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Conselho de Desenvolvimento Regional se
reúne para debater projetos
Fotos: Sadi/SDR/Ita

Santa Helena
a quarta-feira (4) esteve reunido na Câmara
de Vereadores de Santa
Helena o Conselho de
Desenvolvimento Regional, sob a presidência do
Secretário regional de Itapiranga, Rolf Trebien.
Foram discutidos e
aprovados dois projetos da
Agricultura. Um deles trata
de repasse no valor de R$
40 mil para a Expo São
João a ser realizada no mês
de dezembro, próximo.
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Outro projeto é do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural para o agricultor Otair Vilson Lutz, da
Linha Piraju, Iporã do Oeste, que prevê investimento
de R$ 20 mil em melhorias
na propriedade.
Herwald Trebien, da
Epagri de Itapiranga, apresentou aos conselheiros
dados sobre o SC Rural na
região de abrangência da
Regional.
O Secretário Rolf anunciou a vinda do governador

Raimundo Colombo para a
região no dia 20 de setembro, quando fará apresentação das ações de governo
e obras previstas no Pacto
por Santa Catarina. Neste
dia também deverá inaugurar o prédio novo da EEB
São Vicente de Itapiranga,
com investimento de R$
4,6 milhões, metade do
Estado e o restante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE).
Está também previsto

para o mesmo dia a assinatura com as prefeituras dos
convênios do Fundam,
com valor superior a R$ 5
milhões na Regional.
Rolf também lembra
dos investimentos nos Centros de Referência em
Assistência Social previstos para serem construídos
em Tunápolis, com convênio já assinado, e Iporã do
Oeste, Santa Helena e São
João do Oeste, que estão
em pleito para serem aprovados.

Destaque empresarial: Artefatos de cimento Santa Helena
Santa Helena
amo: Fabricamos
além de blocos de
cimento, pré-moldados,
em geral. Buscamos sempre melhorar nosso produto, deixá-los com boa qualidade, para agradar nosso
consumidor ﬁnal. Nossos
clientes se espalham pela
região, principalmente em
Tunápolis, Santa Helena,
também Descanso, Iporã e
São Miguel do Oeste.
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qualidade para nossos clientes. Acreditamos que
sempre quando se instala
uma nova empresa na
região, os desaﬁos são se
estabelecer, sempre é complicado conseguir isso no
começo devido a concorrência, os primeiros 5
meses foram de uma lenta
evolução, mas depois as coisas se colocaram em seu
lugar e a empresa começou
a sair do chã.

Inovações: Nosso proNúmero de colaboradores: 4 funcionários. duto é de qualidade, sempre pensando no consumiFilosoﬁa: Nossa ﬁlo- dor, tanto que as vendas
soﬁa é dar oportunidades hoje em nossa região estão
para nossos funcionários e boas, temos um bom esto-

que, e acho que agradamos
ao cliente. Já inovamos,
temos duas máquinas consideradas novas, em ótimo
estado. Estamos em um
ramo que se volta diretamente para a construção,

queremos manter nossos
produtos com alta qualidade para expandir mais as
vendas.
Tempo de atividades: 2
anos

