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EDITAL
A Diretoria Executiva da Associação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina - Capitão Osmar Romão da Silva - ACORS, com amparo nos incisos I, V e IX do Art. 20, 
c/c o inciso 7º do Art. 7º e com o Capítulo II – Art. 13 ao 17, tudo do Estatuto desta associação, e:
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 525, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre novas 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus;
CONSIDERANDO que o Capítulo II do Estatuto da ACORS prevê inúmeras fases a serem seguidas 
durante o período eleitoral da associação, fases estas que não poderão ser efetivadas em decorrência 
do isolamento social;
CONSIDERANDO oportunizar a todos os associados poderem participar efetivamente das eleições 
associativas;
CONSIDERANDO consulta formulada ao Escritório Baratieri Advogados, que atende a ACORS, onde foi 
sugerido o cancelamento temporário das fases do processo eleitoral;
CONSIDERANDO consulta formulada à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal da ACORS, que 
também orientaram pelo cancelamento temporário das fases do processo eleitoral.
INFORMAR a todos os Associados da ACORS que o processo eleitoral associativo foi CANCELADO, 
devendo reiniciar somente após a vida dos catarinenses e do país retornar à normalidade.
O reinício do processo eleitoral será informado aos associados e divulgado por meio de Edital, conforme 
determina nosso Estatuto.

Florianópolis, 25 de março de 2020.
SÉRGIO LUÍS SELL
Coronel PMSC RR

PRESIDENTE

Editora: CRISTIANE CORDIOLI
cristiane.cordioli@ndmais.com.brGERAL 18 FLORIANÓPOLIS, SÁBADO E DOMINGO, 28 E 29 DE MARÇO DE 2020

Imunização contra a gripe de idosos, que começa nesta segunda-feira na Capital, não será feita 
em postos de saúde para evitar a aglomeração de pessoas em grupo de risco para o Covid-19

Vacinação tem novos endereços
Os Idosos com mais de 70 

anos, moradores de Floria-
nópolis, poderão se vacinar 

contra a gripe a partir de segunda-
feira em várias regiões da Capital. 
Para evitar aglomeração, e não ex-
por pessoas em grupo de risco para 
o novo coronavírus, a prefeitura de 
Florianópolis não irá disponibilizar 
a vacina em Centros de Saúde.

As etapas de vacinação serão 
realizadas e em locais definidos 
pela Prefeitura e por faixa etária, 
lembrando que idosos acima de 80 
anos continuam sendo vacinados 
em casa e a equipe de saúde entra 
em contato para verificar o melhor 
horário. Será imprescindível que 
a população respeite e agenda por 
faixa etária e compareça levando 
documento de identidade e CPF. 

A Secretária de Saúde da Ca-
pital reforça que as vacinas de 
gripe não previnem contra o co-
ronavírus, elas apenas imunizam 
contra os vírus da família influen-
za. Idosos com febre ou sintomas 
respiratórios não serão vacinados. 
Neste caso, o pedido é que qual-
quer pessoa com os sintomas do 
Covid-19 entre em contato com 
o Alô Saúde Floripa pelo número 
0800-333-3233.

DIVULGAÇÃO/PRF/ND

DATAS POR IDADE E LOCAIS

Etapas 
 – 70 a 80 anos - 30, 31 de 
março e 1 de abril 

 – 65 a 70 anos - 2, 3 e 6 de abril 
 – 60 a 65 anos –7, 8 e 9 de abril 

Locais 
Atendimentos ocorrerão 
das 9h às 16 h 

 – Tapera: Escola Básica Municipal 
da Tapera - Escola do Futuro 
– Rodovia Açoriana, sem nº 

 – Rio Tavares: Escola Básica 
Municipal João Gonçalves Pinheiro 
- Rua Silvio Lopes Araújo, 347

 – Ingleses: Escola Básica 
Municipal Profa. Herondina 
Medeiros Zeferino - Servidão 
Três Marias, 1072

 – Rio Vermelho: Escola Básica 
Municipal Maria Conceição 
Nunes - Rua Luiz Duarte Soares

 – Coqueiros: Escola Básica 
Municipal Almirante Carvalhal 
- Rua Bento Góia, 113

 – Monte Cristo: Escola de 
Educação Básica Estadual 
América Dutra Machado - Rua 
Joaquim Nabuco, 2875

 – Centro: Núcleo de Educação 
Infantil Almirante Lucas - 
Avenida Mauro Ramos, 658

 – Centro: UFSC, na Sede da 
Secretaria de Educação à Distância 
- Rua Dom Joaquim, 757

Drive-thru 
Atendimento dentro do carro

 – Via Expressa: antes da 
chegada do elevado

 – Pedágio: SC 401 Norte 
 – Beira Mar Continental: Perto 
das quadras de vôlei

 – Beira Mar: em frente ao Koxixus

Nova remessa com doses contra a gripe chega a SC
A Secretaria de Estado 

da Saúde de Santa Catarina 
(SES/SC) informa que 
recebeu do Ministério da 
Saúde, na última semana, 
uma nova remessa de doses 
da vacina contra a gripe.

De acordo com a 
secretaria, desta vez, 
foram encaminhadas ao 
Estado um total de 228 mil 
doses. A distribuição para 
as 17 regionais de saúde 
começou nesta sexta-feira.

Como a Campanha 
de Vacinação contra a 
gripe foi antecipada, 

como uma estratégia para 
auxiliar no diagnóstico 
da Covid-19, o Ministério 
da Saúde tem recebido 
as doses do laboratório 
produtor Butantan de forma 
escalonada, de acordo com a 
produção. Por esse motivo, 

as doses são enviadas ao 
Estado em remessas.

Santa Catarina receberá 
um total de 2.570.800 
doses em pequenos 
lotes, com datas a serem 
confirmadas, pois depende 
da produção da vacina.

O quantitativo 
recebido é dividido, 
proporcionalmente, para 
as regionais de saúde, 
de acordo com os grupos 
prioritários. As regionais de 
saúde são responsáveis por 
distribuir as vacinas aos 295 
municípios catarinenses.

PUBLICAÇÃO LEGAL

0800-333-3233
é o número do Alô Saúde  
da Prefeitura de Florianópolis,  
que deverá ser utilizado  
caso o paciente tenha algum  
sintoma do novo coronavírus

Instituições 
de ensino 
onde serão 
realizados os 
atendimentos, 
como a Escola 
do Futuro, 
da Tapera, já 
receberam 
identificação

NÚMEROS

Histórico de 
recebimento em 
Santa Catarina 
1ª remessa (16/3): 307,6 mil

2ª remessa (23/3): 156 mil

3ª remessa (26/3): 228 mil
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