
 EXTRAVIO DE MÁQUINA ECF

SUPERAUTO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 05.937.763/0001-87, Inscrição Estadual: 

25.465.415-0, atualmente estabelecida na Rua Celso Bayma, nº 110, no bairro Jardim Atlântico 

da cidade de Florianópolis, comunica o extravio do Equipamento Máquina Tipo: ECF-IF, Marca:  

BEMATECH, Modelo:  ECF-IF MP 2000 TH FI, Versão:  01.03.02, Nº de credenciamento:  

490708400003502, Nº de fabricação:  BE0306SC95531001757, conforme boletim de ocorrência 

REGISTRO 0749291/2019-BO-00612.2019.0003496 de (13/11/2019).
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PUBLICAÇÃO LEGAL

SÃO JOSÉ

Retornos da Leoberto 
Leal serão fechados 

Durante uma semana, a Secretaria 
de Trânsito testou o fechamento de 
quatro retornos da avenida Leoberto 
Leal durante o período de fluxo mais 
intenso, entre 17h e 19h. Com a inter-
venção houve a redução do tempo de 
trajeto do transporte coletivo e melhor 
fluidez no trânsito. O resultado posi-
tivo do teste levou a secretaria a optar 
pelo fechamento das conversões.

De acordo com a secretária de Se-
gurança, Defesa Social e Trânsito de 

São José, Andréa Pacheco, por meio 
da Ouvidoria da prefeitura chegaram 
considerações de usuários elogiando 
a intervenção nessa que é uma das 
vias mais movimentadas de São José. 
Pela avenida Leoberto Leal passam, 
durante duas horas, cerca de 1.550 
veículos – entre automóveis, moto-
cicletas e ônibus – em um dos sen-
tidos, segundo a avaliação feita pela 
secretaria, nos dias de teste para a 
mudança.(Marcela Ximense)
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55São José. Hoje, às 19h, a Câmara Municipal 
de São José concede a “Medalha Municipal de Mérito a 
Afrodescentes” a 13 personalidades que prestam serviços 
comunitários na cidade ou que tenham desenvolvido 
trabalhos de relevância nas áreas da cultura, educação, saúde, 
entre outras atividades em prol da comunidade josefense.

55Palhoça. O próximo mutirão do Palhoça 
Menos Lixo será no sábado (24), na Enseada de Brito. 
A atividade é aberta a quem quiser participar. Para 
isso, basta estar, às 9h30, no Canto Sul (próximo ao 
ponto final do ônibus), onde será a concentração. 

55Santo Amaro. A Casan passará a cobrar pelo 
serviço de coleta e tratamento de esgoto. Santo Amaro 
da Imperatriz era a única cidade catarinense considerada 
isenta de cobrança. A próxima fatura de água virá com esta 
comunicação de cobrança, que será efetuada a partir de 
janeiro, com pagamento a partir de fevereiro de 2020.

SÃO JOSÉ 

Valorização dos 
profissionais  
da educação
A prefeita de São José, Adeliana 
Dal Pont (foto), apresentou, ontem 
à tarde, um projeto de lei para 
os servidores da educação. A 
proposta do município busca a 
valorização dos profissionais por 
meio de uma mudança no adicional de pós-graduação.
O projeto  de lei muda o adicional de pós-gradução, que 
hoje incide somente sobre o salário base. Com a nova 
redação, o adicional passa a incidir sobre o valor do 
vencimento do cargo efetivo, acrescido da gratificação 
de regência de classe ou de função especializada, Para 
servidores com especialização, o percentual é de 5%, 
para mestrado, 7,5% e doutorado, 10%.

Avenida tem fluxo diário de 1.500 veículos e medida vai beneficiar transporte coletivo
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PALHOÇA

Programa inédito no país garante 
suplementação alimentar à gestantes
Gestantes cadastradas no SUS (Sistema Único de Saúde) de Palhoça vão receber 
suplementação alimentar durante todo o período de gestação. O município foi 
escolhido para o lançamento do programa inédito. A quantidade de kits para o 
município será mensal. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde a distribuição dos 
kits de suplementação alimentar, o que ocorrerá de forma gradual, segundo um 
cronograma pré-estabelecido.

SÃO JOSÉ 

Prêmio Vitrines 
tem inscrições 
prorrogadas 
As inscrições do Prêmio Vitrines 
Encantadas foram prorrogadas até 
segunda-feira.  A campanha é destinada 
a empresários e lojistas de São José 
com objetivo de fomentar o comércio 
de fim de ano na cidade, incentivando a 
decoração das vitrines e fachadas das 
lojas para despertar o espírito natalino, 
movimentar as vendas e atrair mais 
visitantes para as festas em São José. 
As inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas pelo e-mail: premiovitrines@
aemflo-cdlsj.org.br. 

PALHOÇA

Policlínica estimula prevenção  
à doença pulmonar obstrutiva 
Hoje, na Policlínica Municipal de Palhoça, estudantes e professores 
dos cursos de fisioterapia e medicina participarão de uma ação para 
conscientizar sobre a doença pulmonar obstrutiva. Essa atividade é 
alusiva ao Dia Mundial da DPOC (sigla da doença), uma campanha 
anual conduzida pela Iniciativa Global Para Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica, programada para este mês, com o objetivo de 
aumentar o conhecimento público sobre a doença. Durante toda 
a manhã, os voluntários darão orientações sobre a doença que, 
segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde).
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No centro de saúde, estudantes e professores orientarão a população
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