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Em função da escalada do novo coronavírus no país
europeu, governo apela para que pessoas só saiam para
trabalho ou em casos emergenciais. No Brasil, número
de infectados subiu para 30. SC tem 42 casos suspeitos

Itália restringe
saídas de casa
O

primeiro-ministro da Itália, Giuseppe
Conte, decretou ontem bloqueio da
Itália como uma medida para conter a
propagação do novo coronavírus (Covid-19),
restringindo os deslocamentos no país. Conte disse que as medidas adotadas apenas dois
dias atrás em grande parte do norte não eram
mais suficientes e que teriam que ser estendidas a todo o país a partir de hoje.
“Nossos hábitos precisam mudar, precisam mudar agora, todos nós precisamos
desistir de alguma coisa pelo bem da Itália”, disse Conte. "Fique em casa", apelou. De
acordo com a medida tomada por Conte, as
pessoas devem ficar em casa, a menos que
tenham razões importantes relacionadas ao
trabalho, saúde ou outras necessidades especiais. O deslocamento para o trabalho ainda será permitido. Escolas e universidades
permanecerão fechadas até 3 de abril.
A Itália é o país europeu com o maior número de infectados e de mortos pelo Covid-19.
Dados divulgados ontem mostraram um aumento de número de mortes pelo vírus de 97
para 463 e um crescimento de 24% no total
de casos, que chegou a 9.172. Desse total, 733
pessoas estavam em tratamento intensivo.
O diretor-geral da OMS (Organização
Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a ameaça de uma pandemia de
coronavírus se tornou real, mas disse que seria a primeira pandemia que poderia ser controlada. "Estamos encorajados pela Itália estar
tomando medidas agressivas para conter sua
epidemia e esperamos que essas medidas se
mostrem eficazes nos próximos dias", disse.
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Estados com casos
confirmados
São Paulo: 16

Minas Gerais: 1

Rio de Janeiro: 8

Distrito Federal: 1

Bahia: 2

Alagoas: 1

Espírito Santo: 1
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No Brasil, 30 casos confirmados
No Brasil, o número de
infectados pelo coronavírus
subiu ontem para 30 casos,
quando no fim da tarde o
Estado do Rio de Janeiro
confirmou mais cinco.
Em Santa Catarina, a
exemplo de todo o Sul do
País, os órgãos de saúde
continuam monitorando
apenas casos suspeitos.
Os números caíram ontem
para 42. Outras 28 suspeitas

foram descartadas.
O novo boletim não
informou os municípios de
onde partem as suspeitas. O
motivo, segundo a secretaria,
é uma atualização na base
de dados. O último boletim
apontava Florianópolis
como a cidade com maior
número de casos com 16
em investigação. Joinville,
Itajaí e São José também
apresentavam suspeitas.

MAIS 5 MIL MÉDICOS
O Ministério da Saúde
irá lançar, nesta semana, um
chamamento para cerca de 5
mil profissionais pelo programa
Mais Médicos para reforçar
a assistência em saúde pelo
coronavírus. Capitais e grandes
centros urbanos voltam a
participar do programa, por
terem maior concentração de
pessoas, o que ajuda a ampliar
a circulação do coronavírus.
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Cruz Vermelha italiana amplia trabalho em aeroporto durante restrição

PUBLICAÇÃO LEGAL
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇO E ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE SÃO JOSE E REGIÃO
Edital de Convocação
O presidente do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO E
ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE SÃO JOSÉ E REGIÃO, através de seu presidente, Maurilia Martins,
e de acordo com o estatuto da entidade convoca todos os seus representados, no âmbito de sua
representação associados ou não, a participar da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no
dia 12 de Março de 2020, na sede do sindicato, sito à rua Endereço: Av. Presidente Kennedy, 1333 - sala
701, Edifício Presidente - Campinas, São José - SC, 88101-001, ás 17:00 em primeira convocação com
quórum qualificado, e as 18:00 em segunda e última convocação, com qualquer número de participantes,
para a Seguinte Ordem do Dia: - Escolha de Delegados para o XI congresso Estadual da FEVASC
- Federação dos Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância, Prestadoras de
Serviços, Asseio e Conservação e de Transporte de Valores de Santa Catarina que será realizado no
dia 20 e 21 de Março de 2020, na cidade de Lages/SC, nas dependências do Auditório do Map Hotel.
São José 10 de março de 2020.
Maurilia Martins
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA BASE 2020
A Presidente do SINTRAM/SJ convoca os servidores públicos municipais de São José para
comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
DATA: 12 DE MARÇO DE 2020 - Quinta-feira
HORA: 13h30min (1ª chamada) e 14h00min (2ª chamada)
LOCAL: Clube Recreativo 1o de Junho - Rua Getúlio Vargas, 362 - Centro, São José/SC
PAUTA:
1. Informes;
2. Análise de Conjuntura;
3. Proposta de Mudança no Art.6º inciso II do Estatuto do Sindicato, modificando o percentual de
desconto dos filiados aposentados;
4. GREVE Nacional do dia 18 de março;
5. Discussão da proposta apresentada pelo Executivo quanto à pauta de reivindicações da
DATA-BASE 2020.
Jumeri Zanetti
Presidente do SINTRAM-SJ
SINTRAM-SJ- Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José
Rua Justino Leite Neto nº 825- Roçado - São José/SC - CEP: 88.108- 330
Fone/fax: (48) 3259-7988 - E-mail: atendimentosintramsj@gmail.com Facebook: www.facebook.com/sintram.sjcut SITE: SINTRAMSJ-CUT.COM

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 049/SMA/DSLC/2020
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada
de Preços, tipo menor preço, tendo como objeto a Contratação de empresa para
execução da pavimentação e drenagem da Rua da Fonte – Trecho I e II – Coqueiros
– Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será até às 13h50min do
dia 27/03/2020. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 14h, na
Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na
Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/
SC. O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 082/SMA/DSLC/2020
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada
de Preços, tipo menor preço, tendo como objeto a Contratação de empresa para a
execução da pavimentação da Rua Francisco Vieira – Campeche – Florianópolis/
SC. O limite para a entrega dos envelopes será até às 15h50min do dia 27/03/2020. A
reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 16h, na Secretaria Municipal
de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro
Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC. O Edital
poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 083/SMA/DSLC/2020
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de
Preços, tipo menor preço, tendo como objeto a Contratação de empresa para execução
da pavimentação Avenida Prefeito Acácio Garibalde São Thiago (Acesso Joaquina)
– Florianópolis/SC. O limite para a entrega dos envelopes será até às 13h50min do
dia 13/04/2020. A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 14h, na
Secretaria Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na
Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/
SC. O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.
A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação
deste edital R$ 1.452,00.

