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Governo de SC lança Plano Mil
Verbas. Os municípios catarinenses vão receber R$ 1 mil para cada habitante, totalizando R$ 7,3 bilhões em cinco anos
Foto: Júlio Cavalheiro/ Secom

Quanto vale tirar da gaveta
obras que vão melhorar a vida dos
catarinenses em todas as regiões?
Antes de mais nada, segundo o
governador Carlos Moisés, vale o
esforço para tornar a gestão
pública mais e ciente, vale planejamento, trabalho técnico, vale
somar forças para que Estado e
município realizem juntos projetos estruturantes em todas as
cidades de Santa Catarina. Para
isso, o chefe do Executivo estadual anunciou nesta terça-feira, 14, o
Plano 1000. Por meio do programa, o Estado vai destinar R$ 7,3
bilhões para investimentos nos
municípios ao longo dos próximos anos.
"Para chegar a este momento
é preciso reconhecer quão importante foi o trabalho de verdadeira
imersão na gestão, lá em 2019.
Enxugamos a máquina pública e
desenhamos o futuro que queríamos para Santa Catarina. Tivemos
o apoio do parlamento catarinense, aprovando por unanimidade a
reforma administrativa, o que nos
deu a condição de hoje fazer as
entregas que têm como prioridade melhorar a vida dos catarinenses e promover desenvolvimento.
O Plano 1000 é mais uma oportunidade de trabalharmos juntos,
investindo força e recursos no que
realmente importa", frisa Carlos
Moisés.
O evento de lançamento do
Plano 1000, no Teatro do CIC, em
Florianópolis, entra para a história
como o início deste que é o maior
projeto municipalista para Santa
Catarina. Na primeira etapa, serão
contempladas as 70 maiores
cidades, mas o programa contemplará todos os municípios. A base
de cálculo do valor que cada prefeitura terá direito a receber considera R$ 1 mil por habitante, o
que não é, necessariamente, um
limite para que os bons projetos

sejam realizados.
Em seu discurso, o presidente
da Assembleia Legislativa, Mauro
de Nadal, elogiou a iniciativa do
Governo e ressaltou a importância da parceria com os gestores
municipais. "Tem a marca da
gestão, mas também a sensibilidade do governador Carlos Moisés para entender que ninguém
melhor que os prefeitos para fazer
obras e responder à esperança do
cidadão", expressa Nadal.
Primeiro convênio do Plano
1000 garantirá mais de R$ 200
milhões a Itajaí
No ato desta terça-feira, o
prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni, assinou o primeiro convênio
do Plano 1000. O município vai
receber mais de R$ 200 milhões
para executar projetos que viabilizam uma série de obras de infraestrutura para a idade.
M orastoni discursou em
nome dos prefeitos que estavam
no evento e agradeceu ao governador Carlos Moisés por ser parceiro dos municípios, garantindo
recursos para obras importantes.
"O governador está sendo certeiro quando direciona o olhar para
o lugar onde a vida do cidadão
acontece, onde as pessoas trabalham para sustentar a família. O
municipalismo da forma como
está sendo apresentado hoje,
certamente cará marcado na
história política catarinense",
aponta o prefeito. Ele disse ainda
que os gestores municipais são
egressos de praticamente dois
anos de pandemia e, agora, mais
do que nunca, precisam da ajuda
do Estado para investir nos projetos que estão aguardando verbas.
Quem também comemorou
foi o prefeito de São Joaquim,
Giovani Nunes. Com os recursos,

no município da Serra Catarinense, melhorias na malha viária e
ações para o desenvolvimento do
turismo estarão entre os primeiros projetos a saírem da gaveta.
"Este governo está, de fato, mais
perto do município e poder contar com o apoio do Estado é fundamental para realizar as obras
que a nossa população aguarda e
precisa".
Entenda mais sobre o Plano
1000
Na apresentação do Plano
1000 aos prefeitos, convidados e
demais autoridades, o secretário
de Estado da Fazenda (SEF), Paulo
Eli, destacou todo o planejamento técnico para que o programa
fosse colocado em prática. Além
disso, o saneamento das contas
públicas, segundo o secretário, é
o que vai permitir o investimento
de recursos próprios do Estado
aos projetos contemplados.

"Importante destacar que não
é simplesmente distribuir recursos, há critérios e, um dos principais, é garantir obras que tragam
qualidade de vida, bem-estar
social, promovam infraestrutura
logística e ajudem no pleno
desenvolvimento". O secretário
cita ainda que, além do Plano
1000, o governo tem capacidade
para a celebração de novos convênios e para manter o cronograma de obras estaduais.
Para participar do Plano 1000,
a prefeitura deve enviar um ofício
ao Governo do Estado solicitando
a parceria com a exposição de
motivos. Em seguida, é aberto um
processo eletrônico bem como é
preenchido o convênio chamado
de guarda-chuva - o que contém
os projetos de todos os municípios. "Como o parecer jurídico é
padronizado, há celeridade para a
assinatura do convênio e publica-

ção do extrato em Diário O cial",
explica Paulo Eli.
Um comitê com integrantes
da SEF, Casa Civil e Infraestrutura
foi formado para, junto com os
municípios, de nir os projetos
que receberão aportes do Governo do Estado.
"A parceria com as prefeituras
permite alinhar políticas para
atender as necessidades dos
catarinenses em diversas áreas,
sobretudo no pilar saúde, segurança e educação. O governo está
preparado, com a garantia dos
recursos para realizar obras e
acelerar o crescimento do Estado,
junto com os municípios", acrescenta o chefe da Casa Civil, Eron
Giordani.
De acordo com ele, de 2019
até agora, já foram repassados
mais de R$ 3,5 bilhões às prefeituras, consolidando a bandeira
municipalista da atual gestão.
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Quadra de Beach Tennis gratuita
volta ao Aeroporto de Florianópolis

DIVULGAÇÃO

Foto: Divulgação

mo de raquetes e
bolinhas.

A partir do dia 18
de dezembro, o Boulevard 14/32, dentro
do Aeroporto Internacional de Florianópolis, terá uma quadra de beach tennis,
aber ta e gratuita,
para iniciantes, amadores e/ou pro ssionais adeptos da atividade.
Esta é a segunda
edição do Beach
Tennis Floripa Airport, que já passou
pelo local ano passado.
A quadra cará no aeroporto por
3 meses, até dia 23 de março de 2022.
De segunda a sexta-feira, entre 7h e
21h, é necessário fazer agendamento
prévio com a Mormaii, uma das

O Beach Tennis
Floripa Airport é mais
uma das muitas atrações que fazem parte
do calendário de
eventos gratuitos do
Boulevard 14/32,
praça de lazer, entretenimento, gastronomia e compras, dentro do complexo
aeropor tuário de
Florianópolis.
Desde outubro,
quando os eventos foram autorizados na cidade, o espaço já recebeu
atrações de diversos esportes, como
foot table, esgrima e jiu-jitsu; festival
de sapateado, música, cerveja e sessão de cinema. Para 2022, já estão
previstas muitas novas atrações.

patrocinadoras do projeto, por meio
do WhatsApp (48) 99972.5404. Aos
nais de semana, não é preciso
agendar, e a quadra cará disponível
24 horas.
A organização será por ordem de
chegada. Também haverá emprésti-

Novos sinais
O governador Carlos Moisés da Silva segue dando sinais de
namoro com o Republicanos em Santa Catarina. Na última
semana, o chefe do Executivo estadual apareceu ao lado do
presidente estadual da sigla no Estado, deputado estadual e
bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Sérgio
Motta, durante uma celebração. Na foto acima, Moisés está
no meio e Motta, à esquerda. Os dois apareceram juntos
novamente na última segunda-feira em vídeo nas redes
sociais, trocando afagos, e falando da importância do- traba
lho das igrejas durante a pandemia. Motta disse que Moisés
é homem de “princípios cristãos” e que o Estado ﬁcou com
os templos fechados por menos tempo do que outros estados
graças à ajuda de Moisés. À direita da foto, está o vereador de
Florianópolis licenciado e seretário de Estado de Desenvolvi
mento Social, Claudinei Oliveira, outra liderança importante
do Republicanos no Estado. Moisés tem o convite na mesa
e já conversou com lideranças nacionais do partido sobre o
assunto. É ver se o casamento dará certo.

PRESTÍGIO

Capital vai contar com mais
de 1.300 horários de ônibus
A Prefeitura de Florianópolis,
acrescentará 1.343 horários que
atenderão o serviço executivo e o
convencional, e retornará 10
linhas a partir de 18 de dezembro.
Os acréscimos fazem parte
dos preparativos da Prefeitura
para o aumento da demanda no
transporte coletivo aos nais de
semana por parte de turistas e
moradores da Capital.
Aos sábados serão 672 novos
horários, o que representa um
aumento de 30% na oferta, e o
retorno das linhas: 136, 137, 474,
362, 363.
Já aos domingos serão acrescidos 406 novos horários, aumen-

vo está sendo pensado para atender todas as demandas da população para que todos tenham
tranquilidade e conforto ao utilizar os serviços.
Além disso, estamos nos encaminhando para uma nova fase do
transporte coletivo, em que estamos conseguindo superar os
efeitos da pandemia”, ressalta o
secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano Michel Mittmann.
Os usuários do transporte
coletivo podem consultar os
novos horários através do site do
Consórcio Fênix e do app oripanoponto.

to de 25% na oferta e o retorno
das linhas: 136, 137, 320, 474, 761,
766, 362, 363, 468, 477.
O serviço executivo também
contará com mudanças: serão
124 novos horários, representando 43% de aumento da oferta aos
sábados, e aos domingos serão
mais 141 novos horários.
Além dessas mudanças aos
nais de semana, a SMPU constantemente faz viagens extras
durante os dias da semana, adicionando horários nas linhas de
maior demanda. “Essas mudanças fazem parte do conjunto de
ações que estamos preparando
para o verão. O transporte coleti-

Picolés e Sorvetes

A presença de Claudinei no primeiro escalão
do Executivo é uma
espécie de símbolo de
maior prestígio da sigla
junto ao governador. Isso
porque Moisés abriu o
secretariado para apenas
quatro nomes partidários:
entrou o MDB, com Luiz
Fernando Vampiro (Edu-

cação), o PP, com Altair
Silva (Agricultura), o PSD,
com Eron Giordani (Casa
Civil), além de Claudinei.
O curioso é que o Repu blicanos tem um deputado e poucos prefeitos,
enquanto os outros três
partidos são gigantes no
Estado, com o comando
de diversas cidades.

•O INGRESSO de Moisés numa sigla menor como -o Re
publicanos auxilia o governador no trato com a Assembleia.
Isso porque se discutiu muito um convite ao PP ou ao MDB,
siglas que rivalizam na maioria das prefeituras do interior.
Qualquer preferência poderia prejudicar o governador.
•OUTRO benefício para Moisés no Republicanos é
manter-se num partido de direita, seguindo a linha do que
fez em 2018, na eleição com o PSL. Por outro lado, uma
- even
tual candidatura na sigla traria pouco tempo de televisão, a
depender das alianças.
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Segurança de Santa Catarina é reforçada
com mais 531 novos policiais militares
na operação veraneio, e, após,
serão distribuídos por municípios, conforme de nição técnica
da corporação.
O comandante-geral da PM,
coronel Dionei Tonet, destacou
que esses novos policiais representam uma renovação dentro
do plano de inclusão da corporação. “Isso é importante manter. O
governador Carlos Moisés vem
fazendo isso com maestria, mostrando a forma que se deve fazer
o tratamento de segurança
pública em Santa Catarina. Esse
ato de hoje garante a nossa permanência como o melhor estado
em segurança pública do Brasil.”

Mais 531 novos policiais
militares passam a reforçar a
segurança em Santa Catarina. A
solenidade de formatura do
curso de Formação de Soldados
da Polícia Militar foi realizada na
manhã do dia 16 de dezembro,
em Florianópolis, com a presença do governador Carlos Moisés.
Com a nova turma, o Governo do
Estado atinge a marca de 1.100

novos policiais, o que representa
uma renovação de 10% do efetivo da PM em dois anos.
“É um dia importante para a
Segurança Pública de Santa
Catarina. É nossa capacidade de
formação, o compromisso da
nossa gestão de complementar
o efetivo e assim ofertar mais
serviços e segurança aos catari-

nenses. Temos a convicção de
que daqui saem grandes policiais, com uma excelente formação.
São 531 policiais militares,
homens e mulheres que estão
entregando as suas vidas para
servir ao próximo”, disse o governador Carlos Moisés.
Os novos policiais militares
prestarão serviço inicialmente

Pedro Rennan Cantanhede
dos Santos (foto abaixo), um dos
formados, celebrou muito a
conquista ao lado de parentes.
“Hoje foi o melhor dia da minha
vida. Ver meus familiares e meus
amigos dividindo esse grande
momento comigo foi inesquecível. Agradeço primeiramente a
Deus por ele ter permitido meu
sonho se tornar realidade”, a rmou.
Os soldados participaram do
Curso de Formação de Soldados,
no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, que passa
a se chamar Escola Superior de

Formação e Aperfeiçoamento de
Praças, no Bairro Trindade, em
Florianópolis. O curso durou 10
meses. Foram 1.675 horas compostas por estudos teóricos
sobre direito penal, legislação,
trânsito, ética e cidadania. Na
parte prática, o treinamento
compreende técnicas de policiamento ostensivo, uso de armas,
defesa pessoal e participação em
operações policiais.
Ainda no evento os novos
soldados se formaram no Curso
Superior de Tecnologia em Segurança Pública, ofertado pela
Faculdade da Polícia Militar
Participaram do ato o presidente do Colegiado Superior de
Segurança Pública e Perícia O cial, comandante - geral do
Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina, coronel Marcos
Aurélio Barcelos, o deputado
estadual, Onir Mocellin, a vicegovernadora, Daniela Reinehr, p
sub-comandante geral da PM,
Marcelo Pontes, o chefe do Estado Maior Geral da PMSC, Aurélio
José Pelozato da Rosa, comandante da Escola Superior de
Formação e Aperfeiçoamento de
Praças, tenente Fred Hilton Gonçalves da Silva, entre outras autoridades, familiares e comunidade.

Fotos: Júlio Cavalheiro / Secom
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Desejamos a todos os nossos clientes,
parceiros e amigos um Feliz Natal
e um 2022 repleto de realizações,
equilíbrio e muita saúde.
Boas Festas!

Tele-Entrega
3333.1166 / 99166.4822

drogariapaulina

Aberto de segunda a sábado das 7h às 22h
Rua Delminda Silveira, 640 - Agronômica (ao lado da Pontual)

COMBO
PERFCT HAIR
1 Reconstrução
1 Hidratação
1 Ampola
+ Ozônio Terapia
1 Hidratação
Por:

R$329,90

co.

Salão de Beleza
Beleza - Estética
Cabelo - Maquiagem
Unhas em Gel

loulebeauty.co

99688.6668

Rua Capitão Amaro Seixas Ribeiro, 43, Santa Mônica
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Aprenda a personalizar
Chinelos com Pérolas
Materiais: um par de chinelos brancos ou com a cor de sua preferência, pérolas de diferentes tamanhos e outras pedrarias, cola
quente, agulha, linha e ﬁta de cetim.

Cole a ﬁta na base da
tira do chinelo, depois vá
enrolando a ﬁta de cetim
branca em toda a tira do
chinelo, de forma que
cubra toda a tira.

1

Em seguida, passe a ﬁta
de cetim na emenda da
tira do chinelo, de maneira
que forme um triângulo.
Faça o acabamento com a
cola quente.

Gourmet
Bacalhau com Batata
Ingredientes
- 500 g de batata
- 500 g de bacalhau
- 4 cebolas grandes
- 1 lata de creme de leite
- 1 lata de azeitona
- Azeite

Modo de Preparo
- Cozinhe a batata até ela car macia, tire as cascas e corte-as em fatias.
- Cozinhe o bacalhau, des e e misture como as azeitonas sem caroço.
- Corte a cebola em rodelas nas e leve ao fogo com azeite para refogar.
- Em um refratário de vidro, coloque azeite no fundo, depois as batatas, e por
cima o bacalhau des ado com azeitonas. Espalhe a cebola refogada e cubra
tudo com o creme de leite. Leve ao forno para dourar. Sirva quente,
acompanhado de arroz branco e vinho.

2

Torta Nutella
Receita: Chef Roberta Scheer, do Faial Prime Suítes

Comece a bordar as
pedrarias. Cole as pérolas
antes de costurá-las.
Para que haja boa ﬁxação,
é fundamental costurar
em torno de cada pérola
duas vezes.

3

Em seguida, passe a ﬁta
de cetim na emenda da
tira do chinelo, de maneira
que forme um triângulo.
Faça o acabamento com
a cola quente.

Ingredientes
- 400 gr de bolacha de leite
- 200 gr de manteiga derretida
- 300 gr de nutella
- 3 barras de chocolate meio
amargo
- 1 lata de creme de leite

Modo de Preparo
Massa: Triture as bolachas até que vire uma farinha. Depois, misture com a
manteiga até que esteja desgrudando do dedo. Ajeite a massa em uma
assadeira redonda de fundo removível e coloque no forno, a 180º, até que que
dourada e reserve.

4

Recheio: Derreta o chocolate em banho maria e adicione o creme de leite e a
nutella. Misture bem. Coloque o recheio dentro da torta que deve estar fria e
leve para a geladeira por no mínimo duas horas.

Andreza Nagel

Almoço

Jantar

Bolos, Doces, Doces Gourmet,
Bem Casado, Pães de Mel Personalizados
CupCakes, Panetones e Chocotones

Buffet livre / Festival
Menu a la carte
andrezanageltortas

99986.1550

@yamakisushio cial

99127.5252 - Trindade
98463.7600 - Capoeiras

Todos os Dias
Almoço: das 11h às 15h30m
Janta: das 18h à 00h

- Atendemos também por Delivery
R. Lauro Linhares, 624, - Trindade
R. Waldemar Ouríques, 459 - Capoeiras
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Drenagem Linfática Facial
Começa as festas de ﬁnal de ano, todos querem entrar lindos e belos, então aprenda uma técnica que reduz inchaço, detona as olheiras e devolve viço à pele.

2ª

1ª

4ª

3ª

Bochechas
Agora suba para a região das
bochechas: exercendo uma pressão
confortável, use os dedos para fazer
movimentos do centro em direção às
laterais do rosto, na altura das orelhas.
Repita a manobra três vezes

Queixo e Pescoço
Partindo do meio do queixo,
pressione a ponta dos dedos em
direção às laterais e depois deslize
pelo pescoço. Faça a manobra três
vezes. Depois repita o movimento
do lábio superior ao pescoço.

6ª
Testa
Finalize a drenagem na testa:
com as mãos espalmadas,
parta do centro em direção
ao lóbulo das orelhas e,
em seguida, deslize-as até
a base do pescoço. Faça a
manobra três vezes e relaxe.

BANHOS ENERGIZANTES

VAMOS LAVAR A ALMA

Entre as superstições que existem na
época de virada de ano, estão os banhos
energizantes ou banhos da sorte, para
atrair energias positivas!
Há toda uma magia em torno da água.
Além da necessidade vital que temos dela
e dos cuidados com o meio ambiente para
sua preservação, este bem produz várias
sensações e, quando aliado a outro ele-

mento da natureza, os efeitos podem ser
sentidos através do bem-estar que nos
envolve.
Os banhos de ervas, frutas e especiarias são usados desde a antiguidade por
suas propriedades medicinais, relaxantes
e embelezadoras. Além disso, são tidos
como grandes aliados do equilíbrio espiritual e energético.

CENTRO ODONTOLÓGICO
A.A IMPLANTES
Desejamos Boas Festas a todos os

5ª

repleto de boas mudanças, com muitas alegrias
conquistas, sorrisos, prosperidade e saúde!

Dr. JATIR F. MORAES
Especialista em
Implantes e Próteses
CRO4524

3234.7669

aaimplantes

99960-7669

AS ERVAS E SUAS PROPRIEDADES

Rua Lauro Linhares, 1849, Sl 301 (Prédio Cartório da Trindade)

A n i s E s t r e l a d o : C h a m a d i n h e i r o,
melhorar a autoestima e abre caminhos
amorosos. Potencializa boas amizades,
paz e triunfo.
Arruda: Protetora e puri cadora do corpo
e da mente. Libera inveja, mau-olhado e
negatividade.

Alecrim: Antidepressivo, analgésico,
estimulante e digestivo. Traz proteção,
amor, puri cação, saúde.

Manjericão: É relaxante, antigripal,
fortiﬁcante. Desperta perdão e clareza.

Camomila: Calmante e sedativo, alivia a
TPM. Erva associada a abundância, amor,
puri cação e proteção.

Sal Grosso: Nutritivo, contém 84
minerais. Puriﬁca e desintoxica todo o

Menos Tempo
Mais Resultados
20 minutos de treino que
valem a 2 horas de academia
Agende uma aula gratuita!
99157.0325

Olhos
Capriche na área dos olhos,
que sempre incha. Com o dedo
indicador, vá do cantinho interno
até o externo, sem apertar muito
para não causar incômodos. Faça
o mesmo movimento três vezes.

PREPARO: No chuveiro, encha uma jarra
com água quente, coloque um punhado
das ervas, folhas ou pétalas, tampe e deixe
descansar. No nal do banho, despeje
delicadamente o líquido do pescoço para
baixo, nas costas, na frente e nas laterais do
corpo e deixe secar naturalmente.

nossos amigos e clientes. Que 2022 seja

Siga-nos no

Orelhas
Com a ponta dos dedos, dê três
Repita o movimento atrás do
lóbulo das orelhas, são três toques
lentos e delicados, suﬁcientes
para promover uma “abertura” dos
gânglios linfáticos e potencializar o
efeito da drenagem.

Saboneteira
Com a ponta dos dedos, dê três
apertadinhas no centro da base do
pescoço, região chamada também
de saboneteira. Essa simples
manobra desbloqueia os gânglios
linfáticos, por onde as toxinas são
eliminadas.

eletro tness_studio

Rua Dr Agostinho Sielski,6 - Lj 3 Santa Mônica

organismo.
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Praça Santos Dumont, terá acessibilidade interna e externa
Foto: Leonardo Sousa/PMF

A Prefeitura de Florianópolis promove
melhorias na acessibilidade tanto externa
quanto interna da Praça Santos Dumont,
na Trindade, que está em fase nal de
revitalização pelo Programa Praça Viva,
85% das obras já foram realizadas.
Neste sentido, executa, no momento, a
implantação de três faixas elevadas, ou
seja, na mesma altura das calçadas, para
pedestres, numa das vias do entorno da
praça, a Travessa São Lourenço de Brindes
(a da Igreja Matriz da Paróquia da Santíssima Trindade). Os trabalhos vêm sendo
conduzidos pela Secretaria de Infraestrutura.
Já as outras duas vias em volta da Praça
Santos Dumont, a Rua Lauro Linhares e a
Rua Desembargador Vítor Lima (a do conjunto histórico da Igrejinha da UFSC), terão
as faixas normais de pedestres (uma em
cada via) junto à rótula da UFSC recuadas,
de forma a melhorar a acessibilidade e a
mobilidade urbana local. Isso porque, no
lado da praça, foram criados canteiros.

Além do que, a outra faixa de pedestres
existente em cada uma dessas vias vão
ganhar rampas de acesso às novas calçadas rebaixadas. “Queremos garantir segurança e conforto a todos os que forem
desfrutar da Praça Santos Dumont revitalizada”, ressalta o secretário de Infraestrutu-

Vestibular de Verão da Udesc
O Vestibular de Verão 2022 da Universidade do Estado de Santa Catarina
cará com as inscrições abertas e
gratuitas abertas até 17 de janeiro,
onde será feito por meio de processo
seletivo especial, sem aplicação de
provas.
São oferecidas 1.275 vagas em 52
cursos de graduação presenciais e a
distância em 12 municípios catarinenses.
A seleção do Vestibular de Verão
2022 segue o mesmo formato de vestibulares anteriores da Udesc, com os
candidatos podendo escolher um

destes dois critérios: Nota geral do
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem); Média nal geral de conclusão
do ensino médio: apenas para candidatos que já concluíram o ensino
médio.
Nas vagas de cada um dos dois
critérios, há reserva de 30% pelo Programa de Ações
Os aprovados ingressarão no primeiro semestre letivo de 2022 da
Udesc.
Edital e inscrições no site: www.udesc.br/vestibular. Mais informações
pelo e-mail vestiba@udesc.br.

ra, Valter Gallina. No mais, cabe informar
que as calçadas externas da praça serão
todas de piso em concreto liso.
Acessibilidade interna: Boa parte das
calçadas internas, ligando todos os acessos, são idênticas às calçadas externas,
mas algumas áreas do interior da praça

UFSC abre processos seletivos
A Universidade Federal de Santa
Catarina, vai oferecer cinco processos
seletivos e concursos complementares para o Vestibular UFSC 2022. No
total, serão oferecidas 376 vagas.
Os processos seletivos, vai ter
vagas 22 vagas suplementares para
indígenas e 9 vagas para quilombolas ,
das vagas suplementares para negros
(pretos e pardos, 210 vagas, sendo
duas por curso).
O processo seletivo para Educação
do Campo vai ter 50 vagas. Já o vestibular para Licenciatura Intercultural
Indígena contará com 45 vagas; e o

Lib clean

LAVANDERIA

Produtos
Coloniais
e Naturais

99856.8374
libcleanlavanderia
*Confira nossas promoções nas redes socias

3234.1060

3028.5029
Rua Cap. Romualdo de
Barros 883, Carvoeira

Rua Dep. Antônio Edu Vieira, 1876
Sala 02 - Pantanal - Frente à UFSC

- Abertura de empresa
- Escrituração contábil/tributária
- Obrigação assessórias
- Emissão de certidões negativas
- Assessoria trabalhista
- Enceramento de empresa
(48) 9 9153.7669
contabilidadedalbosco1@gmail.com
www.contabilidadedalbosco.com.br

48 99804.9871

/ R. Dep. Antônio Edu Vieira, 643 - Pantanal

Tele
Entrega
99856-1766

vestibular para Letras/Libras na modalidade presencial vai ter 40 vagas.
Os aprovados ingressarão na UFSC
durante o ano letivo de 2022.
As inscrições para todos esses
processos seletivos poderão ser feitas
de 4 a 20 de janeiro de 2022, exclusivamente pela internet. Cada concurso
terá um site especí co.
A maioria dos concursos prevê a
realização de provas, mas também
serão adotadas outras modalidades
de seleção.
Mais informações no site: noticias.ufsc.br.

Brechó

Rede Lib Clean Lavanderia

Lavamos a Úmido e a Seco

têm pavimento de base de concreto armado ou em paver (blocos de concreto intertravados).
Mais da revitalização: As obras da
Praça Santos Dumont, em andamento
desde março deste ano, devem ser concluídas em janeiro, antes, portanto, do prazo
inicial previsto de 11 meses. Elas estão
sendo executadas pela empreiteira Satélite Construções e Engenharia Eirelli – EPP.
No momento, está sendo concluída a
instalação do playground e do petplace; a
implantação dos equipamentos urbanos
como bancos e mesas de concreto, inclusive para jogos, de bicicletário e de lixeiras, e
a academia para terceira idade, e dada
continuidade à concretagem das calçadas.
E ainda falta encerrar os serviços de
paisagismo com o plantio de espécies
como Quaresmeira, Jacarandá e Ipê da
Praia, e de arbustos e gramas, assim como
reformar e realocar os pontos de ônibus e
de táxi.

Compramos seus desapegos
Trabalhamos com as
grandes marcas
99902.8042 ogarimpobrechoo
Lauro Linhares, 1079 - Loja 01- Trindade

Linha de Papelaria, presentes e brinquedos
Serviços de impressão, plasticação e encadernação
Faça seu pedido na comodidade de seu escritório ou casa
Entregamos em toda grande Florianópolis

Rua Lauro Linhares 805 - Lj 04 - Trindade - Tel.: 3234.8021

torredepapelpapelaria
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Prefeitura solicita licença ambiental ao IMA para
a construção da nova ponte na Lagoa da Conceição
Projeto executivo e estudo ambiental contratados pelo município foram entregues ao órgão ambiental estadual.
A Prefeitura de Florianópolis, através da Secretaria de
Infraestrutura, encaminhou
no dia 10 de dezembro ao
Instituto do Meio Ambiente de
Santa Catarina (IMA) o projeto
executivo e o estudo ambiental relativos à construção da
nova ponte da Lagoa da Conceição, no Leste da Ilha. Os
documentos embasaram o
pedido de concessão da Licença Ambiental Provisória (LAP)
feito ao IMA.
A expectativa da Prefeitura
é a de que a LAP seja concedida até março de 2022. Isso se
con rmando, a administração
municipal lança imediatamente a licitação para a contratação da empresa que vai executar as obras e, nesse meio tempo, aguarda a Licença Ambiental de Instalação (LAI), a outra
licença do IMA necessária para
dar início aos trabalhos.
Projeto Executivo: De

acordo com o projeto executivo, a nova ponte da Lagoa da
Conceição cará à direita da
ponte atual, sentido Centrinho-Avenida das Rendeiras.
Sendo que a ponte existente
será demolida e seu aterro
dará lugar a uma ampla infraestrutura de lazer com áreas
de contemplação das belezas
naturais, playground, academia de ginástica e praça públicas. Já a área próxima à marina
que ca à esquerda da ponte
atual vai ter os decks revitalizados.
A nova ponte terá estrutura
de concreto armado com guarda-corpos e formato curvo,
214 metros de extensão e 17
metros de largura, com a
seguinte conformação: duas
faixas de rolamento de 3,5
metros de largura, dois passeios (nas laterais de cada faixa)
com 2,5 metros de largura e
uma ciclovia bidirecional (com
duas faixas em sentidos con-

trários) de 2,80 metros de largura.
A altura livre, ou seja, a
distância entre a água da lagoa
e a ponte em si será triplicada,
se comparada à de hoje. É que,
atualmente, na máxima maré,
essa altura é de 1,80 metros, e

passará a ser de seis metros.
Sendo que a mesma proporção valerá para o vão livre, ou
seja, o espaço para a passagem de embarcações sob a
ponte. Esse espaço será de 30
metros, sendo que, atualmente, é de apenas nove metros.

“Esses dois fatores, além de
melhorar a passagem das
embarcações sob a ponte, vão
ajudar signi cativamente a
oxigenação da Lagoa da Conceição e da lagoa pequena”,
ressalta o secretário de Infraestrutura, Valter Gallina.

Artes: Divulgação/PMF

MODA ÍNTIMA
Pijamas - Lingerie - Acessórios
Desejamos aos nossos amigos, clientes
e parceiros queridos: paz, harmonia,
saúde, sabedoria, paciência, alegria
e grandes histórias em

BOAS FESTAS!
Entregamos em
Florianópolis

98459.5845
sanfer_intima

Lauro Linhares, 1079 - Loja 02- Trindade
(Próximo a academia dos Bombeiros e anexo ao Armazem Express)

