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GRATUITO

Vestibular de verão da
Udesc recebe inscrições
Até as 23h59 desta segunda-feira (17), a Udesc
(Universidade do Estado
de Santa Catarina) ficará
com inscrições gratuitas
abertas para o vestibular
de verão 2022, que terá
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. O edital, que tem
todas as informações da
seleção e o formulário de
inscrição, está em www.
udesc.br/vestibular.
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
Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio) apenas para
candidatos que prestaram
a prova em 2017, 2018 ,
2019 ou 2020; ou média
final 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
afirmativas da Udesc, sendo
20% para os candidatos
que fizeram todo o ensino
médio na rede pública e 10%
para candidatos negros.
As inscrições serão
homologadas a partir de 10 de fevereiro, e a
primeira chamada está
prevista para ocorrer a
partir de 17 de fevereiro.

Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 31 de janeiro de 2022, às 15:00 horas realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2022 FMS, destinada a “Aquisição parcelada de
materiais de consumo de uso laboratorial para utilização no Setor de Microbiologia do Laboratório
Municipal de Análises Clínicas e Ambientais”. Protocolo até às 14:50 horas do dia 31 de janeiro de 2022. Edital
e esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº
957-S, ou pelo fone 49-3321-8462. Chapecó, 14 de janeiro de 2022.
Luiz Carlos Balsan - Secretário Municipal de Saúde
ID TCE/SC: 12FD33FCE711C7656AFA0D343843BCA0BAD68205
Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 27 de janeiro de 2022, às 14:00 horas realizará
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2022 FMS, destinada a “Aquisição parcelada
de reagentes, com o comodato do equipamento, para o setor de urinálise do Laboratório Municipal
de Análises Clínicas e Ambientais.”. Protocolo até às 13:50 horas do dia 27 de janeiro de 2022. Edital e
esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957S, ou pelo fone 49-3321-8462. Chapecó, 114 de janeiro de 2022.
Luiz Carlos Balsan - Secretário Municipal de Saúde
ID TCE/SC: E4C7C63394AFCE2157648847875BD74EE1C9829D5
Aviso De Licitação
O Município de Chapecó, SC, torna público que dia 1º de fevereiro de 2022, às 15:00 horas
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, nº 356/2021, destinada a “Contratação de
empresa para serviços de varrição manual e mecanizada de vias e logradouros públicos”. Protocolo
até às 14:50 horas do dia 1º de fevereiro de 2022. Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no site
www.chapeco.sc.gov.br, no endereço: Av. Getúlio Vargas, nº 957-S, ou pelo fone 49-3321-8462. Chapecó,
14 de janeiro de 2022.
Luiz Paulo Cararo - Secretário de Infraestrutura Urbana
ID TCE/SC: F2EC1FEB66C6419D2F7E3C2A15A22F120FB45C02
Construtora e Incorporado MILANO Ltda.
CNPJ nº 11.034.522/0001-20
NIRE nº 42204352074
Ata de Reunião de Sócios – Redução de Capital Social
Data, Hora e Local: Aos vinte e cinco (25) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e
um (2021), às 09:00 horas, na sede da sociedade, localizada na Avenida Trompowsky, 291, salas 301,
302 e 303, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015- 300. Presença: A totalidade dos sócios a saber: Paulo
Fernando Tonietto, brasileiro, natural de Caxias do Sul/RS, nascido em 16 de Março de 1960, casado
no regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 5011401659
emitida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº 278.067.400-82, residente e domiciliado à Avenida Irineu
Bornhausen, nº 3.600, Apto 1602, Torre A, Bairro Agronômica, na cidade de Florianópolis/SC, CEP
88.025-200 e Marisol Arlete Azevedo Tonietto, brasileira, natural de Caxias do Sul/RS, nascida em
18 de Maio de 1965, casada no regime da comunhão parcial de bens, empresária, portadora da carteira
de identidade nº 2035420211 expedida pela SJS/RS, inscrita no CPF sob nº 442.353.640-49, residente
e domiciliada à Avenida Irineu Bornhausen, nº 3.600, Apto 1602, Torre A, Bairro Agronômica, na cidade
de Florianópolis/SC, CEP 88.025-200. Convocação: Dispensada, em conformidade com o artigo 1072,
§ 2º do Código Civil. Mesa: Paulo Fernando Tonietto – Presidente de Mesa e Marisol Arlete Azevedo
Tonietto – Secretária de Mesa. Deliberação: Abrindo os trabalhos, foi feita exposição a respeito da
situação da sociedade e da necessidade de redução do capital social, atualmente considerado excessivo,
de R$ 54.702.966,00 (cinquenta e quatro milhões, setecentos e dois mil e novecentos e sessenta e seis
reais) para R$ 49.639.225,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e trinta e nove mil e duzentos e vinte
e cinco reais). Tendo em vista que o capital social está totalmente integralizado, a redução do capital
será feita restituindo ao sócio Paulo Fernando Tonietto o valor de R$ 5.063.740,00 (cinco milhões,
sessenta e três mil e setecentos e quarenta reais) em moeda corrente nacional. Os sócios aprovaram
por unanimidade a proposta de redução de capital, devendo ser pago o valor a ser restituído ao sócio
Paulo Fernando Tonietto após o transcurso do prazo de oposição de credores, previsto no artigo 1084,
§ 1º, do Código Civil, e registro da Alteração do Contrato Social na Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina. Com a proposta de redução de capital aprovada, passa a Cláusula Quinta do Contrato Social
a vigorar com a seguinte redação: “ Cláusula Quinta: O Capital social é de R$ 49.639.225,00 (quarenta e
nove milhões, seiscentos e trinta e nove mil e duzentos e vinte e cinco reais), divididos em 49.639.225,00
(quarenta e nove milhões, seiscentas e trinta e nove mil e duzentas e vinte e cinco) quotas no valor de
R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, e assim distribuídos
entre os sócios:
Sócios
Paulo Fernando
Tonietto
Marisol Arlete Azevedo
Tonietto
Total

Quotas

Valor (R$)

Part. Capital (%)

49.639.224

R$ 49.639.224,00

99,999%

01

R$ 1,00

0,001%

49.639.225

R$ 49.639.225,00

100,00%

Encerramento: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, a reunião foi
encerrada, lavrando-se a presente ata que, após lida, foi por todos assinada.
Florianópolis/SC, 29 de Novembro de 2021.
Paulo Fernando Tonietto
Marisol Arlete Azevedo Tonietto
Presidente de Mesa
Secretária de Mesa

Corpo de Bombeiros Militar socorreu as vítimas nos molhes da Barra, em Laguna

Embarcação naufraga
e deixa dois mortos
Sete amigos saíram para navegar em Laguna, na sexta-feira,
quando ocorreu o acidente. Um homem estava desaparecido
Uma embarcação de passeio
naufragou, por volta das 15h
desta sexta-feira (14), nos
molhes da Barra, em Laguna,
no Sul de Santa Catarina. Dos
sete tripulantes, dois morreram e um estava desaparecido
até as 20h de sexta-feira.
O vereador do município de
Caçador, no Meio-Oeste de
Santa Catarina, Ricardo de
Moraes Barbosa, de 46 anos, é
uma das vítimas do naufrágio.
A informação foi confirmada
pela assessoria de imprensa
da Câmara de Vereadores.
A segunda vítima foi identificada pela assessoria
como Deyvid Fernandes, de
29 anos. O filho do vereador Michel Barbosa, de 25
anos, segue desaparecido.

SETE HOMENS

Segundo o Corpo de Bombeiros do município, eles
estavam em embarcação de
passeio onde havia sete tripulantes, todos homens. Quatro
pessoas foram resgatadas
com vida. “Foi localizada a
embarcação com três pessoas que estavam agarradas
nela. Localizamos também
mais duas vítimas em parada
cardiorrespiratória a aproximadamente 300 metros
de distância da embarcação”, disse o comandante

População acompanhou
o resgate tarde de sextafeira. Entre as vítimas fatais
está o vereador Ricardo de
Moraes Barbosa, de Caçador

do 8º BBM, tenente Henrique José Schuelter Nunes.
No início da tarde o vereador chegou a compartilhar
fotos de um grupo de homens
na embarcação durante um
passeio. Em nota oficial, a Câmara de Vereadores afirmou
que Ricardo “passava férias
com familiares e amigos
no Sul do Estado e fazia um
passeio de lancha, quando,
infelizmente, a embarcação
virou e acabou vitimando tanto vereador Ricardo quanto o
amigo Deyvid Fernandes”.
De acordo com a nota,
Ricardo era um “empresário,

liderança política e comunitária destacável, cidadão comprometido com as demandas
de Caçador. Era o 1º secretário
da Mesa Diretora e estava em
seu primeiro mandato como
vereador eleito pelo PSDB.”
O governador Carlos Moisés
(sem partido) se manifestou
sobre o naufrágio. “Coração
apertado com a notícia do
acidente envolvendo uma
lancha hoje [sexta-feira] à
tarde em Laguna. Que Deus
dê forças aos familiares e
amigos para lidar com a
dor desse momento difícil”, escreveu na internet.

