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Fim das Apaes
Mais uma da Era da Mediocridade
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Partido Progressista realiza
encontro regional
Foto: Euclides Staub/JI

N

um tempo não muito distante, as pessoas com deﬁciência eram escondidas em casa, eram a vergonha
da família. Enjaulados ou acorrentados no porão estavam condenados a prisão perpétua sem fazer mal a ninguém. Isso quando a própria parteira não sentenciava a
morte do recém-nascido deﬁciente, não fazia isso por
maldade, fazia por ignorância.
A Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais nasceu em 1954, no Rio de Janeiro. Caracteriza-se
por ser uma organização social, cujo objetivo principal é
promover a atenção integral à pessoa com deﬁciência,
prioritariamente aquela com deﬁciência intelectual e
múltipla. Hoje, está presente, em mais de 2 mil municípios em todo o território nacional.
A entidade, em grande parte, apesar de gozar do
registro como associação de utilidade pública em todas
as esferas federal, estadual e municipal; defronta-se com
as mais diversas diﬁculdades, essencialmente no tocante a pessoal e a questão ﬁnanceira.
O governo cleptocrata por excelência, nunca foi generoso em liberar recursos para as Apaes. É comum a diretoria passar o pires para dar uma estrutura mínima àqueles que mais precisam. Hoje, de forma disfarçada, nefasta e esquerdopata quer acabar com a instituição que é
conhecida por 87% da população e tida como conﬁável
por 93% deles. A justiﬁcativa é que eles poderão estudar
com os demais alunos da rede pública de ensino.
Tudo bem, se um aluno da Apae consegue acompanhar os alunos dos demais educandários, ótimo. Mas
quem vai dizer quais alunos podem sair da Apae para os
outros estabelecimentos de ensino, são os proﬁssionais
da área que lidam com os alunos no dia-a-dia e não o
governo apedeuta.

São Miguel do Oeste
reunião do PP realizada na tarde de sexta-feira, (23), na sede do
partido foi presidida pelo
presidente em exercício
do PP, João Pizolatti e contou ainda com a presença
dos deputados Reno Caramori, Hugo Biell e Esperidião Amin. Também marcaram presença o coordenador regional e prefeito
de São José do Cedro Plinio de Castro e lideranças
locais e regionais.
João Pizolatti disse
que o objetivo do encontro
é discutir a organização
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partidária para a eleição
do ano que vem. Entre as
ações citou a organização
dos diretórios locais e regionais, a ﬁliação partidária
e a motivação dos militantes. Também ressaltou a
importância feminina nos
quadros do partido.
Carlos Grassi, presidente do PP de São Miguel
do Oeste, disse que não há
uma deﬁnição sobre o
caminho que deve ser
seguido para o pleito de
2014. “O partido está
ouvindo todas as outras
siglas sobre o pleito do ano
que vem”. Explicou

Já o deputado Federal
e Ex-Governador Espiridião Amim, aproveitou a
oportunidade para explicar as ações no Parlamento em Brasília. Disse que a
divisão dos royalties do
petróleo e as emendas parlamentares estão exaltando os ânimos na Câmara
dos Deputados. Sobre os
royalties disse que 75%
para a educação e 25%
para a saúde estão assegurados para os estados e
municípios. Sobre a liberação das emendas exige
que sejam impositivas e
que se houver contingên-

cia, que seja na mesma proporção do poder Executivo.
Para o coordenador
regional e prefeito de São
José do Cedro, Plínio de
Castro, a presença das
principais lideranças do
partido no oeste catarinense. “Isso oportuniza e
da vez e vós para a gente
da nossa região”. Por último, disse que o objetivo
maior do encontro foi dar
um rumo ou direção para
o partido para as eleições
proporcionais do próximo
ano.

CDR aprova R$ 635 mil em recursos
Barra Bonita
s conselheiros de
Desenvolvimento
Regional de São Miguel do
Oeste estiveram reunidos
nesta sexta-feira, 23, na
Câmara de Vereadores de
Barra Bonita, onde aprovaram R$ 635 mil em recursos para os municípios da
região e receberam informações sobre o Programa
SC Rural.
Belmonte
Para o município foram
aprovados R$ 375 mil no
total, sendo R$ 240 mil
para a aquisição de um
caminhão caçamba, mais
R$ 100 mil para a implantação do programa de tele-
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fonia ﬁxa no meio rural e
R$ 35 mil para aquisição
de um veículo para a Secretaria de Assistência Social e
Conselho Tutelar.
São Miguel do Oeste
A Associação Comercial
e Industrial de São Miguel
do Oeste (Acismo) também
teve aprovado R$ 100 mil
para a realização da Faismo/Expo São Miguel 2013.
Guaraciaba
Outros R$ 100 mil
foram aprovados para o
município de Guaraciaba
que irá implantar o programa de telefonia ﬁxa no
meio rural. Outros dois projetos do Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR)

também foram apresentados pelo gerente de Desenvolvimento Econômico Sustentável e da Agricultura,
Moacir Piroca. Um no
valor de R$ 20 mil e outro
de R$ 40 mil para incentivar a agricultura do município de Guaraciaba.
SC Transferências
Os projetos encaminhados para votação nos
Conselhos de Desenvolvimento Regional devem ter
seus recursos aprovados
anteriormente por meio de
cadastro no portal SC
Transferências. A partir
disso, é possível buscar a
verba necessária junto às
secretarias setoriais. Após

esta etapa, o projeto deverá
ser cadastrado no Sistema
Integrado de Planejamento
e Gestão Fiscal para que
seja incluído no orçamento
da secretaria.
O secretário Regional e
presidente do CDR, Volmir
Giumbelli, frisa que os
recursos aprovados nas reuniões estão garantidos aos
municípios. “São valores
que serão descentralizados
em breve e poderão atender a população. Mas para
os municípios receberem
esses recursos, é preciso
que estejam bem organizados e atentos aos programas do Governo do Estado”, aﬁrma.

