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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Acionistas da Agência de Fomento do Estado de Santa 
Catarina S.A. – BADESC – para se reunirem em Assembleia Geral Extraordi-
nária, na Sede da Sociedade, na Rua Almirante Alvim, no 491, Centro, nesta 
Capital, no dia 2 de janeiro de 2020, às 14h, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1º Deliberação sobre destinação dos juros sobre capital próprio do exercício 
de 2019 aos acionistas.

Florianópolis (SC), 23 de dezembro de 2019
Eduardo Alexandre Correa de Machado

Presidente

PUBLICAÇÃO LEGAL

Um candidato de 
concurso para 
agente peniten-

ciário em Santa Catarina 
morreu na manhã de se-
gunda-feira (23), após re-
alizar as provas do Teste 
de Aptidão Física – segun-
da etapa do processo de 
seleção, em Florianópolis. 
De acordo com a Secreta-
ria de Estado da Adminis-
tração Prisional e Socioe-
ducativa, Fernando Souza 
dos Santos, de 30 anos, 
apresentou à comissão o 
atestado de saúde que o 
autorizava a realizar os 

exercícios do teste. Todas 
as etapas do concurso são 
realizadas pela Fepese.

Após concluir as provas, 
no entanto, ele passou mal 
e foi prontamente atendido 
pela médica da equipe, que 
estava no local. O Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel 

de Urgência) foi chamado e 
o candidato foi encaminhado 
ao Imperial Hospital de Cari-
dade, no Centro de Florianó-
polis. Ele não resistiu e mor-
reu. A pasta não informou a 
causa da morte.

A secretaria emitiu 
nota lamentando o ocor-
rido, “e informa que a 
comissão do concurso já 
foi acionada e está acom-
panhando a situação”. O 
concurso público do Go-
verno do Estado para o 
cargo de agente peniten-
ciário teve 29.316 inscritos 
para 600 vagas.

Festas durante 10 dias seriam realizadas na estrutura, no Campeche

CIDADE 18 FLORIANÓPOLIS, TERÇA E QUARTA-FEIRA, 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2019

NO ABRAÃO

Mãe de alunos agride 
diretora de creche

A diretora do Neim (Nú-
cleo de Educação Infantil 
Municipal) do Abraão, em 
Florianópolis, foi agredida 
na tarde de sexta-feira (20). 
Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Educação, a agres-
são teria partido da mãe de 
dois meninos que estudam 
na unidade de ensino.

Conforme o secretá-
rio de Educação da Capital, 
Maurício Fernandes Pereira, 
a violência contra a diretora 
teria sido motivada por um 
relatório elaborado por ela 
e entregue ao Conselho Tu-
telar. O documento denun-
ciava a mãe por maus tratos 
às crianças.

Os meninos de 1 e 2 anos 
foram retirados da creche 
por dois oficiais de Justiça 
e conduzidos a um abrigo. 
A Polícia Militar foi aciona-
da. A diretora registrou um 

boletim de ocorrência e foi 
encaminhada ao IML (Ins-
tituto Médico Legal), onde 
realizou o exame de corpo 
de delito.

A polícia abriu um in-
quérito para investigar o 
caso. De acordo com o se-
cretário, a diretora vai soli-
citar uma medida protetiva.

O secretário disse que 
o órgão irá acompanhar a 
servidora, que teria ficado 
muito machucada e abala-
da psicologicamente. Por 
meio de nota, a Secretaria 
de Educação afirmou que 
repudia todo e qualquer tipo 
de agressão. “Nada justifica 
a violência sofrida por uma 
profissional do magisté-
rio. A Secretaria está dando 
todo suporte à professora, 
bem como levará o caso à 
polícia”, diz um trecho do 
comunicado.

Homem de 30 anos realizava etapa seletiva de concurso 
para agente penitenciário na Capital quando passou mal

Candidato morre 
em teste físico

600
vagas estão em dis-
puta no concurso, que 
teve 29.316 inscritos 
em Santa Catarina

ÁREA DE PRESERVAÇÃO

Justiça embarga festival
A Justiça Federal atendeu, 

em 19 de dezembro, um pedido 
do MPF (Ministério Público Fe-
deral) e embargou a realização 
do evento Osci Music, previsto 
para ocorrer no Campeche nos 
próximos dias. Montada próxi-
ma à faixa de areia da praia, a 
estrutura do festival não con-
seguiu a emissão das licenças 
Ambiental e Sonora emitidas 
pela prefeitura da Capital.

Segundo o desembargador 
Victor Luiz dos Santos, o evento 
também não conta com auto-
rização da Vigilância Sanitária. 

Com a decisão, a festa de lan-
çamento, prevista para o último 
sábado, foi cancelada. Os de-
mais eventos que aconteceriam 
a partir do próximo dia 28 tam-
bém estão suspensos. A orga-
nização informou que trabalha 
para reverter a situação. 

Seriam 10 dias de festas 
entre dezembro e janeiro. Os 
ingressos variam de R$ 25 a R$ 
500 e, no site, continuam a ser 
oferecidos. Conforme o MPF, o 
local faz parte de uma APP (Área 
de Preservação Permanente) por 
estar na “faixa de 300 metros a 

partir da linha de preamar”.
A organização do evento 

argumenta que o terreno es-
taria sobre mais de um zone-
amento – Área de Preservação 
Permanente e Área Turística 
Residencial -, e que o evento 
seria realizado em propriedade 
privada. Na alegação no pro-
cesso, a Osci disse que o mes-
mo evento foi autorizado na 
temporada passada e que “os 
impactos negativos constata-
dos no Estudo de Impacto de 
Vizinhança teriam sido elimi-
nados ou minimizados”.
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