
 CLUBE RECANTO DAS ACÁCIAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O CLUBE RECANTO DAS ACÁCIAS, inscrito no CNPJ/MF de nº 76.854.249/0001-26, nos termos 
do artigo 14 de seu Estatuto Social e do artigo 60 do Código Civil de 2002, vem por meio dos 
Associados Patrimoniais convocar todos interessados para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia 17 de dezembro 2019, (terça feira), às 14:00h em primeira 
convocação com a presença de 2/3 dos Associados, ou às 14:30h em segunda convocação com 
qualquer número de presentes, no local Av. Pequeno Príncipe, 1002 - Campeche, Florianópolis - SC, 
88063-030, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Reativação do Clube Recanto das Acácias;
2 - Alteração Estatutária nos moldes Código Civil/2002;
3 - Eleição de nova Diretoria;
4 – Deliberação para destinação do passivo e ativo do Clube. 
5 - Outros assuntos de interesse do Clube.

Florianópolis, 17 de novembro de 2019.
Assinam Associados Fundadores Abaixo: 
Wilson Filomeno CPF 006.759.119-15, Itamar Cardoso Rocha CPF 028.760.519-15, Peter Johann Bürger 
CPF 029.857.059-91, Luiz Carlos Filomeno CPF 001.842.929-72, Saulo Santos CPF 112.956.359-68 
Sílvio Serafim Da Luz CPF 004.171.499-72, Flávio Rogério Pereira Graff CPF 600.856.739-00
BS.: (1º) Lembramos aos senhores Associados que as resoluções tomadas em assembleia obrigam a 
todos, mesmo os ausentes ou divergentes, razão pela qual esperamos contar com sua presença, para 
que as deliberações tomadas possam refletir com fidelidade a vontade da maioria.

1º EDITAL DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 198/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
PARA A CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA CRECHE TIPO I – RUA GUAÍBA – BAIRRO 
BARRAGEM, EM RIO DO SUL/SC 
A Prefeitura Municipal de Rio do Sul/SC, torna público e faz saber que, por determinação de seu 
Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, procedeu às seguintes alterações no 
edital nº 198/2019:
Onde se lê no edital e qualquer anexo:
O valor máximo admitido será de R$ 1.963.169,15 (um milhão novecentos e sessenta e três mil cento 
e sessenta e nove reais e quinze centavos);
Leia-se:
O valor máximo admitido será de R$ 1.966.649,36 (um milhão novecentos e sessenta e seis mil 
seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos);
Fica, desde já, designada nova data, a saber:
•	 Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial deverão ser entregues 
e protocolados até as 08h00min do dia 13/01/2020, no Departamento de Compras e Licitações da 
Prefeitura, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, na cidade de Rio do Sul/SC;
•	 A abertura dos envelopes contendo a habilitação e proposta comercial, dar-se-á às 08h30min do dia 
13/01/2020, no endereço supramencionado, na Sala de Reuniões do prédio central.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.

Rio do Sul, 28 de novembro de 2019.
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO LEGAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2019
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 18/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR GERCINO

OBJETO: FAZ SE NECESSÁRIO À ABERTURA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE 
CLÍNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR 
GERCINO/SC – TABELA SIGTAP.TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. REGIME 
LEGAL: Mediante  as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 
e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 09 
horas do dia 12 de dezembro de 2019, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Major Gercino. 
INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do telefone: (48)3273-1258, 
solicitar por e-mail e/ou retirar do edital através da página do município www.majorgercino.sc.gov.br.

Major Gercino, 28 de novembro de 2019
Secretario Municipal de Saúde

Marcos Marcelino

Editor: VITOR LOUZADO 
vitor.louzado@noticiasdodia.com.br
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SÃO JOSÉ

Defesa Civil orienta sobre riscos
Ocorrências durante ven-

tanias e temporais são muito 
comuns em todo o Estado. Em 
São José, cerca de 30 áreas são 
consideradas de risco para des-
lizamento e estão em observa-
ção constante pela Defesa Civil 
Municipal. 

Entre as regiões com possibi-
lidades de deslizamento de terra, 
está o bairro Fazenda Santo An-
tônio onde, em janeiro passado, 
uma criança de 12 anos morreu 
soterrada quando dormia. O muro 
de contenção da casa não supor-
tou o volume de terra que desceu 
com a chuva.

Para atender situações como 
essa de deslizamento, a Defesa 
Civil tem um Plano de Contin-
gência e outros órgãos munici-
pais são acionados para auxiliar. 
Entre eles, a Secretaria de Assis-
tência Social (que direciona os 
afetados para abrigos) e a Secre-

taria de Educação, que prepara 
escolas e ginásios para abrigar 
as famílias que precisam deixar 
suas casas.

O diretor da Defesa Civil de 
São José, Telson do Nascimen-
to, lembrou que, em fevereiro, 
a prefeitura decretou situação 
de emergência devido ao grande 
volume de chuvas que ocasionou 
diversos problemas na cidade. 

Nascimento ressaltou que, na 
impossibilidade da prevenção de 
desastres, a Defesa Civil traba-
lha com a orientação para evitar 
maiores danos. Nos últimos me-
ses, grupos de idosos do muni-
cípio têm recebido orientações 
para que percebam situações de 
risco e saibam como agir. 

No próximo ano, as ações 
devem ser realizadas com gru-
pos de crianças e adolescentes, 
segundo o diretor da Defesa Ci-
vil. (Marcela Ximenes)
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55Biguaçu. Servidores municipais de Biguaçu 
terão atendimento gratuito para sessões de reiki e 
auriculoterapia.  Os atendimentos serão realizados 
às quartas-feiras no Sesc Comunidade, ao lado da 
UPA, das 14h às 21h. Essas terapias são oferecidas à 
toda comunidade local nas unidades de saúde.

55São José. Hoje, às 14h, o Jardim Botânico de São 
José promove o curso ‘As especiarias do jardim – alimentos 
e ervas medicinais em nossa cozinha’. A inscrição é gratuita 
e aberta a toda comunidade. Informações pelo 3288- 4313.

55São Pedro de Alcântara. Em 
reunião, o Grupo de Turismo de São Pedro de 
Alcântara propôs a elaboração do Programa de 
Turismo Agroecológico e Sustentável. O município 
possui diversas propriedades dedicadas à 
agroecologia que podem aliar à atividade turística. 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Plano Diretor é 
analisado pela Câmara
Santo Amaro da Imperatriz concluiu o a 
elaboração do Plano Diretor do município, 
que agora passa a ser analisado pela Câmara 
de Vereadores. Foram realizadas audiências 
públicas, eventos nos bairros do município,  
oficinas de planejamento e consulta 
pública da versão preliminar do plano.
A elaboração do plano contou com a 
participação da Granfpolis (Associação dos 
Municípios da Região da Grande Florianópolis) 
que assessorou a equipe técnica, quanto ao 
método de elaboração e compatibilização 
com normas estaduais e federais.

SÃO JOSÉ

Show de talentos
Os idosos do Cati (Centro de 
Atenção à Terceira Idade de 
São José) participaram do 3ª 
Show de Talentos promovido 
ontem à tarde. A terceira 
edição do festival contou com 
a participação de cerca de 30 
idosos, que frequentam as 
aulas de canto do centro.
As músicas escolhidas pelos 
alunos formaram um repertório 
bastante variado com estilos 
que vão desde a música 
popular brasileira e o sertanejo, 
até canções internacionais. 

Eventos mais comuns em Palhoça são os alagamentos  
Há poucas áreas com possibilidade de deslizamentos em Palhoça, segundo o 
coordenador da Defesa Civil do município, Júlio Marcelino. Os bairros onde ocorrem 
alagamentos com maior frequência são o Brejaru, Caminho Novo, Centro, Frei 
Damião e Ponte do Imaruim – sendo esses três últimos os mais problemáticos. 

No entanto, Marcelino apontou que o município atua preventivamente 
para amenizar e evitar os alagamentos que provocam inúmeros 
transtornos. Entre as ações preventivas, estão a limpeza periódica  
de rios e afluentes e a limitação de áreas de riscos.

“A prevenção dá resultado. Em janeiro, quando Florianópolis, São José e Biguaçu 
foram atingidas pelas chuvas e sofreram perdas, em Palhoça toda a água foi 
drenada em 40 minutos sem nenhum dano registrado”, exemplificou o coordenador.

Cidade tem 30 áreas monitoradas e sujeitas a vendavais e deslizamentos

Idosos que frequentam aulas de canto do centro participam do evento
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