
FHORESC - Federação de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares do Estado de Santa Catarina

— EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2019 —
Após a reforma trabalhista, para acessar aos benefícios do Banco de Horas Anual, Inter-
valo intraturnos reduzido para 30 minutos e dilatado até 5 horas, Acordo para cobrança 
de Gorjeta/Taxa de Serviço e Escala 12x36, dentre outros, as empresas precisam estar 
em dia com as contribuições sindicais devidas. Por isso, ficam convocados os hotéis, 
restaurantes, bares e similares (empresas de hospedagem, alimentação preparada 
e bebidas no varejo) com sede em Santa Catarina a recolher o Imposto Sindical a que 
aludem os arts. 578 e seguintes da CLT relativo ao exercício 2019 a um dos seguintes 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (SHRBS):
SHRBS de Florianópolis e Região - Fone (48) 3224-8233 / 98827-6673
SHRBS de Balneário Camboriú e Região - Fone (47) 3367-2398 / 99648-9625
SHRBS de Blumenau e Região - Fone (47) 3326-4166 / 98808-8979
SHRBS de Concórdia - Fone (49) 3442-0678 / 99989-0017 e (48) 3224-8422
SHRBS de Criciúma e Sul Catarinense - Fone (48) 3461-0933 / 98843-9157
SHRBS de Chapecó - Fone (49) 3322-4523 / 99101-3235
SHRBS de Itajaí - Fone (47) 3241-0300 / 99200-2448
SHRBS de Joinville e Região - Fone (47) 3461-3380 / 99934-0558
SHRBS de Lages e Região - Fone (49) 99181-4270 e (48) 3224-8422
SHRBS do Planalto Norte - Fone (47) 3622-4551 / 99108-6894
SHRBS de Tubarão e Região - Fone (48) 3622-3679 / 99986-4201
1) o recolhimento deverá ser feito até 31 de janeiro de 2019;    
2) As empresas localizadas em áreas inorganizadas em Sindicatos devem recolher o 
imposto sindical diretamente a FHORESC;   
3) Dúvidas podem ser resolvidas e as guias e a tabela para pagamento do imposto sindi-
cal podem ser obtidas diretamente com os sindicatos ou com a FHORESC por um dos 
seguintes canais: site www.fhoresc.org.br, fone (48) 3224-8422, email fhoresc@fhoresc.
org.br, ou à Praça Olívio Amorim, 120, Centro, Florianópolis, SC, 88020-090.

 Eu, Luana Villares Prieto, CPF 106.019.257-85, em respeito ao que dispõe o art. 

168, §3º, do Regimento Interno da OAB/SC, venho por meio deste edital comunicar 

o extravio de minha carteira da OAB/SC nº 44.248, me eximindo, com isso, da 

responsabilidade pelo uso indevido da mesma.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTINENTE 
E ASSUNTOS METROPOLITANOS

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 660,00.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 577/SMA/DSLC/2018
A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que em ato público será realizada licitação, na modalidade Tomada de 
Preços, tipo menor preço, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada 
para execução dos serviços de desobstrução e limpeza de redes coletoras de água 
pluvial. O limite para a entrega dos envelopes será às 17h20min do dia 05/02/2019. 
A reunião de abertura dos envelopes será no mesmo dia, às 17h30min, na Secretaria 
Municipal de Administração, Diretoria do Sistema de Licitações e Contratos, na Rua 
Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC. O 
Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   

Processo nº 678/2018 – Proc. Adm. 8674/2018. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, 
ESTRUTURAS DE PALCO, TENDAS E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, 
DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO DE ESPORTE E LAZER 
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC. Data e período de recebimento dos envelopes de 
proposta e habilitação: dia 31/01/2019 às 14h00min. Sessão de abertura das propostas, 
lances verbais e habilitação: dia 31/01/2019 às 14h30min. Retirada do edital no link: http://
wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 
18h00min. Fone: (48) 3381-0002 ou (48) 3381-0445.
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PROCESSO SELETIVO ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

UPA CONTINENTE – FLORIANÓPOLIS/SC
A Associação Mahatma Gandhi faz saber aos interessados que será de 18 à 22 de janeiro o período 
das inscrições referente ao Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal para UPA 
Continente, conforme Regulamento de Contratação de Pessoal - RCP.

As inscrições e demais informações encontram-se no site:  
simplifix.com.br/selecao-upa-continente-floripa.

PUBLICAÇÃO LEGAL

Indicadores
Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro.

  CUB-SC
Mês R$/m² Variação (mês)

Dezembro 1.832,98 0,26%

Novembro 1.828,25 0,23%

  Salário minímo
Nacional

Regional de SC R$ 1.110 a  R$ 1.271

  Câmbio

  Selic   Ouro

Dólar Euro Peso

  Ibovespa (%)

  Poupança

Data Pontos Variação

Data final Rendimento

17/jan 95.351,09 1,01

16/jan 94.393,07 0,36

15/jan 94.055,72 -0,44

  Infl ação (%)
Índice IPCA/

IBGE
INPC/
IBGE

IGP-DI/
FGV

IGP-M/
FGV

0,15%

-0,21%

0,45%

0,48%

-

3,75%

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Acum. ano

Acum. 12 meses

0,14%

-0,25%

0,40%

0,30%

-

3,43%

-0,45%

-1,14%

0,26%

1,79%

-

7,10%

-1,08%

-0,49%

0,89%

1,52%

-

7,54%

COMERCIAL

COMPRA VENDA

TURISMO

COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA

6,50% R$ 153,78

R$ 998,00

ao ano

18/janeiro 0,3715%

17/janeiro 0,3715%

16/janeiro 0,3715%R$ 3,745 R$ 3,600 R$ 4,280 R$ 0,099R$ 3,747 R$ 3,900 R$ 4,281 R$ 0,099

+0,35% +0,52% +0,52% -0,20%
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Proposta dentro da reforma da Previdência pretende 
restringir quem recebe aposentadoria e pensão juntos

Governo quer cortar 
duplos benefícios

A proposta de reforma da 
Previdência da equipe econô-
mica de Paulo Guedes quer im-
por um limite para o acúmulo 
de aposentadoria e pensão. Um 
terço dos pensionistas (ou 2,4 mi-
lhões de pessoas) acumula o be-
nefício com a aposentadoria. O 
custo é de R$ 64 bilhões por ano.

A ideia que está em estudo 
e deve ser apresentada ao presi-
dente Jair Bolsonaro é criar um 
mecanismo redutor desses bene-
fícios quanto maior for o valor 
da soma da aposentadoria e da 
pensão. A medida entraria em 
vigor com a promulgação da re-
forma da Previdência e não deve 
afetar os benefícios já em vigor 
para evitar judicializações.

Hoje não há restrição ao 
acúmulo de benefícios - o que 
tem agravado o déficit nas con-
tas da Previdência. A previsão é 
que o rombo do INSS chegue a 
R$ 218 bilhões em 2019.

Há casos já identificados de 
uma única pessoa que recebe 
seis benefícios ao mesmo tem-
po. Todos eles dentro da lei. O 
Brasil é o único país do mundo 
que ainda permite acumular 
vários benefícios, inclusive pen-
sões. Na proposta do ex-presi-
dente Michel Temer, o acúmu-
lo de aposentadoria e pensões 
estaria limitado a dois salários 
mínimos (R$ 1.996).

A proposta também deve 
incluir o fim do pagamento inte-

gral de pensão por morte. A ideia 
é que as regras no Brasil se apro-
ximem das de países europeus, 
onde o valor do benefício é divi-
dido em cotas e leva em conta o 
número de dependentes deixa-
dos pelo segurado falecido. Uma 
possibilidade, de acordo com 
uma fonte, é manter o benefício 
integral apenas para viúvas com 
três ou mais filhos menores..

AVIAÇÃO  

Anac vai cancelar licença de 10 aeronaves da Avianca
A Anac (Agência Nacional 

de Aviação Civil) vai retirar, até 
a próxima terça-feira, a ma-
trícula de dez aviões operados 
no país pela Avianca, que está 
em recuperação judicial. Com o 
cancelamento das matrículas, 
as aeronaves serão devolvidas 
à empresa de arrendamento GE 
Capital Aviation Services, que 
havia entrado na Justiça devido 

à falta de pagamentos.
A Anac informou que o proce-

dimento poderá causar impactos 
nos voos da Avianca nos próxi-
mos dias e aconselhou os passa-
geiros com viagens marcadas a 
procurarem a empresa. Os aviões 
em questão não são os mesmos 
usados em rotas internacionais e 
cuja devolução foi anunciada na 
quarta pela empresa. Antes de 

entrar em reestruturação, a aé-
rea tinha uma frota de 57 aviões, 
sete desses já foram entregues 
para as empresas e outros 12 ain-
da serão restituídos.

Na segunda, a companhia par-
ticipou de uma audiência de conci-
liação com empresas de arrenda-
mento, em que lhe foi dado prazo 
até 1º de fevereiro para apresentar 
uma proposta de pagamento.

de pessoas 
acumulam pensões e 
aposentadorias no Brasil 

2,4 
milhões


