
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade - SIE, inscrita no CPNJ 
82.951.344/0001-40, torna público que recebeu da Fundação Municipal do 
Meio Ambiente de Florianópolis/SC - FLORAM as seguintes Autorizações:

- Autorização Ambiental – AuA nº122/2017 - de obra  de retirada 
programada  da estrutura controladora de fluxo com readequação estrutural 
da ponte sobre o Rio Ratones, localizada na Rodovia SC-402, expedida em 
26/12/2019, com validade de 48 meses.
- Autorização Ambiental – AuA nº123/2017 - de obra  de retirada programada  
da estrutura controladora de fluxo com readequação estrutural da ponte 
sobre o Rio Papaquara, localizada na Rodovia SC-402, expedida em 
26/12/2019, com validade de 48 meses.

 Comarca - São José / Vara da Infância e da Juventude e Anexos - Edital de interdição - art. 755, § 3º 

do CPC - Ação: Interdição - Requerente: Joaquim Raulino Luiz - Interditanda: Inêz Maria da Silveira 

Luiz - Juíza de Direito: Ana Cristina Borba Alves - Processo n. 0305537-33.2018.8.24.0064 - Interdita: 

INÊZ MARIA DA SILVEIRA LUIZ, brasileira, Casada, Aposentada, domiciliada em São José – SC - 

Doença Mental Diagnosticada: CID10 G30-0. Data da Sentença: 09/07/2019 - Curador Nomeado: 

Joaquim Raulino Luiz. Poderes do Curador: autorizando-o, tão e somente, a administrar os bens, os 

valores e os proventos da requerida, necessitando quaisquer atos negociais (celebração de contratos, 

empréstimos, alienações, etc.) de prévia autorização judicial.

AVISO DE PROCESSO DE ESCOLHA SUPLEMENTAR DOS MEMBROS DO 
CONSELHO TUTELAR DE MAJOR GERCINO - EDITAL Nº 01/2020/CMDCA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Major Gercino/SC abre inscrições 
para escolha suplementar dos membros do Conselho Tutelar para atuarem no Conselho Tutelar do 
Município de Major Gercino/SC.

REGIME LEGAL: Disposto no artigo 132 e 139 da lei Federal n. 8.069/1990 e na Lei Municipal 1.201/2019.

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES: 14 de janeiro a 29 de janeiro de 2020, no horário de atendimento ao 
público das 08:00 as 11:30h na Prefeitura Municipal junto ao chefe de Gabinete.

INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtidos através da página do município www.majorgercino.sc.gov.br.
Major Gercino, 09 de janeiro de 2020

Marcos Marcelino
Presidente do CMDCA de Major Gercino

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   

Processo nº 622/2019 – Proc. Adm. 11158/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE SOCORRO 
E ASSISTÊNCIA, CONSTITUIDOS DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, ALIMENTAÇÃO, 
ACOMODAÇÃO E BÁSICO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, DESTINADOS AS 
AÇÕES DE RESPOSTA, QUANDO DECRETADOS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/
OU ESTADO DE CALAMIDADE, REALIZADOS PELA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO A 
OCORRÊNCIAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ/SC. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 
27 de janeiro de 2020 às 13h30min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14h00min do dia 27 de 
janeiro de 2020. Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Setor 
de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810002.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/2019

Foz do Chapecó Energia S.A.
AVISO DE LICENÇA

A Foz do Chapecó Energia S.A. torna público que recebeu 
do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 
(Ibama) a prorrogação da Licença de Operação (LO) nº 
949/2010, até a data de 25 de dezembro de 2029, para a 
usina hidrelétrica Foz do Chapecó, localizada entre os 
municípios de Águas de Chapecó/SC e Alpestre/RS.

Peter Eric Volf
Diretor Superintendente

INSIDE MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A

CNPJ/MF 14.899.096/0001-86 - NIRE 42300047023
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas da INSIDE MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES S/A (“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 14:00 horas do 
dia 21 de janeiro de 2020, na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Rua Marcio Ferreira de Mello e Silva, 55, Praia 
Brava, CEP: 88.306-782, para discutir e deliberar acerca das seguintes matérias da ordem do dia: (a) aumento do capital 
social da Companhia; (b) caso seja aprovado o item (a) da ordem do dia, alterar a redação do Art. 5º do Estatuto Social da 
Companhia; (c) status 2019 e projetos para 2020. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, no 
endereço acima mencionado, todos os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia Geral Extraordinária. 
Itajaí/SC, 20 de dezembro de 2019. Waldemar Fernando Mello Martins - Presidente do Conselho de Administração.

Editor: FELIPE ALVES
felipe.alves@ndmais.com.brPOLÍTICA 10 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2020

Onyx Lorenzoni apresentou a Jair Bolsonaro proposta para garantir mais 
R$ 10 bilhões de recursos para bancar uma reformulação do programa

Governo estuda 
novo Bolsa Família
O ministro da Casa Civil, 

Onyx Lorenzoni, apre-
sentou nesta quarta-fei-

ra ao presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) estudos sobre um 
novo Bolsa Família. A informação 
foi dada pelo porta-voz da Pre-
sidência da República, Otávio do 
Rêgo Barros, ao dizer que a pro-
posta ainda será analisada em 
conjunto por ministérios como 
Casa Civil, Economia e Cidadania 
para Bolsonaro bater o martelo.

O núcleo político do Palácio 
do Planalto quer garantir mais R$ 
10 bilhões de recursos do Orça-
mento para bancar uma reformu-
lação do programa, e o pagamen-
to do 13º salário aos beneficiários 

em 2020. A equipe econômica 
diz, no entanto, não haver espa-
ço para uma ampliação de gastos 
dessa magnitude. O orçamen-
to previsto para o programa em 
2020 é de R$ 29,3 bilhões.

Em dezembro, Onyx afirmou 
que o governo pretende lançar 
até maio um Bolsa Família com 
nova fisionomia. “Queremos fa-
zer a ampliação do programa, 
construir portas de saída. Vamos 
apresentar a qualificação dos 
‘nem-nem’. São milhões de jo-
vens no Brasil que não trabalham 
e nem estudam”, afirmou o chefe 
da Casa Civil.

O governo planeja dividir 
o Bolsa Família em três partes: 

benefício cidadania, pago às fa-
mílias de baixa renda; primeira 
infância, para crianças de até três 
anos; e um montante que con-
templará crianças e jovens até 21 
anos. Segundo Onyx, o governo 
fará um “forte investimento” na 
área infantil.

“O Ministério da Educação 
trabalha com esse foco, o que 
significa prover creche, mater-
nal, jardim e pré-escola, crianças 
de zero até 5 anos e 11 meses”, 
disse o ministro, que conversou 
ontem com Bolsonaro acompa-
nhado da equipe do Ministério da 
Cidadania. “Estamos trabalhan-
do também para dar um suporte 
maior ao Criança Feliz”, disse.

PUBLICAÇÃO LEGAL

PARÁ

Lava Jato 
prende  
ex-senador

A Polícia Federal deflagrou 
ontem a Operação Fora do Cai-
xa, desdobramento da Lava Jato, 
paga apurar suposto pagamento 
de caixa 2 de R$ 1,5 milhão para o 
atual governador do Pará, Helder 
Barbalho, no âmbito de sua can-
didatura ao Executivo do Estado 
nas eleições de 2014. O ex-sena-
dor Luiz Otávio Campos (MDB) 
foi preso em Belém, sob suspei-
ta de ter intermediado os paga-
mentos.

Agentes cumpriram ain-
da outro mandado de prisão em 
Palmas (TO), que tinha como 
alvo Álvaro Cesar Silva da Rin. 
Ele também teria intermediado 
as propinas Além disso, a ação 
realiza buscas em seis endereços 
- três em Belém, uma em Palmas 
e dois em Brasília (DF). As ordens 
foram expedidas pela 1ª Vara da 
Justiça Eleitoral em Belém.

De acordo com a PF, a in-
vestigação teve início a início a 
partir da colaboração premiada 
de executivos da Odebrecht que 
relataram o pagamento de R$ 1,5 
milhão para candidato ao gover-
no do Estado do Pará por meio de 
três entregas, de R$ 500 mil cada.

Os pagamentos teriam sido 
realizados entre setembro e ou-
tubro de 2014 e teriam sido inter-
mediados pelo ex-senador citado 
em delação. A corporação apon-
tou ainda que há indícios de que 
ao menos um dos pagamentos 
foi realizado em endereço ligado 
a parentes do ex-parlamentar.

O governador do Pará Hel-
der Barbalho (MDB) declarou 
que sua campanha ao exe-
cutivo do Estado, em 2014, 
foi feita dentro da legislação. 
"As doações oriundas da em-
presa Odebrecht foram inte-
gralmente declaradas ao TRE 
e minhas contas aprovadas 
pela Justiça Eleitoral. Reitero o 
compromisso com a lisura de 
todo processo eleitoral e com 
o trabalho da Justiça", disse o 
governador.

1,5 mi
é o valor apontado pela Polícia 
Federal como sendo caixa 2 
para o atual governador do 
Pará, Helder Barbalho
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