
O dia de abertura da 
principal festa de ou-
tubro em Santa Ca-

tarina, a Oktoberfest, será 
também o primeiro de ope-
ração nas estradas federais. 
Pelo menos 13 festas popu-
lares movimentam o Estado 
nessa época do ano, o que 
exige fiscalização intensi-
va nas rodovias. A operação 
Festas de Outubro 2019 da 
PRF (Polícia Rodoviária Fe-
deral) começa hoje e vai até 
o dia 27 deste mês.

Conforme a PRF, a BR-
470, que passa por Blumenau, 
no Vale do Itajaí, e a BR-101, 
no trecho entre Florianópolis 
e Garuva (Norte do Estado), 
devem apresentar aumento 
significativo no fluxo. Os tre-
chos com reforço de fiscaliza-
ção neste período das festas 
registraram 83 acidentes, que 
resultaram em 89 feridos e 
dois mortos no ano passado.

Para 2019, o efetivo da PRF 
receberá o reforço de poli-

ciais de regiões menos movi-
mentadas do Estado, além do 
GMR (Grupo de Motociclismo 
Regional) e de agentes que 
serão convocados para tra-
balhar no horário de folga. De 
acordo com a corporação, o 
Estado ainda deve receber 20 
policiais gaúchos.

A prioridade no trabalh-

será a fiscalização da Lei Seca. 
A orientação da polícia é que 
as pessoas viagem em grupos 
e um não consumam álcool 
para poder dirigir. Outra re-
comendação é a utilização de 
vans, ônibus, táxis ou aplica-
tivos de viagem, para evitar 
acidentes e transtornos nas 
rodovias de Santa Catarina.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE

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

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 695/SMA/DSLC/2019

Objeto: locação de tendas. Dia 22 de outubro de 2019, às 10h00min.  
Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.
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LUIZ CARLOS 
PRATES

Ouça esta manchete que rolou pelos sites de 
jornalismo e correlatos: “Facebook começa teste 
que oculta número de curtidas”. O teste está sendo 

feito na Austrália. Vai ser norma para o mundo todo...
Mais abaixo dessa manchete, lia-se que: “A 

medida do Facebook de ocultar o número de curtidas 
é experimental e serve para diminuir a ‘pressão’ e a 
‘ansiedade’ que as curtidas causam nos usuários...”.

Ah, é? Quer dizer que os “ingênuos” ficam ansiosos, 
ficam depressivos se não são curtidos? E por que não buscam 
ser “curtidos”, sinônimo de apreciados, admirados e até 
invejados, pela qualidade da fala, das ideias, das posturas, 
das roupas que vestem, do corpo “limpo”, sem desenhos nem 
penduricalhos? Por que não? 

Ter curtidas na tela do celular 
não faz ninguém melhor do que é, 
ninguém. O sujeito pode ter milhares 
de curtidas e ser um pé-rapado da vida, 
aliás, é o que mais acontece e se vê... 

Pessoas malvestidas, pessoas com 
pinturas, desenhos impróprios pelo 
corpo, adereços de mau gosto, fala 
cheia de erros a revelar a falta de leitura 
e de educação e, sobretudo, cabeças 
vazias de conhecimentos... E querem 
curtidas no Facebook? Francamente!

É muito mais fácil ser “curtido” 
pelos valores pessoais, valores que 
tendem a crescer no tempo, valores que revelam a personalidade, 
o caráter, a pessoa, enfim... Por que não procurar por esses 
valores? O que mais se vê, todavia, são “artistas” que de 
artistas nada têm, sem graça, sem talento, cantores bregas, 
sem voz, sem ritmo, “sertanejos” fajutos, quadrados mesmo, 
mas todos com milhares de curtidas... Curtidas vindas de quem 
também nada tem na cabeça. Quer dizer, são pés-de-vento 
curtindo pés-de-vento. Credo. É isso o que querem? É.

Numa empresa que se respeite, qualquer jovem que 
chegue para buscar emprego terá que fazer, antes de tudo, 
uma redação. Trinta linhas, sem nenhum erro de ortografia e 
sintaxe, de outro jeito, rua, não terá vaga. É preciso levantar o 
nível, a qualidade das pessoas, a começar pela família, passando 
pelas escolas e a seguir dentro das empresas. Sim, deliro...   

A turma quer curtidas mas não busca decência e 
conhecimentos. Esses valores, sim, esses produzem as 
melhores curtidas, as da admiração e até mesmo das 
silenciosas invejas. O mais é preocupação de cabecinhas. 
Maioria. Não merecem curtidas, merecem cortadas...

(( Elas
Muito estranho... No Rock 
in Rio milhares de mulheres 
“universitárias” e “empoderadas” 
de todo tipo, mas nenhuma gritou 
protestos contra os boçais de 
uma banda que subiram ao palco 
com uma camiseta onde se lia – 
“Kill the Kardashians”, mate as 
Kardashians. Matar as Kardashians? 
Será que é porque elas são um baita 
sucesso? E as brasileiras ficaram 
murchas, não protestaram contra 
esse ensaio de feminicídio. Nojo. 

(( Falta Dizer
A vida será bem melhor se 
melhores forem as nossas 
escolhas. O diacho é que 
temos o livre-arbítrio 
na palma da mão e 
estultícias na cabeça. Vem 
daí a gemida frase do – 
Ah, como me arrependo! 
E, em sendo assim, 
damos voltas e voltas 
para achar culpados. É 
insuportável a dor de 
assumir uma culpa...

CURTIDAS

E por que não 
buscam ser 
apreciados, 
admirados e até 
invejados pela 
qualidade da 
fala, das ideias, 
das posturas?”.

A partir de hoje, início da Oktoberfest, e no mês de 
festas em SC, Polícia Rodoviária intensifica fiscalização 
sobre a Lei Seca em estradas como BR-470 e BR-101

PRF deflagra
nova operação

DIVULGAÇÃO/PRF/ND

Reforço no trabalho em rodovias se estenderá até o dia 27 deste mês

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Roubo em banco na área central
Uma agência do Santander 

na avenida do Estado, em 
Balneário Camboriú, foi alvo 
de bandidos no fim tarde 
de ontem. A informação 
preliminar da Polícia Militar 
era de que os assaltantes 
levaram os pertences de 
funcionários da unidade 
bancária e estão foragidos. 

Diversas viaturas da 
Polícia Militar, Polícia Civil, 
Guarda Municipal, IGP 
(Instituto Geral de Perícia) 
e Samu estiveram no local. 
O helicóptero Águia, da PM, 
também sobrevoou a área, que 
é de grande movimentação. 

As ruas no entorno do banco 
e a própria avenida do Estado 
foram isoladas, pois um 
grande número de pessoas se 
aglomerou para acompanhar 
a ação policial.

 O trânsito de veículos foi 
desviado e só liberado às 18h20. 

O major do 12° BPM, Jeferson 
Sebastião Vieira, disse à RICTV 
Record que os infratores 
colocaram as vítimas em uma 
sala e levaram os pertences de 
funcionários e das pessoas que 
usavam o serviço bancário, e  
nada da agência. 


