
 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRM-SC
EDITAL ASSEMBLEIA GERAL DE MÉDICOS

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, criado pela Lei 3.268/57, modificada 
pela Lei 11.000/2004 e regulamentado pelo Decreto nº 44.045/58, na forma do Artigo 24, I, da Lei citada, 
faz saber que realizar-se-á no dia 27 de fevereiro de 2023, às 19h, através de reunião virtual com acesso 
via plataforma Zoom, Assembleia Geral Ordinária de Médicos, com fim precípuo de apreciar as contas 
da Diretoria do exercício de 2022 e a Resolução CRM-SC nº 218/2022, que dispõe sobre a alteração 
dos valores de jetom, diárias e auxílio de representação no CRM-SC. A primeira convocação será 
às 19 horas; em não havendo quórum, a segunda convocação será 30 minutos após e se deliberará 
com qualquer número de presentes. O link de acesso para a reunião será disponibilizado no site:  
www.crmsc.org.br.

Florianópolis, 16 de fevereiro de 2023.
Eduardo Porto Ribeiro

Presidente

Aviso de Detonação de Rocha
A Cedro Mineradora informa à comunida-
de de Forquilhas, São José/SC, que realizará 
detonação de rochas no dia 18/02/2023 sába-
do, entre 11:00 e 12:00 horas na área de lavra 
da empresa. Dúvidas entrar em contato pelo 
telefone: (48) 3029-3600. Responsabilidade 
técnica: Enaex Britanite. Em caso de condi-
ções climáticas desfavoráveis a detonação será 
cancelada.

Publicação Legal

16 quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023  Editora: Rosana Ritta - rosana.ritta@ndmais.com.br

O público terá até o fim de 
março para apreciar as obras da 
exposição “[Inde]pendências 
e seus transbordamentos no 
contexto catarinense”, no 
MHSC (Museu Histórico de 
Santa Catarina), localizado 
no Palácio Cruz e Sousa, em 
Florianópolis. A visitação é 
gratuita e pode ser feita às 
segundas, terças, quintas e 
sextas-feiras, das 10h às 17h; 
e aos sábados, das 10h às 14h.

A exposição procura 
relembrar, desconstruir, 
ampliar e atualizar o 
conceito de independência, 
extrapolando os marcos 
históricos e associando-
os ao contexto catarinense 
e à contribuição destes na 
formação da cultura local, 
possibilitando conhecer o 
passado e, com base nele, 
construir outros olhares 
e interpretações a partir 
de imagens e vestígios 
preservados em museus, 
instituições culturais, 
ateliers de artistas e 
acervos particulares.

O público poderá conferir 
obras dos artistas Bruno 
Barbi, Dakir Parreiras, 
Eduardo Dias, Fernando 
Lindote, Guttmann Bicho, 
Hiedy Assis Corrêa (Hassis), 
Joseph Bruggmann, Juarez 

Machado, Leandro Serpa, 
Márcio César Coelho, Osmarina 
Villalva, Sebastião Ferreira 
Fernandes, Sérgio Adriano H., 
Silfarlem, Suely Beduschi e 
Willy Zumblick, com curadoria 
de Marcelo Pereira Seixas.

A independência além da história é 
tema de mostra no Palácio Cruz e Sousa
Exposição no Museu Histórico de Santa Catarina reúne obras de artistas plásticos e visuais de diferentes 
vertentes refletindo sobre formação cultural local. CIC também tem duas exibições, todas com acesso gratuito

Plural

“Batalha Naval 
do Riachuelo”, 
obra sem data 
conhecida 
do artista 
Eduardo Dias, 
que integra o 
acervo do Masc

MÁRCIO HENRIQUE MARTINS/ASCOM/FCC/DIVULGAÇÃO/ND

Para visitar o MHSC
Comparecer diretamente na 

recepção do museu e verificar a 
disponibilidade de vagas. O visitante 
deverá preencher um cadastro por 
meio de um Código QR. As visitas 
são guiadas nas segundas, terças, 
quintas e sextas-feiras, das 10h 
às 17h; aos sábados, das 10h às 
13h e realizadas a cada hora. O 
MHSC não abre às quartas e aos 
domingos. A entrada é gratuita.

MAIS EXPOSIÇÕES

“Das cartas do Deserto à 
Sinfonia de Darwin”

Pode ser visitada até o dia 26, de 
terça-feira a domingo, das 10h às 21h

Local: Museu da Imagem e do 
Som de Santa Catarina, no CIC 
(Centro Integrado de Cultura)

“Combinatória dos Gestos” 
- Acap 48 anos

Fica até 16 de março, de terça-
feira a domingo, das 10h às 21h

Local: Espaço Lindolf Bell, no CIC

50 ANOS DE SUCESSO 

No sábado em que todos os ca-
minhos levam à folia na Capital, 
um tributo a uma das melhores 
bandas do rock internacional 
aporta em meio às marchi-
nhas e o ziriguidum, às 20h, 
no Teatro Ademir Rosa do CIC 

(Centro Integrado de Cultura). A 
banda curitibana Pigs & Dia-
monds apresenta o “Especial 
The Dark Side Of The Moon tour 
2023”, homenagem ao álbum 
homônimo. “Dark side of the 
moon”, a obra que seu criador, 

Espetáculo homenageia “The Dark Side Of The Moon”, do Pink Floyd
Roger Waters, taxou como “o 
conjunto de todas as pressões 
da vida moderna que podem 
levar um homem à loucura”, 
há 50 anos, a serem comple-
tados em 1º de março, tirou o 
Pink Floyd definidamente da 
penumbra do underground para 
entrar no cenário dos imortais.

O espetáculo finaliza a noite 
com os maiores clássicos, de 
outros álbuns do Pink Floyd, 
além de receber participações 
especiais. Os ingressos estão 
à venda no ticket.com.br.

O repertório da banda de Cambridge vem norteando há mais 
de uma década o trabalho da curitibana Pigs & Diamonds
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