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AVISO AOS ACIONISTAS
A Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina – COHAB/SC (Em 
liquidação), avisa aos senhores Acionistas que encontram-se à disposição, em 
sua Sede Social, na Rua Felipe Schmidt, nº 249 - 9º Andar – Centro Comercial 
ARS - Centro, Florianópolis/SC, os documentos a que se refere o artigo 133 da 
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Relatório da Administração, Parecer dos 
Auditores Independentes e demais documentos referentes às demonstrações 
financeiras) relativos ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Florianópolis, 23 de março de 2020.
RICARDO MORITZ

Liquidante
COHAB/SC

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0663/2020. Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria 
e cirurgia para a Gerência de Bens Regulares (GEBER). Abertura da sessão: 
29/04/2020 ás 08h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e 
canais para todas as comunicações. (CIG) SES 34435/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0657/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos para a 
Gerência de Bens Regulares (GEBER) e Diretoria de AssistênciaFarmacêutica 
(DIAF). Abertura da sessão: 29/04/2020 ás 08h15min. No site www.e-lic.
sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações.  
(CIG) SES 34071/2020.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0671/2020. Objeto: Aquisição de materiais de enfermaria 
e cirurgia para a Gerência de Bens Regulares (GEBER). Abertura da sessão: 
29/04/2020 ás 13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e 
canais para todas as comunicações. (CIG) SES 34634/2020.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0666/2020. Objeto: Aquisição de medicamentos para a 
Gerência de Bens Regulares (GEBER). Abertura da sessão: 29/04/2020 ás 
13h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para 
todas as comunicações. (CIG) SES 34459/2020.

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0589/2020. Objeto: Aquisição de equipamentos 
hospitalares para o Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos (HGMTR) 
. Abertura da sessão: 03/04/2020 ás 13h15min. No site www.e-lic.
sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para todas as comunicações.  
(CIG) SES 31653/2020.

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PRIVADO 018/2020
Processo CIASC nº. 0540/2020 – Edital de Manifestação de Interesse 
Privado 018/2020. Objeto: Manifestação de Interesse Privado que tem 
por objeto o compartilhamento de fibras ópticas apagadas. Entrega dos 
envelopes até: 22/04/2020 às 19h00. Local de entrega dos envelopes: 
Sede do CIASC, Rua Murilo Andriani, nº. 327, Bairro Itacorubi, Florianópolis/
SC, no Setor de Protocolo e Registro.  Acesso ao Edital de Manifestação 
de Interesse pelo site: www.ciasc.sc.gov.br > Licitações > Processos em 
Publicação. Data: Florianópolis, 20 de março de 2020. Signatário: João 
Mário Martins, Vice-presidente Administrativo e Financeiro do CIASC.

PIONEIRA DA COSTA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 10.595.195/0001-13 - JUCESC NIRE Nº 423000322-7

AVISO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO

Ficam convocados os senhores acionistas da empresa PIONEIRA DA COSTA PARTICIPAÇÕES S/A 
para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 24/04/2020 às 9:30h, em primeira chamada com a 
presença de 50% dos acionistas, ou às 10:00h, em segunda chamada com qualquer número de acionis-
tas, em sua sede social, à rua Trajano, nº 265 – 2º andar, Centro, nesta cidade, para deliberarem sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA:
a) Análise, discussão e votação do relatório da diretoria, demonstrativos financeiros e demais documen-
tos relativos ao exercício social de 2019;
b) Outros assuntos de interesse da sociedade
COMUNICA, outrossim, que se encontram à disposição dos senhores acionistas, no endereço supra 
mencionado, todos os documentos de que trata o artigo no 133, da lei no 6.404/76 e alterações posterio-
res, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019.

Florianópolis/SC, 20 de Março de 2019..
Ruberval Arlindo da Costa

Presidente do Conselho de Administração

 

A Universidade do Sul de Santa Catarina comunica que o corpo de 

ELIAS EVARISTO, nascido em 18/01/1956 e falecido em 22/09/2019 

na cidade de Florianópolis (SC), encontra-se no Laboratório de  

Anatomia do Campus Universitário de Tubarão (SC).

COMUNICADO

O telefone para informações é (48) 3621-3185.

PUBLICAÇÃO LEGAL

prates@ndmais.com.br

LUIZ CARLOS 
PRATES

O mundo era deste tamanhinho, o Brasil era um “bairro”, 
e mesmo assim a safadeza corria solta; a falta de 
educação, antes de tudo. E isso me irrita, quando 

alguns parvos dizem que no passado a educação era exemplar, 
que os avós eram um espelho de boa conduta. As mulheres, 
sim, nunca os vovôs, que costumavam sair para jogar cartas, 
diziam isso, quando na verdade iam para a “zona”. Safados. 
Faziam filhos clandestinos com as pobres empregadas que 
não podiam se defender. Os das fazendas eram os piores... 
Veio desse tempo a mentirosa frase de que um fio de bigode 
do vovô valia por uma assinatura em cartório. Estou nessa 
digressão, leitora, para dar, e mais uma 
vez, razão a Olavo Bilac (1865-1918), o 
nosso ativista social, republicano e poeta 
parnasiano, autor do Hino à Bandeira.

Aliás, em minhas palestras cansei 
de falar de Olavo Bilac, especialmente 
a partir da inesquecível frase que ele 
nos legou, aquela do: “Ao brasileiro 
falta uma boa guerra e perdê-la”. 

Por que Bilac dizia isso? Porque tinha 
dificuldades de aceitar os desmazelos 
de comportamento, disciplina e 
incivilidades do povo. E o que produz 
uma guerra? Disciplina, antes de tudo. 
As pessoas passam a rever costumes, 
hábitos, passam a economizar, dar valor ao que até então 
ia para o lixo... As pessoas “numa guerra” vivem como a 
corda no pescoço. Bilac tinha razão. O Coronavírus nem de 
longe se compara a uma guerra, mas está a implicar numa 
certa “disciplina” para o povinho estulto e festivo... 

Cansei de ouvir nestes dias gente praguejando por ter 
que ficar em casa, ninguém foi proibido, mas aconselhado. 
Mesmo assim, chiados e pragas. Numa guerra o chicote 
bate mais forte nas costas dos desmazelados da disciplina. 
Aqui entre nós, arrivistas imbecis promoveram “espetáculos 
de arte” em plenos dias de aconselhamento a que não o 
fizessem... O lucro, o nome da instituição, os interesses 
mesquinhos preponderando sobre o recomendado a todos. 
Bilac falou em guerra para aprendermos? Vou mais longe, 
uma “ditadura” seria, por algum tempo, o chicote de que o 
povinho, maioria, está a merecer. Falsos ingênuos. Para gente 
miúda ficar em casa é castigo. Quem cumpre os roteiros 
dos deveres cidadãos tem direitos, os outros não. Laço! 

(( Praias 
Todos os dias, por estes 
dias, vejo gente e mais 
gente, toscos, com 
crianças e petrechos indo 
para a praia, para a areia 
suja. Todas as praias 
são imundas, todas. E 
as autoridades de saúde 
desaconselhando essa 
estupidez. E você acha 
que os desastrados 
mentais ouvem? Só 
ouvem o que lhes 
interessa. "Ah, uma 
boa “borracha”!

(( Falta dizer
Lar é sinônimo de aconchego, 
de proteção, de “ninho”, de 
bom convívio, de amor. Lar, 
eu disse. Agora me diga, 
quem vive num lar? Casais 
estão quase se cuspindo 
por não poder sair de casa. 
A casa, para a maioria, é 
para eventuais refeições, 
para dormir à noite, e olhe 
lá, e, mais que tudo, para 
brigar. O Coronavírus veio 
apenas emoldurar essa cena. 
Daí toda a histeria pelo 
“ficar em casa”. Cruzes!

LINHA DURA

Numa guerra 
o chicote bate 
mais forte nas 
costas dos 
desmazelados 
da disciplina”

Editora: CRISTIANE CORDIOLI
cristiane.cordioli@ndmais.com.brCIDADE 16 FLORIANÓPOLIS, TERÇA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2020

TISAC

Índios deixam 
terminal do Saco 
dos Limões

Um grupo de aproximada-
mente 150 indígenas da tribo 
Kaigang deixou o antigo Ter-
minal de Integração do Saco 
dos Limões (Tisac), em Floria-
nópolis, na última sexta-feira. 
Eles haviam feito pedidos para 
que fosse construída uma casa 
de passagem, contudo a medida 
não foi atendida pela prefeitura.

Após a saída, órgãos públi-
cos fizeram a limpeza do local, 
retiraram as ligações de energia 
elétrica, estruturas de banhei-
ros e higienização do ambiente. 
Segundo Sandro Maurício Sil-
veira, presidente da Associação 
de Moradores do Saco dos Li-
mões (Amosac), os indígenas 
deixaram o local por conta pró-
pria, em virtude da pandemia 
de coronavírus, e foram para 
suas aldeias no Paraná e no Rio 
Grande do Sul.

Em nota, a Prefeitura da Ca-
pital informou que não foi no-
tificada sobre o ocorrido. “La-
mentamos a não comunicação 
formal do ocorrido, impossibili-
tando articulações com a comu-
nidade presente no espaço”.

Em 2017, uma ação do Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
condenou o município, a Fun-
dação Nacional do Índio (Funai) 
e a União a construírem uma 
casa de passagem. Segundo Sil-
veira, já houve iniciativas na di-
reção de construir uma casa de 
passagem, mas nenhuma me-
dida concreta foi tomada pela 
prefeitura. 

Estrutura no  
local é precária

As reivindicações em 
construir a casa de passagem 
na área do Tisac foram rejeita-
das em votação do Conselho da 
Cidade. Isso ocorreu pois o ter-
minal fica localizado em área 
de preservação permanente.  
A prefeitura assinou um ter-
mo de compromisso atestan-
do que iria construir o espaço, 
porém agora isso não ocorreu.

Segundo o Ministério Pú-
blico Federal, o local já con-
tava com banheiros entupidos 
e vazamentos de fossa, que 
causavam diarreias nas crian-
ças e causavam contaminação 
de água potável.
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