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E ntre às 16h de quar-
ta-feira e o início da
tarde de ontem, a
região Norte de San-
ta Catarina regis-

trou quatro acidentes com ca-
minhões. Um homem morreu,
enquanto, nos outros, as víti-
mas tiveram apenas ferimentos
leves. Nas ocorrências, houve
também incêndios e contami-
nação por produtos perigosos.
Na tarde de quarta-feira, uma

carreta pegou fogo por vol-
ta das 16h30min no Km 14 da
SC-418, na Serra Dona Francis-
ca, em Joinville. A rodovia pre-
cisou ficar fechada por cerca de
uma hora porque havia risco de
explosão. O motorista conse-
guiu sair antes do fogo tomar
conta da cabine e não se feriu.
Ele pegou carona para um local
onde houvesse sinal do celular
para chamar a Polícia Militar
Rodoviária (PMRv) e entrar em
contato com a empresa para
acionar o seguro.
Na noite de quarta-feira,

um acidente causou a morte
de um condutor de caminhão.
Ele teria perdido controle do
veículo na Curva da Santa
(BR-376), dentro do Paraná, fa-
zendo o trajeto no sentido Sul.
No local, há uma área de es-

Ocorrências foram registradas na SC-418,
BR-101 e BR-376 com uma vítima fatal

Quatro
acidentes
em 24 horas

cape, mas Márcio Nogueira,
não conseguiu chegar até ela.
Ele não completou a curva e ca-
potou no acostamento. Chovia
no momento do acidente. No-
gueira era morador de Cruzeiro
(SP). O caminhoneiro, deixou
esposa e filhos.
Segundo a PRF, a rodovia fi-

cou interditada em função do
produto (usado como fluído
para laminação a frio) derrama-
do na pista e que atingiu o rio
São João, de Garuva, que ficou
contaminado. Análises da água
serão feitas e a prefeitura deve
entrar em contato com a em-
presa responsável.

DOIS REGISTROS
NA BR-101

Na tarde de ontem, dois aci-
dentes aconteceram na BR-101,
em Joinville. Um deles no km
36, sentido Sul, por volta das
13h30min, com a colisão entre
dois caminhões, em que um pe-
gou fogo. O motorista, um ho-
mem de 30 anos, teve ferimen-
tos leves. Já no Km 33, houve
uma saída de pista.
O motorista de um caminhão

tombou ao tentar acessar o Dis-
trito Industrial Norte. Ninguém
se feriu.

A NOTÍCIA 15SEXTA-FEIRA, 15/2/2019

Agente prisional é preso por corrupção

A Polícia Civil e o Grupo de
Atuação Especial de Combate
às Organizações Criminosas
de Jaraguá do Sul prenderam
mais um suspeito de integrar o
esquema de corrupção envol-
vendo autoescolas da cidade.
O suspeito é administrador de
uma unidade e também agente
prisional no Presídio Regional
de Jaraguá do Sul. Ele foi de-
nunciado por corrupção ativa
e organização criminosa, e es-
taria no esquema que facilitava
a aprovação de alunos de cen-
tros de formação de conduto-

res nos exames de carteira de
habilitação (CNH).
A prisão faz parte ainda da

primeira fase da Operação Si-
nal Vermelho, deflagrada em
novembro do ano passado.
A investigação descobriu o
envolvimento de 17 autoesco-
las de Jaraguá do Sul, Corupá,
Massaranduba, Schroeder e
Guaramirim. Duas pessoas de-
nunciadas em 2018 continuam
presas e quatro instituições es-
tão proibidas de funcionar.
O Ministério Público (PM)

pediu a prisão preventiva e o

judiciário decretou a prisão
preventiva do homem por-
que ele estaria, supostamente,
atrapalhando as investigações.
Um policial civil que foi preso
anteriormente foi flagrado as
combinando propinas.
A audiência da primeira fase

e as oitivas das testemunhas
foram feitas. Há uma ação pe-
nal, em que sete pessoas são
avaliadas em suas condutas.
O MP vai oferecer denúncia
contra as 13 autoescolas da se-
gunda fase, mais as quatro en-
volvidas da primeira.

SEGURANÇA

CÂMARADE VEREADORES DE JOINVILLE
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTAS DOMUNICÍPIO

EDITALNº 01/2019
O Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, em conjunto com o Presidente da Comissão de Finanças,
Orçamento e Contas do Município, convoca Audiência Pública, a ser realizada em 28 de fevereiro de 2019
(quinta-feira), às 14:00h, no Plenário da Câmara de Vereadores de Joinville – Avenida Hermann August
Lepper nº 1100 – Bairro Saguaçu, oportunidade na qual o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento
das Metas Fiscais do 3º quadrimestre do exercício de 2018, em cumprimento ao § 4°, do art. 9º, da Lei Comple-
mentar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e de acordo com o Calendário de Obrigações (Anexo I, da
Instrução Normativa CG nº 001/07 – Decreto nº 13.780, de 02 de agosto de 2007).

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2019.
Vereador Cláudio Aragão

Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville
Vereador Ninfo König

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município

Entregados envelopes: até às 14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 27 de fevereiro de
2019.

Data e horário de abertura: às 14:10 horas (Horário de Brasília) do dia 07 de março de
2019.

Douglas Costa Beber Rocha

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.2019 – RP 05

Data e horário de abertura: às 14:10 horas (Horário de Brasília) do dia 27 de fevereiro de
2019.

RETIRADADOEDITAL:www.emasa.com.br/licitacoes

Local: Sede administrativa da EMASA – 4ª Avenida, 250, Centro, Balneário
Camboriú/SC.

Balneário Camboriú, 14 de fevereiro de 2019.

Diretor Geral

Entrega dos envelopes: até às 14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 07 de março de
2019.

Tipode licitação:MenorPreço por Item.

Tipode licitação:MenorPreçoGlobal (LOTEÚNICO)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO
DE MOTOCICLETAS, VEÍCULOS PEQUENOS E VEÍCULOS MÉDIOS, SEM MOTOR,
POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS, PARA OS
VEÍCULOSDAFROTADAEMASA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE
TUBOS E CONEXÕES EM PEAD PARA SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO
EMISSÁRIOPRESSURIZADODEESGOTOBRUTO.

Local: Sede administrativa da EMASA – 4ª Avenida, 250, Centro, Balneário
Camboriú/SC.
RETIRADADOEDITAL:www.emasa.com.br/licitacoes
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.2019 – ERRATA 01

Secretaria de Estado da Comunicação
Diretoria de Divulgação

LISTAGEMOFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNODO ESTADODE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

ESTUDODE IMPACTO DEVIZINHANÇA-EIV
ASecretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC), CNPJ 13.586.538/0001-71, torna
público que requereu junto a Prefeitura Municipal de Joinville-PMJ, através do
protocolo 54652/2018, análise do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, em
cumprimento ao Decreto nº 30.210/2017 referente a regularização do Complexo
Penitenciário de Joinville localizado na Rua 06 de Janeiro, s/nº, bairro
Paranaguamirim, Joinville/SC. Responsabilidade Técnica Base Ambiental
EngenhariaeMeioAmbienteS/SME,contato(48)3025.4562.


