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Blumenau cancela
Oktoberfest pelo

segundo ano seguido
Prefeitura anunciou a impossibilidade de realizar a
tradicional festa em consequência da pandemia de Covid-19
A 37ª edição da Oktoberfest,
prevista para ser realizada
em outubro, foi cancelada. É
o segundo ano consecutivo
que a festa é cancelada devido
a pandemia de coronavírus.
O anúncio sobre a decisão
era esperado desde o mês de
junho, mas a Prefeitura de
Blumenau optou por esperar até o limite máximo para
avaliar os riscos e possibilidades da realização da festa.
O parecer da Comissão de
Assessoramento ao Enfrentamento da Covid-19, que
é formada por especialistas
em saúde, foi determinante
para a decisão de cancelar
a festa. Conforme o anúncio feito pelo prefeito Mário

Hildebrandt, a conclusão
da área da saúde foi de que,
mesmo sendo realizada daqui a dois meses, não seria
possível realizar um evento
sanitariamente seguro em
relação ao coronavírus.
“Temos muitas saudades
da Oktoberfest e sabemos o
quanto ela é importante para
a economia de nossa cidade, mas ainda é momento de
seguirmos cuidando da saúde
da nossa população. Sempre
disse que a festa seria realizada se houvesse segurança
para todos e, mesmo com
a vacinação acontecendo e
nossos números estáveis,
essa segurança não existe
ainda nesse ano”, declarou.

BAIXO NÍVEL
DE IMUNIZAÇÃO

O infectologista Ricardo Freitas, que faz parte
da comissão, explicou
que o baixo nível de
imunização e a alta ocupação das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva)
mostram que não há
condições de garantir a
segurança em um evento
do porte da Oktoberfest.
“A região ainda registra um alto índice de
ocupação de UTI com
média de 80%, ou seja,
não temos leitos suficientes para um efeito
de contaminação pós-Oktoberfest”, afirmou.

Acidente na BR-282 envolve oito
veículos e causa transtornos
A Polícia Rodoviária Federal registrou um grave
acidente entre oito veículos na manhã de sextafeira na BR-282, em Águas Mornas, na Grande
Florianópolis. As imagens mostram um cenário
caótico com carros destruídos e caminhões
tombados. A polícia informou que o acidente deixou
cinco vítimas sem gravidade. Elas foram conduzidas
para o Hospital Regional de São José, com lesões
leves. De acordo com a PRF, um dos caminhões
envolvidos no acidente perdeu o freio durante
a descida e colidiu contra os demais veículos.

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E IMPERIAL HOSPITAL DE CARIDADE
A Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e Imperial Hospital de Caridade
informa que solicitou autorização à Vigilância Sanitária para realização da
Assembleia Geral Ordinária. Em resposta, a Vigilância Sanitária esclareceu
que se aplica a Portaria SES n. 454/2021, que limita o número de participantes
a 200 (duzentas) pessoas.
Tendo em vista a existência de 323 (trezentos e vinte e três) Irmãos e Irmãs
em situação regular perante a Irmandade, e que esta não pode tolher o direito
dessas pessoas a participarem da Assembleia, fica SUSPENSA a realização
de Assembleia Geral Ordinária até liberação da Vigilância Sanitária de
Florianópolis do número integral de votantes.

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC-SC torna público para conhecimento dos
interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas. Os editais estão disponíveis na
Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e no endereço: www.sesc-sc.com.br
(licitações) e www.licitacoes-e.com.br.
Modalidade: Concorrência nº 28/21
Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva das
centrais telefônicas, marcas NEC e Intelbras, instaladas nas Unidades do Sesc-SC.
Acolhimento das propostas: até as 14h do dia 11/8/2021.
RETIFICATIVO
Modalidade: Concorrência nº 35/21
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de medicina assistencial de
emergência e urgência para o Sesc-SC em Joinville.
Prorrogação do acolhimento das propostas: até as 14h do dia 10/8/2021.
Modalidade: Pregão eletrônico nº 42/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância
eletrônica para o Sesc-SC em Joinville.
Acolhimento das propostas: até as 13h do dia 06/8/2021.
Comissão Permanente de Licitação

