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CDL divulga horários de
atendimento do comércio

C

São Miguel do Oeste
onﬁra os horários do ﬁnal-de-ano.

a) Sábado, 7: das 8h às 12h, e das 13h até as 16h30.
b) Dia 14/12 - das 8h às 12h, e das 13h até as 16h30.
c) Dia 16 a 20/12 - das 8h às 12h, e das 13h até as 22h
d) Dia 21/12 - das 8h às 12h e das 13h até as 16h30
e) Dia 23/12 – das 8h às 12h, e das 13h até as 22h.
f) Dia 24/12 - das 8h às 12h e das 13h até as 16h.
g) dia 26/12 – Sem expediente pela parte da manhã,
abrindo a partir das 13h.
h) Dia 31/12 – das 8h as 12h, excluindo-se as empresas
com venda de fogos de artifícios, terão seu horário normal de funcionamento, em tal dia;
i) Dia 02/12 – Sem expediente pela parte da manhã,
abrindo a partir das 13h.
MUNICÍPIO DE DESCANSOPREFEITURA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2013
Objeto: Aquisição de materiais de: expediente,
educativo/esportivo, bibliográﬁco, processamento de
dados e outros, para a Escola Especial Maurício Dalla
Vecchia - APAE, com recursos do PTMC, conforme as
especiﬁcações contidas no edital e em seus anexos.
Recebimento dos envelopes de documentação e
propostas até às 09:00 horas do dia 17/12/2013, no
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, a
Av. Marechal Deodoro, 146, iniciando a fase de lances às
09:00 horas do mesmo dia.A integra do Edital encontrase no endereço eletrônico www.descanso.sc.gov.br
Informações pelo fone (049) 3623 0161.
Descanso/SC, 29 de Novembro de 2013.
Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal
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Marcos Vieira participa de eventos e
confraternizações tucanas
Romelândia
deputado estadual
Marcos Vieira
(PSDB) realizou mais um
roteiro de visitas a municípios do Grande Oeste. Dessa vez o deputado esteve
nos municípios de Dionísio Cerqueira, São José do
Cedro, Anchieta, Romelândia, Maravilha, Coronel Freitas e Monte Carlo,
onde participou de diversos eventos e de confraternizações tucanas.
Na última quinta-feira,
28, em Dionísio Cerqueira, Vieira realizou visitas a
veículos de comunicação
locais. Na sexta-feira, 29,
o deputado participou de
audiência pública promovida pela Assembleia
Legislativa em São José do
Cedro, que debateu a estadualização do trecho que
liga o município a Palma
Sola. Na sequência esteve
em Anchieta em um almoço onde foram realizadas

O

cerca de 30 novas ﬁliações. O evento reuniu as
lideranças tucanas do
município e contou com a
participação do presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Fusieger e do
prefeito de Anchieta, Ari
Prestes.
Ainda na sexta-feira
Vieira visitou a prefeitura

de Romelândia onde foi
recebido pelo prefeito, Elizio Fonseca e por lideranças locais que foram até as
obras da SC-161 que liga os
municípios de Anchieta e
Romelândia. “Esta obra
grandiosa é um sonho que
está se tornando realidade. É extremamente gratiﬁcante ter colaborado na

realização desse sonho de
toda a região”, destacou o
deputado. A noite em
Maravilha, Vieira representou a Assembleia
Legislativa na abertura da
8ª edição da Expomerios,
feira promovida pela Associação dos Municípios do
Entre Rios (Amerios).
Foto: Ascom/Dep Marcos

Vieira visitou as obras da SC -161 nas proximidades da divisa
dos municípios de Romelândia e Anchieta

Campanha de Recolha de materiais recicláveis
Descanso
secretaria municipal
de agricultura e Epagri, com parcerias das
secretarias municipais de
Transportes e Saúde preparam a Campanha de
Recolha de Materiais Recicláveis. A coleta destes
materiais será realizada
em dezembro, nos dias 10
a 13 de dezembro em todo
o interior e cidade de Descanso. De acordo com o
secretário da agricultura,

A

Juliano Kasper, o objetivo
é dar o destino correto a
estes materiais, preocupando-se com o meio
ambiente. Ele explica que
cerca de 20 pessoas ligadas a administração e Epagri estarão envolvidas nesta coleta. O secretário lembra que é importante a participação da população
nesta campanha, já que o
que for arrecadado será
doado para o Hospital da
Fundação Médica. Os

materiais deverão ser ensaO que não vai ser
cados e deixados a Beira
recolhido:
das estradas, onde os camiLâmpadas, vidros,
nhões da prefeitura estamateriais eletrônicos e
rão realizando a coleta.
pilhas, que deverão ser
entregues devidamente
embalados e identiﬁcados
O que vai ser
na Garagem de Máquinas
recolhido:
Embalagens plásticas, da prefeitura municipal.
lonas velhas, sacarias de Embalagens de agrotóxiadubo, embalagens de cos deverão ser entregues
refrigerantes, potes, latas, obrigatoriamente no local
onde foram adquiridos.
sacolas, papel e papelão.

