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ESTRUTURAS CONTAM COM ACADEMIA, RESTAURANTE E CINEMA
O Grupo Brava Beach é formado pela FG Empreen-

dimentos, Ciaplan Planejamento e Construções, J.A. Russi 
e Riviera Empreendimentos. Todas atuam no litoral de 
Santa Catarina. O Brava Beach Internacional, em Itajaí, 
é vendido pelo grupo como um bairro de luxo, pensado 

para um público exigente. A estrutura de lazer inclui 
academia, restaurante e cinema, além de hotel resort e 
centro de compras. Os condomínios que serão construí-
dos em Itapirubá contarão com estrutura parecida ao do 
projeto de Itajaí. 

GRUPO FARÁ COMPLEXO DE CONDOMÍNIOS EM ITAPIRUBÁ

Praia receberá investimento de R$ 2 bi
I tapirubá receberá 

nos próximos meses 
um investimento de 
mais de R$ 2 bilhões. 

O Grupo Brava Beach, for-
mado por quatro incorpo-
radoras e construtoras de 
Santa Catarina, vai fazer 
um complexo de condo-
mínios na praia de Laguna, 
reaproveitando a área do 
hotel, que está abandona-
da há anos. 

A notícia foi conforma-
da ao DS pelo secretário 
de Governo e Desenvolvi-
mento de Laguna, Nata-
nael Wisintainer. Segundo 
Natanael, a ideia é trans-

formar a área como o gru-
po fez na Praia Brava, em 
Itajaí, com o projeto Brava 
Beach Internacional. “Os 
responsáveis já vieram a 
Laguna várias vezes e o 
grupo adquiriu, há algum 
tempo, o terreno onde fi -
cava o Hotel Itapirubá. Ali 
serão construídos condo-
mínios, com torres de pré-
dios, uma avenida aberta 
ao público, hotel e outros 
empreendimentos. Será 
mais uma opção de lazer 
para quem é da região ou 
de fora do Estado”, explica 
o secretário. 

De acordo com Natana-
el, os projetos já estão sen-
do preparados e a expecta-

tiva é de que as primeiras 
obras iniciem no começo 
de 2022. Ainda não há uma 
data prevista de quando 
os primeiros condomínios 
serão inaugurados. “A pre-
feitura está dando todo o 
apoio necessário para a 
concretização desse pro-
jeto. Com a chegada des-
se investimento, também 
serão feitas melhorias nos 
acessos para Itapirubá, até 
porque outras empresas 
fi carão interessadas em 
se instalar nessa região. O 
que a gestão do prefeito Sa-
mir Azmi Ibrahim quer é 
ser parceira dos empresá-
rios que queiram investir 
em Laguna”, ressalta Na-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUDGERO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA

O Município de São Ludgero torna público a alteração 
na data e horário de abertura do Processo Licitatório 
abaixo mencionado, por motivos de retifi cações em 
seu Edital e Anexos, fi cando determinado a nova data 
e horário para abertura o dia 24 de novembro de 2021 
ás 14h00min. 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Nº PROCESSO P/ MODALIDADE: Nº 029/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO (BTI), 
PARA USO NO CONTROLE E ELIMINAÇÃO DE PRAGAS 
NO PERÍMETRO DE JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO.
O edital, anexos e esclarecimentos poderão ser obtidos 
através do endereço e horários: Av. Monsenhor Frede-
rico Tombrock, n.º 1300 – Centro - 88730-000 - São Lu-
dgero – SC, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 
07h30min às 11h30min e das 13h00min as 17h00min, 
site: www.saoludgero.sc.gov.br ou pelo telefone (48) 
3657-8800.

São Ludgero (SC), 05 de novembro de 2021.

MORGANA RECH DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde 

Código registro TCE: A2E1D4C2D7B49595D1E727FAA-
9D33A9A187DE4BD

MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021
TERMO DE SUSPENSÃO

TCE/SC A046BAE48D3502A5DA90AD30DBE824D5C-
66F0D69 

Em razão da impugnação formalizada por meio do 
Protocolo Eletrônico nº 41.761/2021 sobre o edital de 
Pregão Presencial 06/2021, cuja data de abertura es-
tava prevista para 08/11/2021, decide-se SUSPENDER 
a referida sessão, a fi m de que haja tempo hábil para 
análise das manifestações em destaque. Publique-se.

Tubarão (SC), 05 de novembro de 2021.

DAISSON JOSÉ TREVISOL
Diretor-Presidente

tanael. 
Segundo a prefeitura 

de Laguna, a estrutura do 
antigo Hotel Itapirubá será 

reaproveitada no novo 
projeto. O hotel, que foi 
inaugurado em 1978, foi 
considerado um dos maio-

res do litoral catarinense 
na época, com mais de 200 
apartamentos, e está aban-
donado há anos. 
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Protesto pede solução 
na Barra do Camacho

Manifestantes bloque-
aram a ponte do Camacho, 
em Jaguaruna, por quase 
cinco horas no sábado. Eles 
cobravam uma explica-
ção da prefeitura sobre as 
obras de desassoreamento 
do canal, que ainda não ini-
ciaram devido aos trâmites 
da licitação, apesar de con-
vênio já fi rmado com o Es-
tado. Pelo menos até o dia 
19 ainda transcorre o prazo 

para recursos da fase de ha-
bilitação das empresas con-
correntes.

A liberação do trânsito 
só ocorreu após negocia-
ção entre os manifestantes 
e a Polícia Militar. Uma das 
demandas do grupo é a 
execução de uma obra pa-
liativa para amenizar o as-
soreamento até a defi nição 
da empresa vencedora da 
licitação.

ESTRUTURA do antigo Hotel Itapirubá deverá ser reaproveitada em novo projeto


