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Câmara debate políticas de enfrentamento
à violência contra a mulher
São Miguel do Oeste
Câmara de Vereadores, juntamente com
a Comissão de direitos
Humanos da Assembleia
Legislativa e o Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher (Comdim), realizam na próxima quintafeira,28, às 20h, audiência
pública para debater políticas de enfrentamento à
violência contra a mulher.
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A iniciativa é da vereadora
Maria Tereza Capra.
A vereadora defende
que o combate à violência
contra a mulher passa por
políticas públicas sólidas e
eﬁcazes como o fortalecimento da rede de atendimento composta por abrigo, centro de referência,
delegacia especializada,
cursos que promovam a
autonomia das vítimas,

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2013
Objeto: Aquisição de um britador móvel, objetivando a
execução de ações relativas ao MAPA apoio ao pequeno e
médio produtor agropecuário, conforme Contrato de
Repasse nº 780869/2012/MAPA/CAIXA, com recursos
da união e próprios, conforme as especiﬁcações contidas
no edital e em seus anexos. Recebimento dos envelopes de
documentação e propostas até às 10:00 horas do dia
12/12/2013, no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, a Av. Marechal Deodoro, 146, iniciando a fase
de lances às 10:00 horas do mesmo dia.A integra do Edital
encontra-se no endereço eletrônico
www.descanso.sc.gov.br Informações pelo fone (049)
3623 0161.
Descanso/SC, 22 de Novembro de 2013.
Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal

entre outras.
“Os desaﬁos no combate à violência contra as
mulheres são muitos e a
solução é urgente. Há poucos dias vimos crimes bárbaros acontecer em São
Miguel do Oeste e em
municípios vizinhos, isto é

preocupante”, reforça a
vereadora.
A audiência pública faz
parte das atividades da
Campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”,
coordenada pelo Comdim.

Homem é suspeito de matar a
ex-mulher e a sogra a golpes
de martelo
Saltinho
m homem teria assassinado na madrugada desta
terça-feira a ex-mulher, Giovana da Silva, 30 anos, e
a mãe dela, Armelinda da Silva, 62, em Saltinho. Os quatro ﬁlhos do casal - com idades entre três e 11 anos - conseguiram fugir até a casa do vizinho, que chamou a polícia. Segundo o delegado de Campo Erê, Miguel Domingues Dutra, o suspeito, que não teve o nome revelado,
tem 30 anos e está foragido. As crianças foram encaminhadas para o Conselho Tutelar.
Na noite da segunda-feira, dia 25, o homem teria invadido a residência e tentando agredir a ex-mulher. A polícia foi chamada e o agressor fugiu do local. Com medo,
Giovana pediu para que a mãe passasse a noite com ela.
Por volta das 5h, a polícia suspeita que o ex-marido tenha
retornado e matado as duas. Mãe e ﬁlha foram mortas a
golpes de martelo na cabeça.
Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de São Lourenço do Oeste . Além de boletins de
ocorrências Giovana tinha uma medida protetiva expedido pela Justiça, após o divórcio do casal, que impedia a
aproximação do ex-marido.
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