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Aprovado recurso de R$ 340 mil para reconstrução de
ponte
Em seguida à aprovação de recursos para a reconstrução da ponte pênsil da Unisul,
Tubarão também conseguiu obter parecer favorável da Defesa Civil nacional e deverá
receber recursos na ordem de R$ 340 mil para a reconstrução da ponte que liga a
localidade de Rio do Pouso a Pedras Grandes.
O pedido, inicialmente negado, foi aprovado graças à nova justificativa apresentada pela
prefeitura, que conseguiu demonstrar que a via foi danificada pelo vendaval do dia 16
de outubro. “Os técnicos que avaliaram a ponte concluíram, em um primeiro momento,
que os danos na passarela não tinham relação direta com o evento [vendaval], sendo
decorrente da deterioração normal de uso e falta de manutenção”, explica o secretário de
Defesa Civil, Djalma Alves.
O documento elaborado pelos técnicos da prefeitura já está em Brasília e os argumentos
foram considerados plausíveis. “Agora, vamos aguardar o parecer oficial da Defesa
Civil e a liberação dos recursos, para realizarmos o processo de licitação”, salienta o
secretário.
Além da ponte Rio do Pouso-Pedras Grandes, a prefeitura também teve aprovados em
torno de R$ 130 mil para a cobertura da quadra da escola Manoel Rufino Francisco e
cerca de R$ 800 mil para a construção da nova ponte da Unisul.
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Recursos para reconstrução da ponte do Rio do Pouso
também são aprovados
O município de Tubarão conseguiu obter parecer favorável da Defesa Civil Nacional e
deverá receber também recursos na ordem de R$ 340 mil para a reconstrução da ponte
que liga a localidade de Rio do Pouso a Pedras Grandes.
O pedido, inicialmente negado, foi aprovado graças à nova justificativa apresentada pela
prefeitura, que conseguiu demonstrar que a via foi danificada pelo vendaval do dia 16
de outubro. “Os técnicos que avaliaram a ponte, concluíram, em um primeiro momento,
que os danos na passarela não tinham relação direta com o evento (vendaval), sendo
decorrente da deterioração normal de uso e falta de manutenção”, explica o secretário de
Defesa Civil, Djalma Alves.
O documento elaborado pelos técnicos da prefeitura já está em Brasília e os argumentos
foram considerados plausíveis. “Agora, vamos aguardar o parecer oficial da Defesa
Civil e a liberação dos recursos, para realizarmos o processo de licitação”, salienta o
secretário.
Além da ponte Rio do Pouso/Pedras Grandes, a prefeitura também teve aprovados em
torno de R$ 130 mil para a cobertura da quadra da escola Manoel Rufino Francisco e
cerca de R$ 800 mil para construção da nova ponte da Unisul. “O valor para a ponte foi
definido com base no projeto elaborado pela gestão anterior, que previa a construção de
uma via de concreto, com dois metros de largura. Nossa intenção é que tenha de três a
quatro metros de largura”, adianta Djalma.
Com a ampliação do tamanho da via, solicitada pelo prefeito Joares Ponticelli, a nova
ponte terá duas faixas laterais e uma faixa central destinada a cadeirantes e ciclistas.
“Vamos nos reunir com os técnicos da Amurel para elaborarmos o novo projeto e assim
poderemos calcular qual o valor será necessário a prefeitura dispor, como contrapartida,
para aumentar o tamanho da ponte”, ressalta o secretário de Defesa Civil.
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Cinema do CIC apresenta 'O piano' e 'Dançando no
escuro' nesta semana
De quinta a sábado, longas serão exibidos alternadamente às 20h com entrada gratuita

Mulheres fortes são o tema das sessões do Cinema do Centro Integrado de Cultura
(CIC) nesta semana. De quinta-feira a domingo (19 a 22 de janeiro), serão exibidos os
longas Dançando no Escuro (Lars von Trier) e O Piano (Jane Campion), em dias
alternados, às 20h, com entrada gratuita.
A iniciativa é uma parceria entre a Fundação Catarinense de Cultura (FCC),
administradora do espaço, e o curso de Cinema da Unisul; e faz parte da programação
do projeto Verão Cultural CIC 2017, cuja programação está disponível no
site www.fcc.sc.gov.br.
Dançando no escuro
Dias 19 e 21 de janeiro de 2017 (quinta-feira e sábado), às 20h:
Direção: Lars von Trier
Duração: 140 min
Ano: 2000
País: Dinamarca
Gênero: Crime / Drama / Musical
Classificação etária: 14 anos
Sinopse: Ganhador da Palma de Ouro e Goya de melhor filme europeu. Consagra a
cantora Björk com o prêmio de melhor atriz em Cannes por interpretar Selma, imigrante
checa, mãe solteira que trabalha em uma fábrica na América rural. Sua salvação é a
paixão pela música, especificamente, todos os cantos, todos os números de dança
encontrados em musicais clássicos de Hollywood. Selma abriga um segredo triste: ela
está perdendo a visão e seu filho Gene terá o mesmo destino se ela não puder guardar
dinheiro suficiente para garantir-lhe uma operação. Amizade, honra e desespero nos
fazem sentir uma parcela da vida de Selma nesta intrigante obra.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=cM7FyvdkbZw

O Piano
Dias 20 e 22 de janeiro de 2017 (sexta-feira e domingo), às 20h:
Direção: Jane Campion
Duração: 120 min
Ano: 1993
País: Nova Zelândia
Gênero: Drama / Romance
Classificação etária: 16 anos
Sinopse: Uma história de amor de uma mulher muda e a arte de se expressar tocando
piano interpelada pela disputa de dois homens pela atenção de Ada. Em uma praia da
Nova Zelândia de 1850, recém iniciada a exploração dos estrangeiros sobre as terras
nativas, Ada e sua filha são aportadas com seus baús e um Piano. A magnifica força da
introdução deste filme não nos prepara para o impacto que ele causa no seu decorrer.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=Jo05V2aXzfM
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Mulheres fortes são tema da programação do Cinema
do CIC nesta semana
Mulheres fortes são o tema dos filmes exibidos nas sessões do Cinema do Centro
Integrado de Cultura (CIC), de 19 a 22 de janeiro (quinta a domingo).
Em dias alternados, serão exibidos os longas Dançando no Escuro (Lars von Trier) e O
Piano (Jane Campion), sempre às 20h, com entrada gratuita.
A iniciativa é uma parceria entre a Fundação Catarinense de Cultura (FCC),
administradora do espaço, e o curso de Cinema da Unisul; e faz parte da programação
do projeto Verão Cultural CIC 2017.
Dias 19 e 21 de janeiro de 2017 (quinta-feira e sábado)
Dançando no escuro
Direção: Lars von Trier
Duração: 140 min
Ano: 2000
País: Dinamarca
Gênero: Crime / Drama / Musical
Classificação etária: 14 anos
Ganhador da Palma de Ouro e Goya de melhor filme europeu. Consagra a cantora Björk
com o prêmio de melhor atriz em Cannes por interpretar Selma, imigrante checa, mãe
solteira que trabalha em uma fábrica na América rural. Sua salvação é a paixão pela
música, especificamente, todos os cantos, todos os números de dança encontrados em
musicais clássicos de Hollywood. Selma abriga um segredo triste: ela está perdendo a
visão e seu filho Gene terá o mesmo destino se ela não puder guardar dinheiro suficiente
para garantir-lhe uma operação. Amizade, honra e desespero nos fazem sentir uma
parcela da vida de Selma nesta intrigante obra.

Dias 20 e 22 de janeiro de 2017 (sexta-feira e domingo)
O Piano
Direção: Jane Campion
Duração: 120 min
Ano: 1993
País: Nova Zelândia
Gênero: Drama / Romance
Classificação etária: 16 anos
Uma história de amor de uma mulher muda e a arte de se expressar tocando piano
interpelada pela disputa de dois homens pela atenção de Ada. Em uma praia da Nova
Zelândia de 1850, recém iniciada a exploração dos estrangeiros sobre as terras nativas,
Ada e sua filha são aportadas com seus baús e um Piano. A magnifica força da
introdução deste filme não nos prepara para o impacto que ele causa no seu decorrer.
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