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Oeste discute propostas para o
enfrentamento às drogas
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Disputa saudável
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C

om a vinda do Ensino Superior público para São
Miguel do Oeste cada vez mais próxima, iniciam
agora debates sobre quais cursos serão ofertados. Pelo
menos dessa vez a “briga” é por uma boa causa.
A comissão que está à frente do projeto para
implantação de um Campus de Universidade Federal
da Fronteira Sul prioriza cursos na área das ciências
agrárias, humanas e sociais. Por hora, apenas o curso
de agronomia está deﬁnido. Na área de sociais ainda
haverá um debate entre Direito, Relações Internacionais e Serviço Social.
No entanto, uma pesquisa feita pela União dos Estudantes Secundaristas, de 14 instituições de ensino
públicas e privadas, por meio da COOESC, mostra que
as preferências dos alunos são outras. Dentre a pesquisa foram citados 18 cursos. Medicina Veterinária e
Engenharia Civil estão no topo da lista. Outras graduações, na área da saúde também foram citadas pelos estudantes, que em tese, vão freqüentar o campus. Medicina, odontologia, psicologia e enfermagem fazem parte
dos mais votados.
A pesquisa mostra que mais de 70% dos estudantes
pretendem cursar a graduação à noite.
É importante que haja um amplo debate antes que
sejam feitas deﬁnições.
O Extremo-oeste carece de Ensino Superior gratuito. A sociedade precisa de proﬁssionais nas mais diversas áreas do conhecimento, quase todos os setores mencionados demandam de mão-de-obra qualiﬁcada.
É essencial que a voz dos estudantes seja ouvida,
pois eles irão ocupar as cadeiras da universidade.
Várias das opções que foram elencadas já são oferecidas na região, pela Unoesc, Fai, Faf, e outras instituições da região. Não bastasse, alguns destes cursos já
estão com mercado saturado, são muitos acadêmicos
que formam a cada período. De outro lado, cursos de
medicina e odontologia, muito disputados, são oferecidos em cidades distantes, muitas vezes a família não
tem condições de arcar com a mensalidade e quando o
estudante é aprovado em uma universidade pública,
precisa se desloca, tem gastos com materiais e estadia.
Está mais do que na hora de São Miguel e região
receberem uma universidade pública, pleiteada há muitos anos, pelos mais diversos partidos. Também está na
hora de exigir qualidade, sem nos contentar com migalhas e restos. Precisamos ouvir a voz dos jovens, eles
são os empresários, os professores e os governantes de
amanhã.
Portanto, São Miguel do Oeste está de parabéns pela
luta em prol de um campus da UFFS e por ouvir a parte
interessada: os alunos.
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São Miguel do Oeste
secretário adjunto de
Estado da Assistência
Social, Trabalho e Habitação (SST), Eleudemar Ferreira Rodrigues, em seu
pronunciamento, destacou que a SST coordena o
trabalho de enfrentamento às drogas em Santa Catarina mas não é uma atuação isolada. “A construção
do plano só é possível com
a participação de todas as
áreas, num trabalho intersetorial, com compromisso de gestão e responsabilidade na criação e execução do plano de política
sobre drogas no Estado”,
ressaltou.
O secretário de Desenvolvimento Regional de

O

São Miguel do Oeste, Volmir Giumbelli, aﬁrmou
que o trabalho integrado
contribui para o enfrentamento a um problema que
destroi as famílias catarinenses. “A participação
dos prefeitos no comitê
regional é muito importante para que possamos
ter propostas que ajudem
na prevenção”, destacou.
Os municípios que compõem o colegiado gestor
regional de políticas públicas sobre drogas tomaram
posse na noite de abertura.
Integram o comitê os municípios de: São Miguel do
Oeste, São Lourenço do
Oeste, Maravilha, Palma
Sola, Paraíso, Dionísio Cerqueira, Campo Erê, Palmi-

tos, Itapiranga, Bom Jesus
do Oeste, Águas de Chapecó, Quilombo e Belmote. O
colegiado gestor regional é
responsável pela viabilização, monitoramento e avaliação das execuções do
Plano Catarinense de Políticas Públicas sobre Drogas no âmbito regional e
municipal.
Participam das oﬁcinas
técnicos das Secretarias de
Estado da Assistência Social; Saúde; Justiça e Cidadania; Educação; Segurança Pública; Casa Civil;
conselhos tutelares, conselhos de segurança, conselhos municipais antidrogas (Comads); fundações;
comunidades terapêuticas; Ministério Público;

MUNICIPIO DE DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO

Tribunal de Justiça; representantes de entidades
socioeducativas e prisionais; além da Comissão de
Combate e Prevenção às
Drogas da Assembleia
Legislativa (Alesc).
Como iniciou – A ideia
de elaboração do Plano
Estadual de Políticas
Públicas sobre Drogas surgiu a partir da adesão do
Estado ao programa federal Crack, é possível vencer, conforme decreto 991,
de 25 de maio de 2012. A
Secretaria de Estado da
Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST) coordena o programa em Santa
Catarina e paralelamente
trabalha a elaboração e
implantação do Plano num

MUNICIPIO DE DESCANSO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2013
Objeto: PREGÃO – Aquisição de gêneros alimentícios para
o Programa de Alimentação Escolar, conforme as
especiﬁcações contidas no edital e em seus anexos.
Recebimento dos envelopes de documentação e propostas
até às 09:00 horas do dia 01/10/2013, no Dpto de Licitações
da Prefeitura Municipal, a Av. Marechal Deodoro, 146,
iniciando a fase de lances às 09:00 horas do mesmo dia. A
integra do Edital encontra-se no endereço eletrônico
www.descanso.sc.gov.br Informações pelo fone (049) 3623
0161.
Descanso/SC, 12 de Setembro de 2013.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2013
Objeto: PREGÃO – Contratação de serviços
e aquisição de materiais para execução de Recomposição da
Malha Viária Rural, conforme Convênio nº 003/SDC/2013,
conforme as especiﬁcações contidas no edital e em seus
anexos. Recebimento dos envelopes de documentação e
propostas até às 09:00 horas do dia 02/10/2013, no Dpto de
Licitações da Prefeitura Municipal, a Av. Marechal
Deodoro, 146, iniciando a fase de lances às 09:00 horas do
mesmo dia. A integra do Edital encontra-se no endereço
eletrônico www.descanso.sc.gov.br Informações pelo fone
(049) 3623 0161.
Descanso/SC, 16 de Setembro de 2013.

Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal

Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal

Até a próxima!
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