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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   

Processo nº 266/2019 – Proc. Adm. 3135/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA PROFISSIONAL C NDIDO 
AMARO DAMÁSIO, EM SÃO JOSÉ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE 
OBRA. ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 16h00min do dia 05 de setembro de 2019. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 16h30min do dia 05 de setembro de 2019, no setor 
de Protocolo da Diretoria Geral de Compras do Município de São José, localizado na Av. 
Acioni Souza Filho, s/n, Praia Comprida, São José/SC, 3º andar. Retirada do edital no 
link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 
13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810100.

ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO - Comarca - São José / Vara da Infância e da Juventude e Anexos - Rua Domingos André 
Zanini, 380, Proximidades do Shopping Itaguaçu, Barreiros - CEP 88117-200. Fone: 48, São José - SC - E-mail: saojose.infancia@tjsc.jus.br - Juíza 
de Direito: Ana Cristina Borba Alves - Chefe de Cartório: Luiz Henrique Saul Mello. EDITAL DE INTERDIÇÃO - Art. 755 , do CPC - PRAZO DO 
EDITAL: 20 DIAS - Interdição n. 0016521-77.2003.8.24.0064 - Requerente: Rogério Rodrigues / Requerido: Juceli Rodrigues e outro / Interdito(a)
(s): JUCELI RODRIGUES, brasileiro(a), RG 4.177.182-6, CPF 006.634.889-74, pai Constantino Rodrigues, mãe Zelia Ana Rodrigues, Nascido/
Nascida 30/08/1963, natural de Paulo Lopes - SC, Rua João Grumiché, 963, Fundos n.º 27, Roçado, CEP 88108-100, São José – SC. Doença Mental 
Diagnosticada: F71 (CID 10). Data da Sentença: 02 de dezembro de 2010. Curador Nomeado: Rogério Rodrigues. Pelo presente, os que virem ou 
dele conhecimento tiverem FICAM CIENTES de que neste Juízo de Direito tramitaram regularmente os autos do processo epigrafado, até a sentença 
final, sendo decretada a medida postulada conforme transcrito na parte superior deste edital, e NOMEADO(A) o(a) curador(a), o(a) qual, aceitando 
a incumbência, prestou o devido compromisso e está no exercício do cargo. E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi 
expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 3 vez(es), com intervalo de 10 dias, na forma da lei. São José (SC), 
23 de outubro de 2018. Ana Cristina Borba Alves - Juíza de Direito - DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Lei nº 11.419/2006 , art. 1º, 
§ 2º, III, "a". Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ANA CRISTINA BORBA ALVES. Para conferir o original acesse o site 
https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/, informe o processo 0016521-77.2003.8.24.0064 e o código 1S00000047B9Z.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   

Processo nº 324/2019 – Proc. Adm. 4831/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIROS, 
ROÇADORES COM E SEM EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, 
REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, ÁREAS PÚBLICAS, JARDIM BOT NICO 
E PARQUE AMBIENTAL DOS SABIÁS/HORTO FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/
SC. Data e período de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação: dia 05/09/2019 
às 13h30min. Sessão de abertura das propostas, lances verbais e habilitação: dia 05/09/2019 
às 14h00min. Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Setor 
de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 3381-0399.

PREGÃO PRESENCIAL 083/2019

Dúvida muito além da escalação
Em greve sem treinar desde a semana passada – já são quatro 
dias sem atividades –, o Figueirense é uma grande dúvida para 
o jogo diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. A dúvida até o 
fechamento da coluna não está exatamente na escalação deste 
ou daquele atleta, e sim, se o time vai entrar em campo por 
causa da maior crise da história do clube. Como falar do jogo, 
de esquemas táticos e da importância da partida se nem temos 
a certeza de que ela vai ocorrer? O momento é complicado. 

POSITIVO
Almirante Barroso de 
Itajaí e Concórdia, as duas 
melhores equipes do 
Catarinense da Serie B, 
garantiram os acessos para 
a elite do próximo ano e, 
nesta semana, vão decidir 
o título da competição. 

NEGATIVO
Mesmo badalado por alguns 
colegas jornalistas, Fernando 
Diniz não resistiu aos 
resultados ruins no comando 
do Fluminense e é mais um 
treinador demitido no futebol 
brasileiro. A derrota para o 
CSA em casa foi a gota d’agua. 

#Memória

Com duas passagens pelo Avaí, Cleber Santana 
deixou saudades na Ressacada pela sua incrível 
habilidade, domínio de bola e gols. Campeão estadual 
em 2012 pelo Leão, o meia também defendeu o 
Criciúma e a Chapecoense, onde morreu no acidente 
com a delegação no dia 28 de novembro de 2016. 

FÁBIO 
MACHADO

twitter: @_fabiomachado
fabio.machado@noticiasdodia.com.br

REAÇÃO NÃO VEM

As esperanças dos torcedores do Avaí por uma 
reação no Campeonato Brasileiro vão se reduzindo 
rodada a rodada. No jogo de domingo, diante da 

Chapecoense, equipe com a pior defesa da competição, o 
time da Ressacada conseguiu a proeza de não dar sequer um 
chute a gol. O goleiro do time do Oeste apenas trabalhou nas 
reposições de bola e saiu para o vestiário com o “uniforme 
limpo”.  Evidentemente que falta qualidade e que a diretoria 
não levou a sério a competição nacional – já comentamos 
exaustivamente esse tema aqui na coluna. Só que, para 
piorar o quadro, o treinador Alberto Valentim, que teve 
bastante tempo na intertemporada para conhecer a aplicar 
os seus métodos modernos, não está conseguindo fazer o 
time apresentar algo que dê alguma esperança de reação. 
Sendo muito sincero, o time em campo até piorou em alguns 
fundamentos da época do Geninho. Reação se consegue 
com melhoras, com evolução. No Avaí, o caminho tem sido 
o inverso, esfriando o sentimento de respostas positivas.

ALCEU ATHERINO NEVES/AVAÍ/ARQUIVO/ND
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Foi para a galera

Brusque recebe carinho do 
torcedor após retorno de 

Manaus, com título da Série D

Após o voo de quase quatro 
horas, o Brusque chegou no 
aeroporto internacional de 

Navegantes e partiu para comemorar 
o título em casa, ontem. A festa con-
tou com carreata nas ruas da cida-
de e muita festa no estádio Augusto 
Bauer.

“Saber que o nosso grupo co-
meçou na humildade, e o professor 
Waguinho, na hora da apresentação, 
falou que o nosso grupo foi formado 
para ser campeão, ele não falou aces-
so, falou campeão”, disse o atacante 
Junior Pirambu, artilheiro da Série D, 
em entrevista à RICTV de Itajaí.

Cerca de mil torcedores recep-
cionaram a chegada do ônibus com 
a delegação no Complexo Esportivo 
do Sesi. Jogadores e comissão técni-
ca seguiram carreata até o Augusto 
Bauer por volta das 16h.

O título inédito na história do 
Brusque foi conquistado nos pênal-
tis – 6 a 5 para a equipe catarinense 
– após Brusque e Manaus empate por 
2 a 2 no tempo normal, na Arena da 
Amazônia.

Os gols da partida foram marca-

dos por Júnior Pirambu e Thiago Ala-
goano pelo lado do Brusque. Os man-
dantes marcaram com Sávio e Evair. 
O Manaus também está garantido 
na Série C do Brasileirão na próxima 
temporada. Ituano (SP) e Jacuipense 
(BA) também subiram.

ALBERTO VALENTIM

“Temos que 
provar para 
nós mesmos”

A situação do Avaí no Cam-
peonato Brasileiro vai ficando 
cada vez mais complicada com 
o passar das rodadas. Diante da 
pressão pela falta de bons re-
sultados, o técnico Alberto Va-
lentim não quer ver nenhum 
jogador de cabeça baixa após a 
derrota para a Chapecoense, por 
1 a 0, em Chapecó, no domingo.

“Temos que ser muito for-
tes e provar isso para nós mes-
mos. Temos que corrigir coisas 
táticas, o que é minha obriga-
ção, mas acima de tudo sermos 
fortes, pois o campeonato ainda 
tem muitos jogos”, afirmou.

A reapresentação está mar-
cada para hoje, quando Valentim 
começa a preparar o time visando 
o jogo de domingo, contra o Co-
rinthians, às 19h, na Ressacada.

sporte

Campeões 
desfilaram em 

um trio elétrico 
pelas principais 

ruas da cidade
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