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6 DE SETEMBRO DE 2017

SUA VIDA

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO

Será realizada eleição sindical, no dia sete de dezembro de dois mil e dezessete (07/12/2017), no período de 08:00 às
17:00 horas, na sede desta Entidade, situada à Rua Porto União, nº 606, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89.203-460, no Mu-
nicípio de Joinville/SC, através de urna instalada na sede do Sindicato, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e
Delegados Representantes ao Conselho da Federação, bem como Suplentes, devendo o registro de chapas ser apresentado
à Secretaria, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 horas, de segunda a quinta feiras, e às sextas feiras, das
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, no período de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Aviso. O Edital de
Convocação da eleição sindical encontra-se afixado na sede desta Entidade.

Joinville/SC, aos 06 de setembro de 2017.
Reinaldo Francisco Geraldi - Presidente

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE

EXTRATO DE EDITAL
Processo Adm. Nº. 45/2017 - Edital: TOMADA DE PREÇO Nº 45/2017

Tipo: Objeto:

Entrega dos Envelopes: Abertura
dos Envelopes:

JUARES BET - Prefeito

Menor Preço/Global CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES TIPO BASALTO, EM
PARTE DA AVENIDA SANTA CATARINA COM TOTAL DE 2.413,00 M² E EM PARTE DA RUA DO
COMERCIO COM TOTAL DE 587,00 M², DE ACORDO COM OS PROJETOS TÉCNICOS DE
ENGENHARIA. 08:00hs. do dia 25 de Setembro de 2017.

08:00hs. do dia 25 de Setembro de 2017.
O Edital e esclarecimento poderão ser obtido no seguinte endereço e horário: Av. Santa Catarina,
390 - centro-Planalto Alegre, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das
13:30às17:30horas, oupelo fone 3335-0066enosite:www.planaltoalegre.sc.gov.br.
PLANALTO ALEGRE, 04 de Setembro de 2017.

A Universidade do Estado
de Santa Catarina (Udesc)
abriu na segunda-feira as
inscrições para o Vestibu-

lar de Verão 2018 através do site
vestibular.udesc.br. O prazo vai até
6 de outubro e a prova será apli-
cada no dia 26 de novembro.
A taxa, que deve ser paga até

o dia 9 de outubro, é de R$ 110.
Candidatos que obtiveram isen-
ção da taxa pelo critério socioeco-
nômico ou por doação de sangue
precisam se inscrever normal-
mente. Os aprovados na primeira
chamada serão divulgados até 12
de dezembro.
Estão abertas 1.273 vagas em

49 cursos presenciais de gradua-
ção, que são gratuitos e oferecidos
em Balneário Camboriú, Chape-
có, Florianópolis, Ibirama, Join-
ville, Lages, Laguna, Pinhalzinho
e São Bento do Sul.
As vagas do Vestibular de Verão

representam 75% do total para
o próximo semestre. As restan-
tes são preenchidas com notas do
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). O sistema de cotas da
Udesc se mantém. São 20% das
vagas para candidatos com todo o
ensinomédio realizadona redepú-
blica e 10%para candidatos negros.

EDUCAÇÃO

Vestibular
deverãoda
Udescestácom
inscriçõesabertas

COMPORTAMENTO

Projetode lei
propõeque
constrangimento
sexual sejacrime

O caso damulher que foi vítima
de um homem que ejaculou nela
dentro de umônibus emSão Paulo
segue levantando discussões sobre
a legislação em vigor. Na segunda-
-feira, o deputado Áureo Ribeiro
(SD-RJ) apresentou na Câmara
dos Deputados um projeto de lei
que torna crime “constranger al-
guémmediante a prática de ato li-
bidinoso semconsentimento”.
De acordo com o texto, a pena

prevista para este tipo de ato se-
ria de um a cinco anos de reclu-
são. Se a vítima tiver entre 14 e 18
anos, o tempo de prisão subiria
para entre três e oito anos. O pro-
jeto sugere ainda acréscimo de
um quinto da pena se o fato ocor-
rer em local público.
No caso de São Paulo, Diego Fer-

reira de Novais, 27 anos, foi preso,
mas liberado pela Justiça com a
alegação de que “não houve cons-
trangimento” da vítimano ato.


