
ECONOMIA

Lucro do 
Bradesco 
cresce 22% 
no trimestre

No primeiro trimestre de 
2019, o lucro líquido recor-
rente do Bradesco, segundo 
maior banco privado do pa-
ís, saltou 22% na compara-
ção com os primeiros três 
meses de 2018, a R$ 6,2 bi-
lhões. Sem descontar efei-
tos extraordinários sobre o 
resultado, o lucro contábil 
avançou expressivos 30%, 
o mesmo crescimento re-
gistrado no ano passado. O 
banco é o primeiro entre as 
grandes instituições finan-
ceiras do país a divulgar os 
números do trimestre.

Na comparação com o 
quarto trimestre do ano 
passado, o lucro subiu 7% 
e mostra algumas pistas da 
fraqueza da economia.

– Na economia, o trimes-
tre não foi exatamente o 
que queríamos e que preví-
amos quando fizemos nos-
so orçamento em setembro 
do ano passado – afirmou o 
presidente do banco, Octa-
vio de Lazari.

Lazari enfatizou as ex-
pectativas de mercado que 
apontam crescimento zero 
ou até queda do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) do pa-
ís no primeiro trimestre 
do ano. Para ele, o núme-
ro ruim poderá estimular 
o Congresso e o governo a 
trabalharem com mais afin-
co pela reforma da Previ-
dência.

– É uma necessidade pre-
mente – afirmou, acrescen-
tando que uma desidratação 
na economia com a reforma 
para muito abaixo de R$ 1 
trilhão seria insuficiente. O 
mercado já espera que o go-
verno economize cerca de 
R$ 600 bilhões em dez anos 
com as novas regras para 
aposentadoria.

A margem financeira (re-
ceita com juros, incluindo 
operações de crédito) foi de 
R$ 14,1 bilhões nos primei-
ros três meses de 2019, alta 
de 4,2% na comparação com 
o começo de 2018, mas que-
da de 4,7% ante o período 
de outubro a dezembro do 
ano passado. A carteira de 
crédito do Bradesco cres-
ceu 12% entre março de 
2018 e março de 2019, em 
percentual equivalente nos 
segmentos de pessoa física e 
jurídica.
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SÁBADO E DOMINGO, 27 E 28/4/2019

O Sebrae/SC torna público estarem abertas as inscrições para o Credenciamento de
Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços de consultoria, conteudista, coaching,
mentoria e/ou instrutoria, na forma estabelecida noComunicadon.º 01/2019.

As empresas interessadas deverão acessar o site do Sebrae/SC, endereço
sebrae.sc/editais, item EDITAIS ABERTOS e tomar conhecimento
das condições para participação, descritas no Comunicado 01/2019,
Edital de Credenciamento n.º 002/2019 e no Manual de Inscrição do
Candidato. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail
credenciamento@sc.sebrae.com.br.

As empresas interessadas em participar do processo de credenciamento deverão
efetuar inscrição de acordo com o descrito no Edital de Credenciamento N.º
002/2019, até a data de 26/05/2019.

EDITALDECREDENCIAMENTODEPESSOAS JURÍDICAS
PRESTADORASDE SERVIÇOSDECONSULTORIA,

CONTEUDISTA, COACHING,MENTORIA E/OU INSTRUTORIA

AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO
Processo Administrativo. Nº. PM – 025/2019
Modalidade: LEILÃO
Edital nº PM/LL – 025/2019
Tipo: Maior Lance
Objeto: VENDA DE ATIVOS INSERVÍVEIS ATRAVÉS DE LEILÃO PÚBLICO OFICIAL 
ON-LINE E PRESENCIAL.
Data do Leilão: 20 de Maio de 2019, com início às 10:00 Hs.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtido no seguinte endereço e horário: Av. Santa 
Catarina, 390, Centro – Planalto Alegre-SC, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-Feira, 
das 07:30 às 11:30 e 13:30 às 17:30 horas, ou pelo fone (49) 3335-0066, e nos portais 
eletrônicos: www.planaltoalegre.sc.gov.br e www.superbid.net 

Planalto Alegre-SC, em 26 de Abril de 2019.
JUARES BET

Prefeito 

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE

Rua Vitor Hugo, 78 Porto Alegre/RS
3330.1177(51) www.uebel.com.br

Dr. Carlos Uebel
Resp. Téc. Médico Cremers 5379 RQE 1430

CIRURGIA da

CALVÍCIE
Referência mundial em microimplante
pela técnica STRIP e FUE.

O Sebrae/SC torna público estarem abertas as inscrições para o Cadastramento de
Soluções deMercado para atendimento de demandas do público-alvo do Sebrae/SC,
na forma estabelecida noComunicadon.º 01/2019.

As empresas interessadas deverão acessar o site do Sebrae/SC, endereço
sebrae.sc/editais, item EDITAIS ABERTOS e tomar conhecimento das
condições para participação, descritas no Comunicado 01/2019 e
no Edital de Cadastramento de Soluções de Mercado n.º 01/2019.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail
editaldesolucoes@sc.sebrae.com.br.

As empresas interessadas em participar do processo de cadastramento deverão
encaminhar os documentos descritos no Edital de Cadastramento N.º 001/2019,
dentro do prazo estabelecido no Comunicado de Abertura n.º 01/2019, até a
data de 25/05/2019.

EDITALDECADASTRAMENTO
DE SOLUÇÕESDEMERCADO

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA 

AVISO
EDITAL DE LEILÃO Nº. 143/PMC/2019
(Processo Administrativo nº. 555376)

O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, leva ao conhecimento 
dos interessados, que sob a égide da Lei nº 8.666/93, que realizará licitação na 
modalidade “LEILÃO”, para alienação de bens móveis inservíveis (veículos e sucatas) 
de sua propriedade.
TIPO: MAIOR LANCE, por lote. 
DATA E HORA: dia 30/05/2019 às 09h00, de forma presencial. 
LOCAL:  Pátio da Intendência Distrital do Rio Maina, localizada na rua 

EDITAL: completo e esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda-feira a sexta-feira 
na Diretoria de Logística do Município de Criciúma, no horário das 08h00 às 17h00, bem 
como pe lo  te le fone (0**48)  3431.0318,  pe lo  endereço e le t rôn ico  
editais@criciuma.sc.gov.br

PAÇO MUNICIPAL “MARCOS ROVARIS”, 24 de abril de 2019.
CLÉSIO SALVARO

PREFEITO MUNICIPAL 
(assinado no original)

Miguel Nápoli 
547-595 - Vila Isabel no município de Criciúma – SC.

.

EDITAL DE ASSEMBLEIA CONGRESSUAL
O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina – 
SINJUSC, por seu presidente abaixo assinado, nos termos dos artigos 19º, 20º, 21º e 22º 
do Estatuto, CONVOCA todos os servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa 
Catarina, regularmente filiados, para a Assembleia Congressual, que se realizará no dia 
04 de maio de 2019, com horário para a primeira chamadas às 13:30h e em segunda 
chamada às 14:00h, conforme prevê o Estatuto, na cidade de Itajaí, nas dependências do 
Hotel Sandri, Avenida Sete de Setembro, 1675, Itajaí, Santa Catarina, CEP 88.301-205, 
Brasil.
PAUTA:

1)I nformes Gerais;
2) Alteração Estatutária;
3) Apresentação da Auditoria;
4) Informes do Jurídico e autorização para ingresso de ações judiciais;
5) Deliberações Congressuais.

Florianópolis, 26 de abril de 2019.
Walmor Grando

Presidente

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO – SC
AVISO DE LICITAÇÃO 

 Tomada de Preços nº 0005/2019 – PMF
Processo Administrativo Licitatório nº 0089/2019 – PMF

Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução de Reforma da Quadra de Areia 
descoberta e Playground descoberto da Av. Beira Lago S/N, Centro, Lote 10 e 3, Quadras 
19 e 21 neste Município com fornecimento de material e mão de obra, conforme projetos, 
memorial descritivo e quantitativos (ANEXOS ao PAL) e parte dele integrante.  
Modalidade: Tomada de Preços; Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário; 
Julgamento: Menor Preço Global. RECURSOS: Próprios. Entrega e Protocolo dos 
Envelopes: Até às 14:00 horas do dia 16.05.2019, no Setor de Compras e Licitações, 
localizado na sede deste Município – Av. Rio das Antas, 185, Centro, Fraiburgo, SC. 
Credenciamento: Junto ao Setor de Compras, até as 14:15 horas do mesmo dia. 
Abertura: As 14:15 horas do mesmo dia. O Edital poderá ser retirado na Prefeitura 
Municipal de Fraiburgo na Av. Rio das Antas, nº 185 ao custo de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), mediante comprovante de pagamento através do DAM (Documento de 
Arrecadação Municipal) ou pelo site: www.fraiburgo.sc.gov.br sem ônus. 

Fraiburgo(SC), 26 de abril de 2019. 
Claudete Gheller Mathias – Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

Alto Bela Vista-SC, 22 de Abril de 2019

O Município de Alto Bela Vista torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preço TP4/2019, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.
Objeto da licitação: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para 
recuperação/restauração da pavimentação asfáltica da Rua José Bordin, Bairro: Centro, Alto Bela Vista – SC, incluindo 
trecho de drenagem. Também fazem parte deste memorial, a implantação de dois quebra-molas nas Ruas Alfredo 
Schuck e São Vicente, bem como, a execução de meio nas Ruas José Bordin e Henrique Niemeyer
Data de entrega dos envelopes: 30/05/2019 às 08:40 horas no Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista. Rua do Comércio, 
1015, Centro, CEP 89.730-000..
Data de abertura dos envelopes: 30/05/2019 às 09:00 horas na Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista. Rua do Comércio, 
1015, Centro, CEP 89.730-000..
Edital na integra e demais informações, poderão ser consultadas no site http://www.altobelavista.sc.gov.br ou solicitadas junto 
ao Departamento de Licitações do Município de Alto Bela Vista, fone (49) 3455-9022 ou e-mail 
prefeitura@altobelavista.sc.gov.br.

CATIA TESSMANN REICHERT
Prefeito

Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista


