
Convocação para Eleição e Inscrição de Chapas
A COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E 
TERAPIA OCUPACIONAL DA 10ª REGIÃO - CREFITO-10, Autarquia Federal 
instituída pela Lei Federal nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, devidamente 
constituída conforme a Portaria nº 374, de 22 de março de 2021, torna pública a 
abertura do processo eleitoral para a eleição dos Conselheiros efetivos e suplentes 
do CREFITO-10, para o quadriênio 2021-2025, abrindo-se o prazo, até as 17 
(dezessete) horas do vigésimo dia corrido, contado a partir do dia subsequente à 
publicação deste edital, mediante protocolo físico, a ser realizado em dia útil, na sede 
do CREFITO-10, localizada na Rua Monsenhor Topp, 202 - Centro - Florianópolis/SC, 
para inscrição de chapas, que deverão ser constituídas de acordo com o disposto no 
Regulamento Eleitoral aprovado pela Resolução-COFFITO nº 519, de 13 de março 
de 2020, a qual se encontra disponível no site do Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional - COFFITO (www.coffito.gov.br).

Dra. Larissa Taborda da Silva
Presidente da Comissão Eleitoral do CREFITO-10

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL

Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC-SC torna público para conhecimento 
dos interessados que realizará a licitação abaixo relacionada. O edital está disponível 
na Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e no endereço: www.sesc-sc.
com.br (licitações).

RETIFICATIVO
Modalidade: Concorrência nº 12/2021
Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos odontológicos, sem fornecimento de peças, na unidade do Sesc-SC de 
Joinville.
Prorrogação do acolhimento das propostas: até as 10h do dia 6/5/2021.

Vara da Infância e Juventude e Anexos da Comarca de São José/SC
INTERDIÇÃO Nº 0312424-67.2017.8.24.0064/SC

REQUERENTE: LUIZ CARLOS MARIANO
REQUERIDO:MARIA ZEFERINA MARIANO

TERMO DE COMPROMISSO
Em 07/04/2021, neste Juízo da Vara da Infância e Juventude e Anexos da Comarca de São José, 
Estado de Santa Catarina, o(a) MM. Juiz(íza) deferiu ao(a) Sr(a). Luiz Carlos Mariano, brasileiro, casado, 
aposentado, portador do RG de nº 497.483 SSP/SC,inscrito no CPF nº 289.985.299-04, residente na 
Rua Joaquim Neves, 184, Pantano do Sul, CEP 88067-120, o compromisso de bem e fielmente, sem 
dolo nem malícia, desempenhar o cargo decurador(a) de Maria Zeferina Mariano , portadora do RG nº 
737.563 SSP/SC, inscrita no CPFnº 018.142.069-49, uma vez que por SENTENÇA proferida nos autos 
em epígrafe, evento 71,foi nomeado(a) CURADOR(A) , autorizando-o(a), tão e somente, a administrar 
os bens, os valores e os proventos do(a) requerido(a), necessitando quaisquer atos negociais 
(celebração de contratos, empréstimos, alienações, etc.) de prévia autorização judicial. Deverá o(a) ora 
compromissado(a) arrecadar tudo o que de sua curatela pertencer por meios legais, pondo-o sem boa 
guarda e administração, até que pela Justiça lhe seja pedido contas, cuidando em tudo que lhe permite a 
lei, representando-o(a) em Juízo ou fora dele, de sorte que por sua omissão ou negligência não venha o 
curatelado sofrer quaisquer prejuízos em seus bens, direitos e haveres, ficando em tudo o(a) curador(a) 
sujeito(a) às penas da lei. Aceitou o compromisso que lhe foi deferido, prometeu cumprir com fidelidade. 
E, para constar, foi determinada a lavratura do presente termo.

Faz anos que dona Maria chegou em casa, na 
Cachoeira, tentando conter com a manga do seu 
casaco o sangue que corria na testa, depois de 
tropeçar numa buraco e bater a cabeça no poste 
patenteado bem no meio da estreitíssima calçada 
pública. Um cálculo aleatório presume que hoje na 
Ilha da Magia mais de 10 pessoas esfregam o rosto 
no poste toda a semana pela devoção ao celular. 
Pudera, aquela barra de concreto ainda dificulta a 
passagem do pedestre em pleno século 21. Na Ilha há 
uma explicação: quem manda é o governo do Estado, 
onde a Casan é campeã de cavaletes protegendo 
buracos ou canos furados em ruas, e a Celesc já 
deveria se destacar no Guinness World como a 
campeã em posteamento. Isso faz parte de uma 
cidade que privilegia carros. O governo revitalizou a 
SC-401 recuperando o asfalto e criando terceira pista 
em elevações. O ciclista e o cidadão que anda a pé 
precisam driblar veículos. Da mesma forma, as ruas 
“restauradas” pela prefeitura alimentam o embate 
entre carros e cidadãos. A prefeitura ainda tenta em 
algumas ruas minimizar 
a dificuldade do ciclista 
e pedestres, mas por 
que ainda valoriza mais 
os carros do que os 
cidadãos? A propósito, 
o problema não é só da 
Ilha. Em Tubarão, na 
última quinta-feira, 
a amada professora 
Amaline Mussi tropeçou 
em um pedaço de 
madeira na Beira-Rio. 
Por sorte suas mãos 
foram mais resistentes. 

ENQUANTO ISSO,  
NA PRAÇA DA CACHOEIRA... 

- Ô Venanço, concorda que a nossa Desterro 
precisa valorizá bem mais a medicina das bruxas? 

- Tás falando das benzedoras, 
curandeiros e tantos outros, é Lelo? 

- Pois Venanço não acha que uma 
benzedura ia acabar com a dança das 
cadeiras no palácio do governo?        

- Poisentão, o Moisés deve voltá de novo porque 
o Supremo arquivou as denúncias. A vice, que de 
novo botô novos secretários, volta pró isolamento..... 

- Não tem jeito, Venanço, governador não 
fala com a sua vice e a briga vira arrastão e vai 
pela Assembleia Legislativa e tribunais. Acho 
que a vice deveria renunciar, não acha? 

- Lelo, poder é igual osso na boca de 
cachorro. Ninguém larga fácil. 

- Quem sabe umas cabeçadas no poste podem 
resolver. E é fácil, basta andar a pé em Floripa. 

- Ou cair num buraco da Casan... Deus 
do Céu, a pandemia é fichinha.  

Postes e buracos  
na vida dos ilhéus 

SardáLAUDELINO JOSÉ

Um cálculo 
aleatório presume 
que hoje na Ilha da 
Magia mais de 10 
pessoas esfregam 
o rosto no poste 
toda a semana pela 
devoção ao celular”.

18 sábado e domingo, 17 e 18 de abril de 2021 Estado

Palhoça

Com suspeita de crise renal, mulher 
descobre gravidez na hora do parto 

Após dar entrada em uma 
UPA de Palhoça com suspeita 
de crise renal, uma mulher de 
24 anos saiu com um bebê nos 
braços. A surpresa aconteceu 
às 15h de quinta-feira (15) na 
unidade do bairro Bela Vista.

A equipe logo identificou que as 
dores eram, na verdade, decor-
rentes de um trabalho de parto. 
Os profissionais, então, se mo-
bilizaram em uma força-tarefa 
para trazer um lindo garotinho 
ao mundo. “Uma criança bem 
saudável. A equipe ficou reali-
zada em prestar o atendimento. 
Gerou bastante comoção”, relata 
a médica Marina de Abreu.

De acordo com Marina, a 
principal preocupação era a 
idade da criança. “A gente 
tem condições mínimas, mas 
aqui não é uma maternida-
de”, revela a profissional. A 
jovem não sabia da gravidez.

A presença de uma pedia-
tra durante o turno, no en-
tanto, teria ajudado bastante 
no procedimento, que pôde 
ser prestado para mãe e filho. 
Em meio à crise sanitária, o 
parto significou esperança. A 
equipe, de cerca de seis mé-
dicos e enfermeiros, assistiu 
ao nascimento emocionada.

Nas redes sociais, o secretário 
de Saúde de Palhoça, Rosiney 
Horário, também comemorou 
a chegada do menino. “Dei-
xo aqui o meu desejo de muita 
saúde para o pequenino e para 
a mamãe, e também os para-
béns para toda a equipe, que 
já vem salvando muitas vidas, 
e hoje realizou este parto”.

Caso parecido
Esse é o segundo caso, 

em um mês, de parto 
surpresa de moradores de 
Palhoça. Em 14 de mar-
ço, a esteticista Thainá 
Hukuchima deu à luz sua 
filha apenas 30 dias depois 
de descobrir a gravidez. O 
parto ocorreu no Hospital 
Carmela Dutra, na Capital.

À ocasião, a mãe rela-
tou que chegou a sentir 
os sintomas da gravidez, 
mas sofre de uma con-
dição especial, a endo-
metriose, que ajudou a 
camuflar a gestação até 
mesmo dos médicos. 

A Prefeitura de Florianópo-
lis, por meio do Ipuf (Instituto 
de Planejamento Urbano de 
Florianópolis), liberou a so-
licitação das modalidades de 
estudo de impacto de vizi-
nhança e estudo simplificado 
de impacto/estudo específico 
de localização de forma on-li-
ne e totalmente gratuita, para 
simplificar os procedimentos de 
estudos de impacto de constru-
ções. As solicitações podem ser 
feitas pelo site da prefeitura.

Estudos de impacto 
de construção 
agora são on-line

Planejamento
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Momento inusitado deixou equipe médica da UPA emocionada
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