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Unidade do Senai completa 35 anos de fundação no município

MUNICIPIO DE DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 63/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2013
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de
higiene, limpeza e outros para crianças e adolescentes
participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos-SCFV, com recursos do Programa SCFV,
conforme as especiﬁcações contidas no edital e em seus
anexos. Recebimento dos envelopes de documentação e
propostas até às 09:00 horas do dia 04/10/2013, 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, 17 de Setembro de 2013.
Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2013
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios objetivando a
manutenção das atividades com os idosos do Município,
com recursos próprios, conforme as especiﬁcações
contidas no edital e em seus anexos. Recebimento dos
envelopes de documentação e propostas até às 09:00 horas
do dia 03/10/2013, 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, 17 de Setembro de 2013.
Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal

São Miguel do Oeste
s atividades do Senai
iniciaram em 22 de
setembro de 1978, inicialmente em uma sala que
era emprestada pelo município. A construção da
sede atual aconteceu em
março de 1988, após a doação do terreno pela prefeitura. Atualmente são mais
de 2 mil e 600 metros de
área construída, onde abriga salas, laboratórios e
toda estrutura oferecida
aos alunos. Conforme o
diretor da unidade local,
Ivanor Finato, o espaço
será ampliado no próximo
ano, com a construção de
mais 2 mil e 200 metros de
área para abrigar um novo
laboratório de solda, dois
laboratórios de eletricidade (predial e industrial) e
um de Tornearia CNC
para o novo curso técnico
de automação industrial.
Atualmente são 7 cursos técnicos, com duração
de dois anos. Além disso, o
Senai oferece o Ensino
médio, um dos destaques
na região. Para o diretor,
um dos diferenciais do
ensino médio oferecido na
unidade são os professo-
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res habilitados na área
especiﬁca em que lecionam. “Além de preparar
para o Enem e vestibulares, os alunos se preparam
para concursos”, destaca
Finato.
O diretor revela que
neste ano o Senai São
Miguel teve 3 mil e 200
matriculas e a previsão do
próximo ano é expandir
para mais de 5 mil alunos.
Segundo ele, além de São
Miguel do Oeste, o Senai
atende outros 35 municípios da região, por meio de
cursos técnicos, Pronatec
e cursos de formação continuada.
Ivanor explica que as
parcerias com as prefeituras, por meio do Cras,
Gerencias da Educação e
sindicatos tem ajudado na
realização dos cursos. “A
parceria tem sido fundamental para expandir os
cursos, além de dar qualiﬁcação aos proﬁssionais, o
Senai ajuda a movimentar
a economia da região. Neste ano são pelo menos 65
turmas de formação continuada”. Ele explica que
para as regiões adjacentes
são montados laboratóri-

os moveis, unidades móveis em carretas, por exemplo. Além disso, foram contratados cerca de 50 novos
colaboradores, houve locação de veículos, compra de
combustível e materiais,
alavancando assim o
comércio do Extremo Oeste, comenta o diretor.
Hoje, o Senai São
Miguel conta com aproximadamente 150 funcionários e colaboradores.
O diretor atribui o
sucesso do Senai a uma
série de fatores que se
somam. De acordo com
ele, as parcerias com
indústrias e com a Unoesc,
são determinantes. “Os
cursos do Senai só abrem
quando há um laboratório
instalado para as aulas práticas. Os alunos aprendem
teoria, prática e habilidades, fundamentais para o
mercado de trabalho”, salienta.
Finato enfatiza que
além de excelentes proﬁssionais a intenção é formar empreendedores,
como já vem acontecendo.
Ele esclarece que o ensino
técnico oferece muitas
oportunidades, com 90%

de chance de empregabilidade, no entanto, o Ensino
Superior também é estimulado como etapa
seguinte de formação.
O diretor destaca a parceria com a Associação
dos Sindicatos Patronais
do Extremo Oeste, por
meio da Fiesc. Ele lembra
que o vice-presidente da
federação, Astor Kist é um
grande parceiro na busca
de inovações e melhorias
para o Senai.
Neste ano o Senai inaugurou uma unidade em Itapiranga, para 2014 está
prevista a implantação de
uma nova unidade em
Maravilha.
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Gráﬁco demonstra a evolução de
inscritos na instituição

