
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 200/SMA/
DSLC/2019 - Objeto: O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que o edital de Pregão Eletrônico nº 200/SMA/DSLC/2019 
sofreu retificação. O novo edital se encontra disponível no endereço eletrônico: http://dlc.
pmf.sc.gov.br. A sessão ocorrerá no dia 28 de agosto de 2019, às 10h. O Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 460/SMA/DSLC/2019 
– Objeto: Registro de Preços para aquisição de ISCAS RATICIDAS, para atender às 
necessidades do Centro de Controle de Zoonoses de Florianópolis. Dia 30 de agosto de 
2019, às 13h30min. Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

PUBLICAÇÃO LEGAL

prates@noticiasdodia.com.br

LUIZ CARLOS 
PRATES

Se você tiver fé, fé em você mesma/o, poderá obter 
muito na vida. Os milagres que pensamos acontecer 
em razão da fé religiosa é um formidável engano, ou 

a energia que produz o milagre vem de nós ou não virá de 
nenhum lugar. É só observar os que vivem rezando e não 
saem dos seus nadas... Aliás, o ditado popular diz que “deus 
ajuda a quem cedo madruga”. O tal deus ajuda a quem? A 
quem cedo madruga! E o que significa “metaforicamente” 
madrugar? Significa trabalhar, crer nos poderes do suor e 
mandar ver... Trabalhar duro e sabiamente. Daí vão surgir 
os “milagres”. Fora disso, nada feito. É mais ou menos como 
apostar na loteria. É preciso comprar o 
bilhete; o apostador tem que fazer sua 
parte mínima: comprar o bilhete, o que 
não significa que comprando o bilhete 
vai ganhar o prêmio. Mas sem o bilhete, 
isto é, a fé, o trabalho, sem chances.

Outra coisa que as pessoas que 
estão vivendo um mau momento 
precisam entender é que contra as leis da 
natureza não adianta bater o pé, rezar, 
fazer promessas, escabelar-se, essas 
leis são implacáveis, na hora certa elas 
apitam o botão do “é assim” e pronto... 
Não adianta mais lutar, isso tem que 
ser entendido. Fora das leis naturais, 
de fato, tudo é possível ao que crê, 
como sentenciaram povos milenares.

Essa história de que “deus ajuda a quem cedo madruga”, 
já devidamente entendida, tem que ser o mantra de todos nós 
diante de nossos sonhos, sem desculpas nem protelações. 
Se ele ou ela podem ou puderam, eu posso... E mãos à obra. 
– “Ah, Prates, francamente, com essa tua autoajuda barata, 
francamente”! Não imagino que você pense assim, o pensar 
assim escancara a porta para todo tipo de infelicidade no 
trabalho, em casa, no casamento, nas esquinas da vida. E 
sem esquecer que felicidade não é a falsa aparência que os 
outros vivem nos tentando passar, enganam-se a si mesmos 
e depois também querem nos passar a perna. A felicidade 
é silenciosa, ela não vive batendo com a língua nos dentes. 
Não creia em milagres senão os gerados pela sua própria 
água benta, a da testa. Só essa. O mais é autoengano.

(( Farsa
O vagabundo comete 

um crime hediondo e vem 
um seu defensor e diz que 
o sujeito tem problemas 
psiquiátricos. Que fique 
claro, mesmo sob o mais 
agudo problema psiquiátrico 
o criminoso sabia o que 
estava fazendo, logo, o crime 
deve ser mais pesadamente 
punido. A Psicologia 
garante que o sentido moral 
não desaparece nos tais 
problemas psiquiátricos, 
vão enganar aos trouxas! 
Cana duríssima para 
os “psiquiátricos”. 

(( Educação
Estava no café da 

manhã num hotel de 
Blumenau quando entrou 
no restaurante uma mãe/
doidivana com o filho ao 
lado. O guri não tinha 
mais que seis anos e 
trazia um baita fone nos 
ouvidos, os olhos fixos no 
celular na palma da mão. 
Estudava? Estava tão aéreo 
que deu de cabeça numa 
cadeira do restaurante. 
Que falta de educação, 
mas, pudera, com “aquela” 
mãe... Credo, prevejo o 
futuro! De ambos...

PODERES DA FÉ

Essa história 
de que ‘Deus 
ajuda a quem 
cedo madruga’ 
tem que ser 
o mantra de 
todos nós diante 
dos sonhos”.

CIDADE NOTÍCIAS DO DIA
6 FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2019

Projeto da prefeitura prevê a ampliação no percurso que vai 
do Cemitério do Itacorubi à entrada do bairro Córrego Grande. 
Edital à licitação está pronto e falta Estado autorizar a obra

Terceira faixa
na SC-404

ANDRÉA DA LUZ
andrea.luz@noticiasdodia.com.br

A Prefeitura de Florianó-
polis quer implemen-
tar uma terceira pista 

na Rodovia Admar Gonzaga, 
a SC-404, no bairro Itacoru-
bi, até o dia 20 de dezembro 
deste ano. O projeto concei-
tual foi entregue à Secretaria 
de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade, na segunda-fei-
ra (5), para análise de viabi-
lidade técnica. Na ocasião, o 
secretário de Estado da Infra-
estrutura, Carlos Hassler, e o 
prefeito Gean Loureiro con-
versaram sobre a proposta.

A administração muni-
cipal, que já tem um pro-

cesso licitatório pronto para 
ampliação do trecho, propôs 
fazer a obra, mas precisa de 
autorização do governo do 
Estado, já que a rodovia é es-
tadual.

 
MAIS MOBILIDADE

A exemplo do que foi re-
alizado na Via Expressa, na 
saída da Ilha de Santa Cata-
rina, o projeto contempla a 
construção de uma faixa extra 
no local onde atualmente há 
acostamento, desde o cemi-
tério do Itacorubi até a entra-
da para o Córrego Grande, na 
subida do Morro da Lagoa.

Também estão previstas a 
construção de ciclovia ao lon-
go de todo o percurso e mais 

duas rotatórias – uma em 
frente à Epagri e outra logo 
após o cemitério, próximo ao 
posto de gasolina.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Infraestru-
tura, Valter Gallina, o custo 
estimado é de R$ 8 milhões, 
com recursos da prefeitura. 
“Embora a rodovia seja es-
tadual, ela tem um impacto 
muito grande na mobilidade 
urbana de Florianópolis, por 
isso queremos fazer a mu-
dança para o verão, quando o 
fluxo de veículos quase tripli-
ca no local”, afirma Gallina.

Com as melhorias, a in-
tenção é resolver os proble-
mas críticos de filas e conges-
tionamentos na região.

Projeto que prevê ciclovia e duas rotatórias e está orçado em R$ 8 milhões foi entregue ao Estado

DIVULGAÇÃO/ND

Rota alternativa
Na próxima semana devem 
ser iniciadas a pavimentação 
asfáltica e a drenagem da Estrada 
Cristovão Machado de Campos, 
que liga a Vargem Grande ao 
Rio Vermelho. Segundo a 
prefeitura de Florianópolis, 
a via, que é de chão batido e 
utilizada principalmente pela 
comunidade local, servirá 
como rota alternativa, em 
especial no bairro Ingleses, 
durante a alta temporada.


