 
maximizada na segunda etapa da eleição. Em 
que pese o excesso de confiança em relação aos 
desdobramentos futuros, de fato, muito melhor 
ampliar a base e convergir depois, do que MDB 
e PSDB enfrentarem PP e PSD no tudo ou nada 
já no primeiro turno, não obstante a presença do 
PT no certame.

Pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, 
ex-prefeito de Balneário Arroio do Silva, 
Evandro Scaine, diz que há espaço de sobra 
para uma candidatura de seu partido em nossa 
região. De acordo com ele, “o novo é a bola da 
vez”. Ressalta, ainda, que a maioria dos nomes 
de nossa região que vêm sendo ventilados não 
levarão suas candidaturas adiante. “Vão sobrar 
três ou quatro candidaturas e eu serei uma 
delas”, comenta.

Durante evento do MDB em Passo de 
Torres, no último final de semana, deputado 
federal Ronaldo Benedet (MDB) pediu, em 
tom jocoso, que ninguém lhe perguntasse 
a respeito do futuro do partido em 2018. 
“Nós não sabemos o que vai acontecer. Não 
sabemos nem mesmo se o nosso candidato ao 
governo será o Eduardo Moreira ou o Mauro 
Mariani. Em nível nacional a interrogação 
não é diferente. Está tudo aberto, tudo pode 
acontecer”.

Rolando Christian CoelhoRolando Christian Coelho
Jornal Correio do Sul

Terça-Feira, 8 de Maio de 2018

rolando_coelho@hotmail.com (48) 99945.6787

POLÍTICA

NOTAS

Preparação para a Marcha dos Prefeitos

Representantes dos municípios e do Fórum Parlamentar Catarinense 
tiveram uma longa reunião na manhã de ontem, preparando a pauta 
que será levada a Brasília para a 21ª Marcha dos Prefeitos, de 21 

a 24 de maio. A Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e a Confede-
ração Nacional de Municípios (CNM) apresentaram aos parlamentares uma 
extensa lista de medidas que precisam ser tratadas com maior celeridade no 
Congresso. Além do presidente do Fórum, deputado Jorginho Mello (PR), 
participaram também os deputados federais Valdir Colatto (MDB), Esperi-
dião Amin (PP), Décio Lima (PT) e Osvaldo Mafra (SD), e o senador Paulo 
Bauer (PSDB). O presidente da Fecam, Volnei Morastoni, disse à Coluna 
Pelo Estado  que há uma grande variedade de temas de interesse municipa-
lista já tramitando na Câmara e no Senado, e outros em análise no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Algumas questões são polêmicas, como piso do Ma-
gistério, destinação e tratamento de resíduos sólidos e jornada de trabalho 
para profissionais da enfermagem. No STF, a expectativa é sobre a decisão 
da validade ou não da lei que determina que o tributo gerado por operadores 
de cartões de crédito, planos de saúde e leasing fiquem no município da ope-
ração, e não no da sede da operadora. A lista de cerca de 30 itens deve ser re-
duzida para no máximo cinco, atendendo sugestão dos representantes do Fó-
rum, que argumentaram com as dificuldades impostas por um ano eleitoral. 

MP 220 As possibilidades de mudanças 
na Medida Provisória 220, aquela que revê 
as alíquotas de ICMS, ainda são tantas, 
que o governador Pinho Moreira não quer 
arriscar. Ele depende da aprovação da MP 
para recuperar recursos de renúncia fiscal 
e conquistar uma folga nas finanças. A vo-
tação da matéria na Assembleia pode ficar 
para amanhã e o governador já chamou 
uma reunião para as 10 horas desta quar-
ta-feira, com a bancada do MDB, para de-
finir estratégias. 

Ele fica Quem duvidava da permanência 
de Gelson Merisio na presidência do PS-
D-SC não tem mais com o que se preocu-
par. Depois de uma fase de boatos sobre 
intervenção, a Executiva nacional do par-
tido renovou o mandato até 25 de julho 
de 2019 por meio da resolução divulgada 
nessa segunda-feira (7). Sem dúvida, um 

reforço na aposta de Merisio para a candi-
datura própria pessedista. Ele continuará 
a conduzir a legenda nas articulações para 
a eleição deste ano.

Licitações O presidente da Fecam, Vol-
nei Morastoni, espera novidades sobre a 
nova Lei das Licitações durante a Marcha 
a Brasília, com ampliação do valor para 
dispensa dos atuais R$ 8 mil para R$ 40 
mil. Ontem, na Assembleia, aconteceu um 
seminário promovido pela comissão espe-
cial que analisa o projeto. O deputado fe-
deral catarinense, Celso Maldaner (MDB), 
explicou que temas como a exigência de 
seguro para as obras ou serviços e a finali-
zação de projetos antes da licitação foram 
amplamente defendidos pelos catarinen-
ses e devem “acabar com os esqueletos,  
principalmente nas malhas rodoviárias ou 
ferroviárias pelo país”.

Por Andréa Leonora
redacao@peloestado.com.br

08/Mai2016

Precisa melhorar a 
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consultoria online, 
palestras, oficinas e cursos.
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www.sebrae-sc.com.br

Posição (não) ideológica
O tom descontraído da reunião da Fe-
cam ficou por conta do senador Paulo 
Bauer (PSDB) e do deputado federal 
Décio Lima (PT). Ao discursar, Lima 
disse que, apesar de estar em uma pon-
ta da mesa e Bauer na outra, o trabalho 
do Fórum Parlamentar Catarinense é 
suprapartidário, que todos os deputa-
dos e senadores atuam em conjunto quando os temas trazidos pelos muni-
cípios chegam ao Congresso. Bauer arrematou dizendo que poderia haver 
confusão maior, já que ele estava do lado esquerdo da mesa e Lima, do direi-
to, numa inversão das ideologias de cada um. É público e notório que não há 
inimizade entre ambos, mas agora, a poucos meses do começo da campanha 
eleitoral, a cordialidade vai dando lugar à disputa política.

D
ivulgação Feacm

Verdade x Mentira
O governador Eduardo Pinho Moreira 
recebeu ontem, em seu gabinete, parte 
da diretoria da Associação de Diários do 
Interior (ADI-SC). Ele aceitou o convite 
para fazer a abertura do XII Workshop 
- Jornada de Debates, com o tema 

Fake News x True News, marcado para o dia 24, na sede da Federação das 
Indústrias (Fiesc). Moreira disse aos diretores da entidade, Ámer Felix Ribeiro, 
presidente, Lenoíres da Silva, presidente Institucional, e Adriano Kalil, vice-pre-
sidente de Gestão e Finanças, que deseja ampliar o relacionamento do Estado com 
a população do interior catarinense, o que passa pela presença na mídia regional. 
E não só elogiou o tema, como classificou como “muito oportuno”. O encontro foi 
acompanhado pelo ex-secretário de Estado da Comunicação, Marcelo Rego.  
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Na sexta-feira, dia 4, 
alunos da EEBM Fioravante 
Minatto, localizada na comuni-
dade de Garuva, em Sombrio, 
fizeram uma verdadeira viagem 
ao mundo da literatura infan-
til, encerrando as atividades 
desenvolvidas no projeto em 
alusão ao Dia do Livro Infantil, 
comemorado no mês passado.

Não faltaram apresen-
tações dos pequenos, com 
caracterizações de baratinhas, 
gatos, cães, Boneco de Lata, 
Galinha Pintadinha, Emília e 
demais personagens do Sítio do 
Pica-Pau Amarelo, incluindo a 
presença do “próprio Monteiro 
Lobato”, representado por um 
aluno caracterizado.

O evento demonstrou que 
educar com arte é possível. 
Geneci de Freitas, mãe de uma 
aluna, disse que a escola é mui-

A Comunidade Terapêu-
tica Magnificat, inaugurada 
em março de 2014, continua 
se mobilizando para implantar 

Na capital

Apresentações artísticas encerram
atividades do Dia do Livro em escola 

Magnificat faz campanha do cimento

to participativa. “Aqui a escola 
tem muita união com a comu-
nidade e todos participamos. Os 
professores são muito criativos 
e conseguem preparar estas 
maravilhas pra gente”, falou. 
A aluna Franciele Freitas, de 
nove anos, que se apresentou, 
disse estar gostando muito. “É 
divertido”, afirmou.

A professora Susi Possa-
mai contou que o projeto envol-
veu toda a comunidade escolar 
“Com uma história, um tapete 
e muita diversão em família, 
se deu asas à imaginação”, co-
memorou. Esta viagem contou 
com etapas distintas, com rou-
pinhas de quando as crianças 
eram bebês ou muito pequenas, 
com retalhos de tecidos pinta-
dos por elas, representando uma 
cena da historinha lida e assim 

todo seu projeto de recupera-
ção de dependentes químicos. 
Na avaliação do administrador, 
João Luiz de Souza, o trabalho 
durante estes quatro anos tem 
sido positivo na ajuda a quem 

foi formado um grande tapete 
ou colcha de retalhos.

 A professora Luciana da 
Silva disse que foi pratica-
mente no início do ano que se 
começou a ensaiar as crianças. 
“Foram incluídos alguns fins 
de semana nos ensaios, pois os 
alunos sendo muito pequenos, 
houve essa necessidade. As 
famílias são participativas e au-
xiliaram em tudo”, comentou. 

A diretora da escola, Au-
dinéia Gomes Raupp, atenta 
a todos os detalhes, promoveu 
com sua equipe um verdadeiro 
espetáculo artístico para as fa-
mílias e alunos. “É tudo muito 
simples, mas a criatividade dos 
professores e a empolgação dos 
alunos e famílias nos incenti-
vam muito a promover eventos 
como este”, declarou a diretora.

As apresentações, além 
da criatividade e desempenho 
dos professores, contaram com 
uma plateia, formada por pais 
e alunos, atenta e respeitosa, 
demonstrando que educação 
vem de casa. Dentre a plateia 
estava uma turma de alunos da 
EEBM Antônio Stuart, locali-
zada na comunidade de Retiro 
da União, também em Sombrio. 
Após foi servido um café com 
bolos, pães, rosquinhas de 
polvilho, broas, tortas, doce de 
leite e uma infinidade de itens.

luta contra o vício.
A Magnificat está locali-

zada em Anita Garibaldi, inte-
rior do município de Balneário 
Gaivota, e possui estrutura 
para acolhimento de 18 ho-
mens, que buscam tratamento 
contra o álcool e as drogas.

Agora a casa está cons-
truindo um escritório e uma 
sala de reunião e pede ajuda à 
população. “Queremos melho-
rar o atendimento aos internos 
e as famílias, por isso pedimos 
contribuição com uma saca de 
cimento”, disse João.

Quem quiser mais infor-
mação pode ligar para o fone 
9.9650-3308.

O secretário execu-
tivo da Agência 
de Desenvolvi-

mento Regional (ADR) de 
Araranguá, Heriberto Afonso 
Schmidt, acompanhado do 
prefeito de Jacinto Machado, 
João Batista Mezzari, partici-
pou de audiência na sede do 
DEINFRA em Florianópolis 
nesta segunda-feira, dia 7, 
com o presidente Paulo Ro-
berto Tesserolli França. 

Os representantes do 
Extremo-Sul buscaram in-
formações sobre o Edital de 
concorrência para execução 
da obra de revitalização da 
Rodovia SC 449, que liga 
a BR-101 no município de 
Sombrio ao município de 
Jacinto Machado, que está 
suspenso. 

O presidente do Deinfra 
e secretário de Estado da 

Sombrio

Balneário Gaivota 

Florianópolis

Lideranças políticas da região 
cobram revitalização de rodovias 
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Infraestrutura, Paulo França, 
explicou que o adiamento 
da abertura das propostas de 
preço aconteceu em função da 
entrada de recurso adminis-
trativo de uma das empresas 
participantes do processo 
licitatório. Segundo ele, uma 
Comissão está procedendo a 
análise do recurso, para dar 
continuidade ao processo 
licitatório. 

Já em relação à SC 108, 
entre Jacinto Machado e Praia 
Grande, França citou que o 
projeto de engenharia para 
pavimentação da Rodovia 
está concluído, e está sendo 
finalizado o orçamento para 
levantar os valores necessá-
rios à execução da obra no tre-
cho de 30 quilômetros. “Esta 
pavimentação é fundamental 
para o desenvolvimento da 
Região e muito aguardada por 
todos nós”, disse o prefeito de 
Jacinto Machado. 

Outra discussão foi em 
relação à revitalização da 
Rodovia SC 108, trecho entre 
Turvo e Meleiro. Já foram 
realizados estudos para proce-
der a licitação, e o projeto está 
tramitando no grupo gestor do 
Governo, para ser analisado. 
“Acreditamos que na próxi-
ma semana seja autorizada 
a licitação desta importante 
obra de infraestrutura para o 
Extremo-Sul, já que o trecho 
é um dos mais críticos da 
Região”, disse o secretário 
executivo da ADR Araranguá. 

Ainda na audiência, 
Heriberto Afonso Schmidt 
reforçou a importância da 
retomada das obras da SC 
290, conhecida como Serra 
do Faxinal, em Praia Grande. 
“O Presidente do Deinfra nos 
informou que uma comissão 
está fazendo a análise das 
condições apresentadas pela 
empresa Conterra/Sultepa, 
que foi a segunda colocada 
no processo licitatório. Fi-
camos gratos a todos os es-
clarecimentos prestados pelo 
presidente, que nos atendeu 
prontamente. Também con-
versamos com o Governa-
dor Eduardo Moreira sobre 
as melhorias necessárias às 
rodovias estaduais da Re-
gião, e estamos confiantes de 
muitas ações serão feitas no 
Extremo-Sul”, concluiu.

Professores
comprometidos

Café no Sítio
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Encontro de Casais 

Para planejar 
as ações do 
ano, Clubes de 
Mães, Epagri 
e Secretarias 

de Agricultura e de Bem estar 
Social de São João do Sul, 
decidiram ouvir às pessoas que 
mais participam das atividades 
comunitárias: as mulheres. 
Através de um questionário, 
elas foram incentivadas a dizer 
que assuntos gostariam de ver 
abordados em encontros e reu-

Mulheres agricultoras querem homens 
mais participativos em atividades comuns

niões. Um anseio se destacou. 
Muitas apresentaram o desejo 
de que os companheiros sejam 
mais participativos, em ativida-
des destinadas aos casais.

Foi assim que surgiu o I 
Encontro de Casais Agricul-
tores de São João do Sul, para 
falar sobre gênero, família e 
sociedade, conta a extensio-
nista social da Epagri, Dóris de 
Oliveira. “Este evento nasceu 
da necessidade delas”, disse 
Dóris. A presidente da Asso-
ciação de Clubes de Mães Ma-
riza Cechinel Sala, confirmou: 
“Foi o que elas mais pediram, 

Marivânia Farias

São João do Sul

porque os homens participam 
pouco”.

Segundo Dóris, algumas 
mulheres ainda são bastante 
submissas nos relacionamen-
tos, a ponto de pedirem que 
outra pessoa fosse as suas casas 
levar o convite para o encontro, 
por medo de mostrá-lo, elas 
mesmas, ao marido. Diante dis-
so, as organizadoras temeram 
que a iniciativa não desse certo. 
Felizmente, se enganaram. 
“Pensamos em inscrever 70 
casais, e dias antes já tínhamos 
130, e tivemos que fechar as 
inscrições”, comemorou.

A noite especial, realizada 
na última sexta-feira, dia 4, teve 
palestras, dinâmicas de grupo, 
jantar e música, um ambiente 
perfeito para a confraternização 
entre as famílias e o incentivo 
ao respeito e a não violên-
cia doméstica. O psicólogo 
Elder José Gonçalves falou 
sobre ‘Gênero, uma constru-
ção social?’ e o administrador 
Erivaldo Pereira Maciel abor-
dou o tema ‘Eu/Nós/Família, 
construindo a sociedade que 
queremos’. Depois foi servi-
do um jantar, preparado por 
mulheres dos Clubes de Mães, 
seus maridos e outros membros 
da comunidade.

Percorrendo as comuni-
dades rurais, Dóris lamenta 
ainda encontrar situações de 
agressão física ou verbal contra 
mulheres, e até casais em que 
o homem proíbe a esposa de 
tirar a carteira de motorista, 
por exemplo. Mas também 
existem casais homoafetivos, 
formados por dois homens ou 
duas mulheres, lutando por 
aceitação social.

Vencer essas dificuldades 
é tarefa que exige parcerias, e 

Epagri e Clubes de Mães, na 
sexta-feira, tiveram o apoio 
da administração municipal, 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais e cooperativas, como 
a Ceprag, Coopersertão, Coo-
persulca e Cresol. “Contamos 
com uma importante ação da 
Ceprag, que ofertou a decora-
ção do evento, através de um 
trabalho realizado junto ao 
Clube de Mães da comunida-

de Glorinha. Elas fizeram as 
lembrancinhas do encontro e 
um cachepô feito a partir de 
peças de vidro originárias dos 
relógios de luz mais antigos, 
fazendo assim um trabalho de 
reciclagem”, enalteceu Dóris.

Outras ações estão progra-
madas para este ano, como um 
piquenique de mulheres, e cur-
sos de formação de lideranças 
nas propriedades rurais.

Mais de 500 profissio-
nais das escolas da rede 
estadual e municipal de en-
sino e Apaes da Região que 
atuam com o público-alvo da 
educação especial por meio 
dos serviços oferecidos e 
regulamentados pela Política 
de Educação Especial do 
Estado participaram nesta 
segunda-feira, dia 7, do 
Seminário Inclusão e Novos 
Paradigmas. 

O evento que aconte-
ceu no Centro de Eventos 
Professora Iria Angeloni 
Carlessi foi realizado pela 

Profissionais de escolas e Apaes recebem capacitação
Turvo Comissão de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com De-
ficiência da Alesc e Escola 
do Legislativo, e contou 
com as parcerias da Agên-
cia de Desenvolvimento 
Regional (ADR) de Araran-
guá, por meio da 21ª Gered, 
Prefeitura de Turvo, Apaes 
do Extremo-Sul, Fundação 
Catarinense de Educação 
Especial e Amesc. 

A capacitação teve 
como objetivo oferecer sub-
sídios aos participantes para 
que compreendam as carac-
terísticas de aprendizagem 
de pessoa com deficiência e 
identifiquem métodos e prá-

ticas de ensino que possibili-
tem o acesso, a permanência 
e inclusão social do mesmo 
no contexto escolar. 

Para o presidente da 
Comissão dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência da 
Alesc, Deputado Estadual 
Ricardo Guidi, o evento com 
foco em questões relaciona-
das ao transtorno do espectro 
autista, foi uma importante 
oportunidade para comparti-
lhar conhecimentos e ajudar 
na melhoria do atendimento 
às pessoas com deficiência. 

A gerente Regional de 
Educação da ADR Araran-
guá, Celina Hobold da Rosa, 

destacou que a inclusão 
escolar significa oferecer 
uma educação de qualidade 
a todos os alunos. “Parabéns 
a todos os envolvidos neste 
importante evento, que pos-
sibilitou o aperfeiçoamento 
e a troca de experiências”, 
disse. 

O Seminário contou com 
a palestra de Edite Sehnem, 
sobre Diretrizes do Progra-
ma Pedagógico instituído 
pela Política de Educação 
Especial de Santa Catarina; 
e de Marcos Petry, sobre ‘Os 
desafios cotidianos do Autis-
mo e inclusão’ e ‘O processo 
de aprendizagem do autista’.
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Encontro de Casais 

Para planejar 
as ações do 
ano, Clubes de 
Mães, Epagri 
e Secretarias 

de Agricultura e de Bem estar 
Social de São João do Sul, 
decidiram ouvir às pessoas que 
mais participam das atividades 
comunitárias: as mulheres. 
Através de um questionário, 
elas foram incentivadas a dizer 
que assuntos gostariam de ver 
abordados em encontros e reu-

Mulheres agricultoras querem homens 
mais participativos em atividades comuns

niões. Um anseio se destacou. 
Muitas apresentaram o desejo 
de que os companheiros sejam 
mais participativos, em ativida-
des destinadas aos casais.

Foi assim que surgiu o I 
Encontro de Casais Agricul-
tores de São João do Sul, para 
falar sobre gênero, família e 
sociedade, conta a extensio-
nista social da Epagri, Dóris de 
Oliveira. “Este evento nasceu 
da necessidade delas”, disse 
Dóris. A presidente da Asso-
ciação de Clubes de Mães Ma-
riza Cechinel Sala, confirmou: 
“Foi o que elas mais pediram, 

Marivânia Farias

São João do Sul

porque os homens participam 
pouco”.

Segundo Dóris, algumas 
mulheres ainda são bastante 
submissas nos relacionamen-
tos, a ponto de pedirem que 
outra pessoa fosse as suas casas 
levar o convite para o encontro, 
por medo de mostrá-lo, elas 
mesmas, ao marido. Diante dis-
so, as organizadoras temeram 
que a iniciativa não desse certo. 
Felizmente, se enganaram. 
“Pensamos em inscrever 70 
casais, e dias antes já tínhamos 
130, e tivemos que fechar as 
inscrições”, comemorou.

A noite especial, realizada 
na última sexta-feira, dia 4, teve 
palestras, dinâmicas de grupo, 
jantar e música, um ambiente 
perfeito para a confraternização 
entre as famílias e o incentivo 
ao respeito e a não violên-
cia doméstica. O psicólogo 
Elder José Gonçalves falou 
sobre ‘Gênero, uma constru-
ção social?’ e o administrador 
Erivaldo Pereira Maciel abor-
dou o tema ‘Eu/Nós/Família, 
construindo a sociedade que 
queremos’. Depois foi servi-
do um jantar, preparado por 
mulheres dos Clubes de Mães, 
seus maridos e outros membros 
da comunidade.

Percorrendo as comuni-
dades rurais, Dóris lamenta 
ainda encontrar situações de 
agressão física ou verbal contra 
mulheres, e até casais em que 
o homem proíbe a esposa de 
tirar a carteira de motorista, 
por exemplo. Mas também 
existem casais homoafetivos, 
formados por dois homens ou 
duas mulheres, lutando por 
aceitação social.

Vencer essas dificuldades 
é tarefa que exige parcerias, e 

Epagri e Clubes de Mães, na 
sexta-feira, tiveram o apoio 
da administração municipal, 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais e cooperativas, como 
a Ceprag, Coopersertão, Coo-
persulca e Cresol. “Contamos 
com uma importante ação da 
Ceprag, que ofertou a decora-
ção do evento, através de um 
trabalho realizado junto ao 
Clube de Mães da comunida-

de Glorinha. Elas fizeram as 
lembrancinhas do encontro e 
um cachepô feito a partir de 
peças de vidro originárias dos 
relógios de luz mais antigos, 
fazendo assim um trabalho de 
reciclagem”, enalteceu Dóris.

Outras ações estão progra-
madas para este ano, como um 
piquenique de mulheres, e cur-
sos de formação de lideranças 
nas propriedades rurais.

Mais de 500 profissio-
nais das escolas da rede 
estadual e municipal de en-
sino e Apaes da Região que 
atuam com o público-alvo da 
educação especial por meio 
dos serviços oferecidos e 
regulamentados pela Política 
de Educação Especial do 
Estado participaram nesta 
segunda-feira, dia 7, do 
Seminário Inclusão e Novos 
Paradigmas. 

O evento que aconte-
ceu no Centro de Eventos 
Professora Iria Angeloni 
Carlessi foi realizado pela 

Profissionais de escolas e Apaes recebem capacitação
Turvo Comissão de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com De-
ficiência da Alesc e Escola 
do Legislativo, e contou 
com as parcerias da Agên-
cia de Desenvolvimento 
Regional (ADR) de Araran-
guá, por meio da 21ª Gered, 
Prefeitura de Turvo, Apaes 
do Extremo-Sul, Fundação 
Catarinense de Educação 
Especial e Amesc. 

A capacitação teve 
como objetivo oferecer sub-
sídios aos participantes para 
que compreendam as carac-
terísticas de aprendizagem 
de pessoa com deficiência e 
identifiquem métodos e prá-

ticas de ensino que possibili-
tem o acesso, a permanência 
e inclusão social do mesmo 
no contexto escolar. 

Para o presidente da 
Comissão dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência da 
Alesc, Deputado Estadual 
Ricardo Guidi, o evento com 
foco em questões relaciona-
das ao transtorno do espectro 
autista, foi uma importante 
oportunidade para comparti-
lhar conhecimentos e ajudar 
na melhoria do atendimento 
às pessoas com deficiência. 

A gerente Regional de 
Educação da ADR Araran-
guá, Celina Hobold da Rosa, 

destacou que a inclusão 
escolar significa oferecer 
uma educação de qualidade 
a todos os alunos. “Parabéns 
a todos os envolvidos neste 
importante evento, que pos-
sibilitou o aperfeiçoamento 
e a troca de experiências”, 
disse. 

O Seminário contou com 
a palestra de Edite Sehnem, 
sobre Diretrizes do Progra-
ma Pedagógico instituído 
pela Política de Educação 
Especial de Santa Catarina; 
e de Marcos Petry, sobre ‘Os 
desafios cotidianos do Autis-
mo e inclusão’ e ‘O processo 
de aprendizagem do autista’.



EntretenimentoEntretenimento
Novelas - Horóscopo - Diversão

Cruzadinha Novelas

Elisabeta afirma que 
ela e Darcy não es-
tão preparados para 

ficar juntos. Xavier declina 
da proposta de sociedade 
de Susana. Ema confessa 
a Ernesto que gostou do 
beijo dos dois. Gaetano se 
preocupa com a ganância de 
Virgílio. Julieta provoca Aurélio e o Barão. Ofélia sofre com 
a ausência de suas filhas. Fani manipula Cecília e afirma 
que há uma maldição na mansão de Tibúrcio. Amélia passa 
mal e Rômulo indica que Jorge não pegue a estrada para 
São Paulo em busca de Ema.

Delano flagra Diana, 
ordenado por Catari-
na. Catarina ameaça 

Diana de ser acusada pelo 
assassinato de Constantino. 
Amália aborda Romero e 
tenta convencê-lo a tomar 
partido de sua causa. Ca-
tarina irrita Rodolfo e o rei 
a prende na masmorra. Agnes conta a Selena sobre a 
marcha de Afonso e Amália a Montemor e avisa que uma 
peste se aproxima da cidade. Afonso confronta Rodolfo 
e exige, em nome do povo de Montemor, que o irmão 
abdique do trono. 

Renato explica a Fabia-
na seu plano para ficar 
com as esmeraldas 

que estão em nome de To-
maz. Adinéia pede perdão 
a Cido e insiste para que 
o genro fique em sua casa 
com Samuel. Gael revela a 
Clara, Patrick, Lívia e Bruno 
seu plano para resgatar Tomaz. Bruno permite que Gael 
use as barras de ouro ilegais de Sophia para enganar 
Renato. Sophia conversa com Maurício sobre Xodó e pede 
que o advogado afaste Clara de seu caminho. Maurício 
garante a Estela e Amaro que Sophia será inocentada.

O Outro Lado do Paraíso - 21h

Deus Salve o Rei - 19h

Rapidinhas

Áries 21/03 a 20/04

21/04 a 20/05

21/05 a 20/06

21/06 a 20/07

21/07 a 20/08

21/08 a 20/09

21/09 a 20/10

21/10 a 20/11

21/11 a 20/12

21/12 a 20/01

21/01 a 20/02

21/02 a 20/03

Leão
HoróscopoHoróscopo

Sagitário

Gêmeos Libra Aquário

Touro

Com uma atitude muito agressiva deixará que seu 
dia seja marcado com essa sua característica mais 
negativa, que é enaltecida por Saturno neste dia. 
Precisa se afastar um pouco dos ambientes sociais 
para poder refletir e ficar bem consigo mesma.

Com uma atividade bem amena em relação a 
este signo, a Lua ficará muito tímida e sem efeitos 
para os taurinos. Seu aspecto relacionado com 
a resistência de ideias terá uma profunda ação 
negativa por parte de Plutão. 

Você irá empreender boas conversas durante este 
dia um pouco mais favorável. Porém utilize as suas 
habilidades somente quando for necessário, para 
não ficar marcado como um falastrão, pois Júpiter 
está a espreita para lhe atrapalhar.

Precisará de uma independência maior naquilo 
que tange ao exercício das suas potestades, o 
elemento Água será um grande parceiro. Tenha 
uma maior concentração nas coisas que lhe fa-
zem bem neste momento. Ame sem melancolia.

Suas ações serão marcadas de muita força e po-
der impregnado de forma positiva, pois o Sol fará 
com que esta constelação se fortaleça o máximo 
possível. O coração de Leão baterá mais forte 
devido ao alto índice de boas emoções.

Precisará deixar claro para as pessoas o que você 
quer, a praticidade precisa reinar no seu dia. Não 
deixe Júpiter fazer você ficar mais triste e abatido 
durante um longo período. Busque no elemento 
Terra a boa energia.

As coisas menos importantes tomarão conta do 
seu dia, lhe atrasando para as tarefas que real-
mente importam e fazem você evoluir. Precisa 
deixar claro para si que Marte não irá lhe atrapa-
lhar no campo emocional. Mantenha o equilíbrio.

Conseguirá focar nos objetivos mais claros e 
positivos para os seus projetos de vida, Urano 
irá conspirar favoravelmente. Com isso a sua 
energia empregada nestes objetivos irá lhe gerar 
resultados magníficos, transformando a sua vida.

A sua falta de timidez deixará alguns signos 
constrangidos, pois agirão com muita retidão o 
que é o caso das pessoas do signo de Câncer, 
que estarão mais acanhadas. Os seus exageros 
estarão influenciados por Plutão.

Um bloqueio de desenvolvimento para novas 
ideias fará com que você não consiga inovar, fa-
zendo com que fique no atraso. Precisa diferenciar 
o conservadorismo do atraso. Será em Marte que 
toda essa atividade negativa irá se desenvolver.

Terá arrancado de você boa parte de sua força 
para cuidar de problemas de ordem sentimento. 
O seu grau de preocupação será atividade com 
mais avidez por Mercúrio lhe atrapalhando na 
sua evolução.

Uma forte tristeza será marcante para você neste 
dia fatídico, onde irá agir de forma a se nivelar por. 
Precisará acreditar mais em você e sua capacida-
de irá resplandecer com mais energia. Não deixe 
que Mercúrio acabe com o seu lado mais afável.

Virgem Capricórnio

Câncer Escorpião Peixes

Juliana Paes tirou um tempinho para curtir 
a família, e nada melhor do que uma viagem a 
dois, não é mesmo? Pensando nisso, a atriz foi 
viajar para as Ilhas Maldivas com o marido, Car-
los Eduardo Baptista.Juliana tem publicado fotos 
belíssimas em suas redes sociais e provou que 
está com o bronze em dia.Nesta segunda-feira 
(7) ela publicou em sua conta no Instagram uma 
foto onde aparece nas águas cristalinas do mar 
local e chamou a atenção pelo seu bronzeado.Em 
apenas uma hora no ar a imagem atingiu mais de 
195 mil curtidas e muitos comentários enaltecen-
do a beleza de Juliana. “Sereia”, “musa” e “rainha” 
foram alguns elogios deixados na publicação. 

Giovanna Ewbank já provou que é uma 
mamãe coruja para Titi, de quatro anos. E com 
tanta fofura não tinha como ser diferente, né? 
Nesta segunda-feira (7) ela publicou em sua conta 
no Instagram uma foto onde Titi aparece dese-
nhando com uma coroa de flores e não resistiu 
ao charme da pequena.“Vejo flores em você...
Como é linda a minha princesa”, escreveu ela, 
toda orgulhosa.Claro que os seguidores também 
não resistiram à imagem, que em apenas alguns 
minutos no ar já soma mais de 135 mil curtidas.
Titi foi adotada por Giovanna e Bruno Gagliasso 
no Malaui.

Jornal Correio do Sul

Terça-Feira, 8 de Maio de 2018

Orgulho e Paixão - 18h
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SocialSocial
Equipe show da Gabiatti 
Eventos: Alexandre 
Augusto Gabiatti, Aline 
Cardoso, Bere Denoni e 
Cleiton Stallbaum.

Ontem quem esteve de 
aniversário foi a Tais 
Dutra, da Estética Beleza 
de Mulher. Na foto em 
mais um dos diversos 
cursos, super atualizada. 
Parabéns!

A gravidinha Gislaine Goulart 
Porto da Donna Doce no 

Sombrio Moda Shopping, 
super feliz a espera da Sara!

Lindo registro: de Santa Rosa do 
Sul- Marcos Barbosa, a esposa 

Patrícia e as filhas!

O presidente da Cooperja, Vanir Zanatta e o representante aduaneiro 
Rodrigo Veiga, estão no Canadá, participando da Sial Canadá - Feira 
Alimentícia. Na abertura oficial estavam presentes o vice ministro 
da agricultura Sr. Eumar Roberto Novacki (2º E), o embaixador 
brasileiro no Canadá Sr. Rubens Gama e o coordenador do pavilhão 
do Brasil na feira, Alexandre Pontes Pontes. 
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“É preciso plantar esta 
semente já na infância, na 
garantia de que teremos um 
futuro melhor”, esta foi a fala 
do vereador Jair Anastácio 
na entrega dos certificados 
na oficina de empodera-
mento ambiental, na tarde 
desta segunda-feira, dia 7, 
no Colégio Murialdo em 
Araranguá.

A ONG “Plant off The 
Planet” da Alemanha, em 
parceria com a UFSC de 
Araranguá, com o vereador 
Jair Anastácio, e adminis-
tração municipal realizaram 
nesta segunda-feira, uma 
oficina de empoderamento 
ambiental com a participação 
de mais de 50 crianças das 
escolas municipais, estaduais 
e privadas de Araranguá.

A professora Kátia Ma-
druga, uma das coordenado-
ras da ação avaliou positi-
vamente. “Além de formar 
e conscientizar as crianças, 
nosso projeto tem como ob-

Na última quinta-
-feira, dia 3, 
aconteceu na 

Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Prefeito Dário 
Crepaldi, a I Mostra do Pro-
jeto Geoparque Caminhos 
dos Cânions do Sul em Morro 
Grande. Foram realizadas 
apresentações de teatros, dan-
ças, palestras, poesia, vídeos, 
declamações, exposição car-
tazes e maquetes, ilustrando 
toda a diversidade paisagísti-
ca do município.

O diretor de Turismo e 
membro da equipe técnica, 
Gislael Floriano, ministrou 
uma palestra sobre a im-
portância do projeto para o 
município, e a geóloga Maria 
Elisabeth da Rocha explicou 
a relevância da geologia de 
Morro Grande para o reco-
nhecimento do Geoparque. 
Os membros da equipe da 
Secretaria de Agricultura, a 
engenheira Analice Zacca-
ron, o engenheiro e vereador 
Diogo Crepaldi, o engenheiro 
Éder Dal Toé e a vereadora 
Tati Scarpati, falaram sobre o 
setor e a programação contou 
também com a divulgação 
do projeto do livro ‘Casal 
Aventura Fé Coragem Feli-
cità’, a ser lançado no ano do 
centenário de colonização do 
município, escrito pelo pro-
fessor José Arcangelo Souza.

Com apoio da Secretaria 
de Educação, vereadores, 
professores, pais, alunos, 

Turismo

Lei incentiva oficina sobre Meio Ambiente

incluindo os do CEI Perna-
longa, puderam aprofundar 
o conhecimento a respeito do 
tema, com ênfase na preser-
vação do patrimônio natural, 
histórico e cultural da região.

 

O projeto Geoparque 
Caminhos dos Cânions do 
Sul e as  paleotocas de Morro 
Grande, foram temas de apre-
sentações para alunos também 
em Timbé do Sul. Paleotoca 
é um abrigo (túnel, toca, co-
vil e similares) subterrâneo 
escavado por mamíferos da 
megafauna, ou animais gi-
gantes (paleo-vertebrados), 
extintos e que viveram na era 
pré-histórica.

Na sexta-feira, o diretor 

de Turismo de Morro Grande 
Gislael Floriano, juntamente 
com Marcelo Biava, agente 
de Turismo de Timbé do Sul, 
ambos membros da equipe 
técnica do projeto Geopar-
que, estiveram na Escola de 
Educação Básica Timbé do 
Sul. Eles falaram dos atrati-
vos turísticos e naturais do 
território a ser abarcado pelo 
geoparque, com destaque para 
as furnas paleotocas de Morro 
Grande, que nos próximos 
dias receberão a visita de 
alunos do município vizinho.

Morro Grande não tem 
perdido nenhuma oportunida-
de de divulgar as paleotocas 
e o geoparque. Com este 
objetivo, Gislael participou do 
30º Festival Internacional de 
Balonismo em Torres.

Araranguá

Morro Grande

Mostra divulga geoparque em escola
jetivo empoderar as crianças 
e capacitar para que elas pos-
sam levar o conhecimento 
adquirido para os colegas de 
suas escolas”.

Dentre as atividades, 
foram realizadas palestras, 
jogos e plantio de árvores 
no pátio do Colégio Mu-
rialdo. “Nossa ação deveria 
ter sido realizada boa parte 
dela no praça Hercílio Luz 
e nas avenidas de Araran-
guá, mas por conta do mau 
tempo realizamos todas as 
ações no Colégio Murialdo, 
mesmo assim, foi um evento 
muito positivo”, pontuou 

Lutz Michaellis, um dos 
organizadores.

Jair Anastácio foi intitu-
lado como patrono do projeto 
e entregou os certificados 
as crianças, o motivo, é o 
envolvimento do vereador 
em questões ambientais, 
principalmente a lei  que 
criou o projeto Rede de Sus-
tentabilidade. “Fiquei muito 
feliz em ter sido escolhido 
para colaborar com esta 
ação. Com certeza o Meio 
Ambiente precisa de atenção, 
e atos como estes valorizam 
aquilo que temos de mais 
precioso”, afirmou Jair.

Timbé e Torres
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O corpo de Dionata 
Viana Rodrigues, 
mais conhecido 

como Diony, foi encontrado 
boiando no Rio Araranguá, na 
comunidade Ilhas, no dia 14 de 
janeiro deste ano. Diony esta-
va desaparecido desde o dia 
12 do mesmo mês, quando foi 
visto pela última vez no bairro 
Quarta Linha, em Criciúma, 
por três amigos, duas mulheres 
e um homem.

Diony tinha 24 anos e era 
morador de Balneário Rincão. 
Ele saiu de casa com um Golf, 
de cor prata e um aparelho ce-
lular e tanto o veículo, quanto 
o aparelho foram roubados. 
Agentes da Divisão de Inves-
tigação Criminal (DIC) da 
Polícia Civil de Araranguá, co-
ordenados pelo delegado Lu-

Após um longo período 
sem assaltos à mão armada, 
em posto de combustíveis de 
Sombrio, criminosos volta-
ram a agir. Desta vez o alvo 
foi o posto de combustíveis 
da Rede Furnas, no bairro 
Furnas, onde, por volta das 
3 horas da madrugada desta 
segunda-feira, dia 7, três 
assaltantes chegaram no es-
tabelecimento, que fica às 
margens da rodovia BR 101, 
em Sombrio.

De acordo com relatos 
de testemunhas, repassados à 
Polícia Militar, três assaltan-
tes chegaram com revólveres 
em punho, anunciando o as-

Na manhã desta segunda-
-feira, dia 7, a Polícia Mili-
tar de Balneário Gaivota foi 
acionada para atender uma 
ocorrência de tentativa de ho-
micídio. A PM foi informada, 
por volta das 11h30min, que 
uma mulher tinha levado uma 
facada nas costas e estava no 
posto de saúde Central do 
balneário, recebendo atendi-
mento e devido à gravidade 
do ferimento, a vítima foi 

Na noite do último do-
mingo, dia, 6, por volta das 
21 horas, uma ação conjunta 
da PM e da comunidade de 
Balneário Gaivota acabou 
fechando uma boca de fumo 
e apreendendo diversos pro-
dutos de furto. 

No domingo, um mo-
rador de Balneário Gaivota 
acionou a PM após pagar R$ 
200,00, para um usuário de 
drogas lhe falar onde estavam 
os produtos que tinham sido 
furtados de sua casa. Após ter 
a identificação do local onde 
estariam os produtos e quem 
estaria com seus pertences, o 
homem acionou a PM. Parte 
dos produtos estava na casa 
de um homem e outra, na 
casa do genro dele, ambas as 
residências localizadas rua 
W3, Jardim Ultramar, em 
Balneário Gaivota.

Em posse das informa-
ções, a PM foi inicialmente 
na rua W3, na casa do genro 
do suspeito e no momento 
em que o mesmo abriu a 
porta da residência, os po-
liciais já visualizaram em 
cima de uma mesa a TV 55 

Autoria definida

Bandidos assaltam posto de combustíveis

Mulher é esfaqueada após furto em fruteira

PM fecha boca de fumo e prende receptadorcas Fernandes da Rosa, foram 
acionados e se dirigiram até a 
cena do crime, lá encontraram 
a vítima, já sem vida, com uma 
lesão no rosto. De acordo com 
o laudo do Instituto Geral de 
Perícias (IGP), estas lesões po-
deriam ter originado a perda de 
consciência, o que teria feito 
com que Diony se afogasse.

O delegado Lucas, res-
ponsável pelo Inquérito Po-
licial, informou que a inves-
tigação apurou que a vítima, 
após deixar os amigos, no 
bairro Quarta Linha, foi abor-
dada por dois indivíduos, um 
adolescente, de 15 anos, e um 
homem, de 19 anos (também 
moradores do bairro Quarta 
Linha). A dupla foi flagrada 
por câmeras de segurança, 
na manhã, logo após o crime, 
com o veículo de Dyoni, que 
foi abandonado em Criciúma, 
no Centro.

salto, rendendo funcionários 
e um cliente que estava no 
local. Posteriormente foram 
até o escritório e roubaram o 
cofre do posto. Os bandidos 
então pegaram o veículo Pa-
lio do cliente que foi rendido 
e seguiram sentido sul. 

conduzida pela ambulância 
do município para o Hospital 
Regional de Araranguá.

A PM foi até o local e 
identificou a vítima, sendo 
informada de que a mulher 
teria levado a facada, após 
se envolver em uma briga, 
que teria iniciado devido um 
furto, praticado pela vítima 
do esfaqueamento e seu com-
panheiro.

Os proprietários da fru-
teira encontram o casal na 
rua com produtos do furto, 

polegadas, da marca Philco, 
furtada da vitima. Diante do 
flagrante, a guarnição entrou 
na residência, encontrando 
diversos produtos que o dono 
da casa não soube informar 
a origem, além dos produtos 
com procedência duvidosa, 
foram encontrados 105,5 
gramas de crack, 58 gramas 
de maconha e R$ 565,50, em 
espécie, além de uma balança 
de precisão digital dentro de 
um guarda roupas.

Diante doa fatos, o ho-
mem recebeu voz de prisão 
por tráfico de drogas e re-
ceptação, ele confessou ao 
militares, que faz tráfico de 

O IGP encontrou no Golf 
digitais do maior, de 19 anos, 
e a investigação comprovou 
que o menor, de 15 anos, usou 
o celular de Dyoni no dia do 
crime. “Além das provas pe-
riciais, ouvimos testemunhas, 
pessoas que puderam corrobo-
rar com nossas investigações e 
interrogamos os suspeitos. O 
maior confessou que deixou 
o veículo naquele local, não 
quis dizer o nome do segundo 
indivíduo, no entanto, nós 
conseguimos comprovar, por 
meio de provas periciais, que 
o menor também estava envol-
vido”, esclareceu o delegado 
Lucas.

Nesta segunda-feira, dia 
7, o delegado Lucas encerrou 
a investigação, com indi-
cação de autoria, por crime 
de latrocínio, sendo que um 
dos indiciados já está preso. 
“A investigação hoje (dia 
7) se encerra, com êxito na 
identificação dos suspeitos, 
sendo que um indivíduo foi 
preso, preventivamente, por 
representação desta delegacia 
(DIC de Araranguá), pela 
Polícia Militar, na cidade 
de Criciúma, há nove dias e 
contra o adolescente também 
já foi representado por pedido 
de internação provisória dele”, 
informou a autoridade policial.

Tanto o menor, quanto o 
maior já eram conhecidos do 
meio policial, o menor por en-
volvimento em Ato Infracional 
análogo ao crime de tráfico de 
entorpecentes e o maior, por 
crimes de furto e roubo.

O carro da vitima foi 
encontrado pela PM, por 
volta das 7 horas da manhã 
desta segunda-feira, na ci-
dade de Maracajá e entregue 
na Central de Plantão Policial 
(CPP) de Araranguá, para os 
procedimentos cabíveis.

foi quando iniciou a briga e 
em determinado momento, 
segunda relatou a vítima, ela 
teria levado uma facada da 
comerciante. Já a comercian-
te relatou que o marido da 
mulher teria tentado atingir 
seu pai e acabou golpeando 
e esposa.  Diante dos fatos, a 
mulher esfaqueada foi condu-
zida para atendimento médico 
e os demais envolvidos foram 
encaminhados para a Delega-
cia de Polícia Civil, para os 
procedimentos cabíveis.

drogas e que busca a droga 
na cidade Caxias do Sul, no 
Rio Grande do Sul.

Sobre os produtos fur-
tados, o homem revelou que 
os pegou em troca de crack. 
Diante dos fatos, todos os 
produtos foram apreendi-
dos, além de diversos outros 
objetos que o homem não 
soube informar a origem e 
não conseguiu comprovar 
propriedade e, junto com o 
proprietário da casa, foram 
entregues na Delegacia de 
Polícia Civil, para os procedi-
mentos cabíveis. A vítima do 
furto fez o reconhecimento 
de alguns de seus bens.

Gislaine Fontoura

Araranguá

Sombrio

Balneário Gaivota

Balneário Gaivota

Polícia Civil de Araranguá conclui 
investigação sobre morte de Diony
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Grêmio Fronteira abre inscrições para Campeonato 
de Futebol Infantil e Madrugadão de Tênis

Municipal 2018 segue a todo
vapor com jogos todos os domingosw

Araranguá

Arroio do Silva

Por motivos 
desconhecidos, 

os resultados das 
loterias do dia 

07/05 não foram 
divulgados antes 
do término desta 

edição.

Jornal Correio do Sul

Terça-Feira, 8 de Maio de 2018

O Grêmio Fronteira é reco-
nhecido pelos eventos sociais, 
e também pela programação 
esportiva. Seguindo este con-
ceito, o clube abriu inscrições 
neste mês de maio em dois tor-
neios: Campeonato Infantil de 
Futebol Suíço e Madrugadão 
de Tênis.

De acordo com o gerente 
de Esportes, Filipe Bertoncini, 
o 2º Campeonato Infantil tem 
inscrições até o dia 31 de maio 
para sócios e não sócios nas 
categorias sub 09, 11 e 14 com 
jogos nas segundas e terças a 
partir das 18h15. "O campeona-
to começa em junho, sendo uma 
ótima oportunidade para nossos 
jovens atletas", comentou.

As inscrições possuem uma 
taxa de R$ 25,00, que servirá 

Nem mes-
mo a chu-
va impe-
diu que as 
e q u i p e s 

entrassem em campo com 

garra e determinação em busca 
da taça Guardiã Monitoramen-
to e Restaurante Pai e Filho no 
último domingo, dia 06. Na 
quarta rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol 2018 
de Balneário Arroio do Silva, 
Família E.C e Mercadão F.C 

Brasileirão - Série A

Brasileirão - Série B

para adquirir a camisa do uni-
forme. Os pais podem efetuar a 
matrícula na secretaria do clube 
ou pelo (48) 99957-4917.

Sem hora
para acabar

O 3º Madrugadão de Tê-
nis ocorre no dia 19 de maio 
com início às 8h30. Segundo 

Bertoncini, o torneio será dis-
putado em duplas, que serão 
sorteadas. "O Madrugadão 
começa cedo e só acaba quando 
o campeão for conhecido. Se 
precisar virar a madrugada para 
isso, vamos virar", ressaltou.

Para proporcionar qua-
lidade aos participantes, a 
organização está montando 
uma logística, para garantir as 

refeições e pausas necessárias. 
"Estamos organizando tudo 
nos mínimos detalhes, para 
que a única preocupação dos 
competidores seja a de jogar 
tênis", ressaltou Bertoncini.

As inscrições estão abertas 
até o dia 17 de maio, ao valor de 
R$ 30,00. As inscrições podem 
ser efetuadas na secretaria do 
clube ou pelo (48) 99957-4917.

saíram na frente.
No início da tarde o con-

fronto foi entre Metaleiros E.C 
x E.C Família/ATC. A equipe 
da E.C Família venceu por 
5x2. No jogo seguinte, Mer-
cadão F.C enfrentou Juventus 
e venceu por 2x1.

A próxima rodada aconte-
ce no dia 20 de maio. Os jogos 
serão entre: Grenal/Ronald 
Teixeira F.C x Mercadão e 
Juventus E.C x Mar Azul F.C. 
A bola rola do Centro Espor-
tivo Severo Scaini e os jogos 
iniciam às 13h15.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

ARLINDO EDÍLIO DA ROSA, Titular do TABELIONATO DE NOTAS E 
PROTESTOS DE TÍTULOS desta Comarca de Sombrio, situado na Av. 
Nereu Ramos, 1300 - Fone (48) 3533-0318 - CEP 88960-000, atendimento 
das 08:00h - 12:00h e 14:00h - 18:00h, faz saber na forma da Lei aos que 
o presente EDITAL virem, que se encontram nesse tabelionato para serem 
protestados, decorrido o prazo legal de 03 (três) dias úteis, por não terem 
sido encontrados nos endereços fornecidos, ou por se recusarem a tomar 
conhecimento, os títulos cujos responsáveis estão abaixo discriminados. 
Ficam esclarecidos, também, de que nesse mesmo prazo poderão 

apresentar resposta escrita, que não impedirá a lavratura do protesto.
PROT.                     APRESENTANTE / CNPJ                     DEVEDOR / CNPJ

Prot: 167751; Devedor(es): CAROLINE RODRIGUES - 100.923.949-06, End: 
Rua Castro Alves, 557, Sombrio; Tip: Normal;     Mot: Falta de pagamento; 
Ced: CENTAURO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME;  Sac: CENTAURO 
COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME;  Tit: 0208-5 ; Apr: CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL; VEN: 20/04/2018; Esp: Duplicata Venda Mercantil por Indicação;  
Val: R$ 509,85 + Juros Legais (1% a.m.); Emol.: R$ 58,08. Apontamento R$ 
17,00 - Selo R$ 1,90 - Distribuição R$ 0,00 - Diligência R$ 34,00 -   Condução 

R$ 7,08 - Digitalização R$ 0,00-  Total Emolumentos R$ 58,08.

Prot: 167739; Devedor(es): MARIA MATOS FERNANDES - 769.440.260-
15, End: Av. Interpraias, 319, Balneario Gaivota; Tip: Normal;     Mot: Falta 
de pagamento; Ced: ELVIO MAGUNS HOMEM;  Sac: ELVIO MAGUNS 
HOMEM;  Tit: 486 ; Apr: FCDL; VEN: 14/12/2015; Esp: Espécie de Contrato;  
Val: R$ 219,33 + Juros Legais (1% a.m.); Emol.: R$ 86,73. Apontamento R$ 
17,00 - Selo R$ 1,90 - Distribuição R$ 0,00 - Diligência R$ 52,20 -   Condução 

R$ 17,53 - Digitalização R$ 0,00-  Total Emolumentos R$ 86,73.

Certifico, para os devidos fins, que o presente edital foi afixado no mural da 
serventia em: 08/05/2018.

Sombrio - SC, 08/05/2018
ARLI ANTONIO SOUZA DA ROSA

Escrevente Substituto

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018

A PREFEITURA DE MORRO GRANDE, localizada a Rua Irmãos 
Biff, nº 50, Centro, CEP 88.925-000, Morro Grande/SC, comunica 
que o Edital de Tomada de Preços nº 2/2018, que tem por objetivo 
a CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUAS 
PEDRO DAL TOÉ E ARTIDORO ROSSO E NA RODOVIA MUNICIPAL 
MARLENE PIAZZA ZUCHINALI DO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE 
foi objeto de RETIFICAÇÃO. Devido a retificação, os envelopes 
contendo a documentação de habilitação e proposta de preços serão 
recebidos até às 08h30min do dia 23/05/2018, com abertura no mesmo 
dia às 09h00min. A íntegra da retificação poderá ser lida ou obtida no 
endereço supracitado ou no site www.morrogrande.sc.gov.br. Maiores 
informações estarão disponíveis os telefones (48) 3544-0016 ou pelo 

e-mail licita@morrogrande.sc.gov.br.

Valdionir Rocha 
Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2018

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018

OBJETO: Seleção e contratação de empresa para Prestação 
de Serviços de Assessoria Técnica para Elaboração de Projetos 
Técnicos de Engenharia para pavimentação de vias urbanas do 
Município de Balneário Arroio do Silva descritas na Carta Consulta nº 
1549.2.1601/2018, atendendo as especificações contidas na operação 
de crédito do programa denominado Avançar Cidades, para mobilidade 
Urbana – Grupo I - do Ministério das Cidades, estabelecidas na Instrução 

Normativa nº 28, de 11 de julho de 2017.

TIPO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas 
no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações, e Lei Complementar nº 123/2006, e posteriores alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 14h00min, do dia 21 de 
maio de 2018, na Sala de Reuniões, na Sede da Prefeitura Municipal, 
situada na Avenida Santa Catarina, nº 1122, Centro, na Cidade de 

Balneário Arroio do Silva/SC.

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou pelo telefone: (48) 3526-1445. 
E-mail: licitacao@arroiodosilva.sc.gov.br

Balneário Arroio do Silva/SC, 07 de maio de 2018.

JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

PROCESSO LICITATÓRIO 45/2018
DISPENSA Nº 03/2018

O Município de Balneário Arroio do Silva, consoante autorização do 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 35/2018

Objeto: A presente licitação tem por objeto a seleção da melhor proposta 
para a concessão dos direitos de exploração (execução) do campeonato 
municipal de futebol amador, no ano de 2018, em todas as suas divisões 
respeitadas às condições fixadas na legislação vigente, bem como as 

AVISO DE LICITAÇÃO
 EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 13/2018

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: A presente licitação tem por objeto à aquisição de 
computadores, para aplicação nos diversos setores desta Autarquia, 
conforme especificações constantes no Anexo I do presente edital. 
ENTREGA DE ENVELOPES: até as 15h00min do dia 22 de maio de 
2018, no Setor de Compras do SAMAE DE ARARANGUÁ, com sede na 
Rua Expedicionário Iracy Luchina, nº 711, Urussanguinha. ABERTURA 
DE ENVELOPES: Às 15h00min do dia 22 de maio de 2018, na sala 
de reuniões do Setor de Compras do SAMAE de ARARANGUÁ/SC. 
EDITAL COMPLETO: está à disposição dos interessados no Setor 
de Compras da Autarquia, durante o horário de expediente, e através 
do endereço eletrônico: www.samaeararangua.com.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (48) 3524-0837 ramal 
226 e através do e-mail: compras.samae@contato.net. Base Legal: 
Leis Federais n.º: 10.520/2002 e 8.666/93, LC nº 123/2006, Decreto 

Municipal nº 2.676/2005 e demais legislações aplicáveis.

Araranguá, SC, 08 de maio de 2018.

José Hilson Sasso
Diretor Geral  

Margarete Timboni Baran
Diretora Administrativa

Prefeito Municipal, vem abrir o presente processo de dispensa de licitação 
para a Locação de um imóvel medindo 648,00m², edificado sobre um 
terreno situado na Av. Barriga Verde, 1186, Centro, Balneário Arroio 
do Silva, para atendimento à pessoa idosa, todas as segundas-feiras, 
das 13:00 às 17:00 horas, terças-feiras e quintas-feiras das 08:00 às 
10:00 horas e mais nove datas em aberto, vinculada a Secretaria de 

Desenvolvimento Social.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A presente dispensa de licitação tem como fundamento o art. 24, inciso 
X, e o parágrafo único, do art. 26, da Lei nº 8666/93 e suas alterações 

posteriores.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A ausência de licitação, no caso em questão, deriva da impossibilidade 
de o interesse público ser satisfeito por meio de outro imóvel, que não o 
escolhido. As características do imóvel, tais como localização, dimensão, 
equipamentos disponíveis, destinação, entre outras, são relevantes de 
tal modo que a Administração não tem outra escolha. Destarte, além 
da adequação do imóvel eleito para a satisfação do interesse público 
específico, existe compatibilidade do valor do aluguel com os parâmetros 
do mercado, conforme se constata no Laudo de Avaliação de Bens Imóveis 
em anexo. Assim sendo, a dispensa da licitação encontra amparo no artigo 
24, inciso X da Lei no 8.666/93, e justifica-se pela obediência a todos os 

requisitos exigidos pelo dispositivo mencionado.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO
Foram realizados 03 (três) Laudos de Avaliação para se obter o valor 
da locação do imóvel, tendo sido constatado que o valor ofertado de R$ 
13.300,00 (Treze mil e trezentos reais), a serem pagos mensalmente a 
importância de R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais) em 7 parcelas, 
pela locação do imóvel está compatível com a realidade mercadológica.

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, 
levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, RATIFICO 
e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação em 
conformidade com os artigos 24 e 26 da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores

Balneário Arroio do Silva (SC), 07 de maio de 2018.

JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES
PREFEITO MUNICIPAL

condições fixadas no edital e anexos. 
Base Legal: Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, Lei Federal no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e 
alterações posteriores, Lei Municipal nº 1.704, de 22 de novembro de 

2007 e Lei Municipal nº 2316, de 25 de abril de 2017.
Entrega dos Envelopes e Abertura: Os envelopes deverão ser 
entregues até as 09h00min do dia 11 de junho de 2018, com início do 
credenciamento e abertura marcada para as 09h30min do dia 11 de 

junho de 2018. 
O Edital e maiores informações na Prefeitura Municipal de Sombrio/
SC, sito à Av. Nereu Ramos, 186, Centro de Sombrio-SC. No Horário 
das 08h00min às 11h30min e das 13h30min as 17h30min de segunda 

a sexta ou pelo tel. (48) 3533-5225.

Sombrio-SC, 07 de Maio de 2018.

Zênio Cardoso
Prefeito Municipal
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