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“Bem” representados

N

a semana passada, um importante projeto que
altera cargos e salários para servidores municipais foi aprovado pela maioria dos vereadores, representantes da população, de São Miguel do Oeste.
O projeto da reforma administrativa gerou bastante polêmica. Apesar da maioria da população que
tinha conhecimento ter aprovado as mudanças, nem
tudo era unanimidade.
Durante a votação o estranho foi que não havia
nenhuma emenda, nada que pudesse alterar ou adequar o projeto. Não havia sequer pareceres das comissões, sobre análise do texto.
É estranho que não houvesse um debate mais
amplo ou minucioso sobre mudanças que vão nortear
à atual e as próximas administrações. O projeto é de
suma importância porque prevê uma série de adequações, altera vencimentos, ingresso em cargos comissionados, etc.
Ficou a impressão que o legislativo, em sua maioria, representou “bem” os brasileiros, deixando tudo
para última hora.
Como as comissões, onde o projeto estava baixado,
não se pronunciaram dentro do prazo legal, o projeto
teve que ser votado, caso tivessem pareceres, poderia
continuar em tramitação e o prazo prorrogado para
mais discussões e inclusão de assuntos, casos não estivessem contemplados.
A questão é simples, a população que elege os vereadores dos mais diversos segmentos da sociedade
quer ser bem representada nas decisões. Acima de
tudo, é preciso deixar de lado as picuinhas partidárias,
o egocentrismo e o extremismo, para que juntos, os
vereadores além de ﬁscalizar, possam legislar em prol
da maioria.
Até a próxima!
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Outubro Rosa tem programação
especial para advogadas
São Miguel do Oeste
Caixa de Assistência
dos Advogados de
Santa Catarina (CAASC)
organizou o seu Outubro
Rosa, com programações
em prol da saúde da
mulher. As advogadas
terão nas 43 delegacias do
Estado palestras, debates,
exames preventivos, dermatologistas, ginecologistas, nutricionistas, esteticistas, exercícios e saúde.
Em São Miguel do Oeste a programação iniciou
na tarde de segunda-feira,
7, no Tribunal do Júri do
Fórum e seguiu ontem, dia
8.
No local uma equipe da
CAASC de Florianópolis
acompanhados de uma
enfermeira, disponibiliza-

A

ram às mulheres advogadas exames de glicemia,
aferição da pressão arteri-

al, avaliação do Índice de
Massa Corpórea gratuitamente. Além disso, houve
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CAPS desenvolve ação no Dia Municipal de Combate ao Crack
São Miguel do Oeste
equipe do Centro de
Atendimento Psicossocial, da Secretaria de
Saúde realizou uma atividade diferenciada na terça-feira, no Dia Municipal
de Combate ao Crack e
outras Drogas. Os proﬁssionais distribuíram material informativo no centro
da cidade, principalmente
no calçadão.
O secretário de Saúde,
Airton Fávero, participou
da atividade que visa à prevenção, alertando os cidadãos sobre a realidade atual.
Ele lembra que o problema tem avançado e o
Caps1 atua também no tratamento e acompanha-

A

mento de muitos pacientes, que decidiram banir o
vício e buscar auxílio.
Conforme o coordenador do centro, enfermeiro
Eurico Soares Machado, a
data reforça a problemática vivenciada hoje em muitos lares e evidencia qual o

melhor caminho para a
mudança. “Temos acompanhado muitas pessoas
que obtiveram sucesso e
se esforçam, diariamente,
para deixar o vício de
lado”, salienta.
Os interessados em
buscar auxílio podem pro-
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curar a Estratégia Saúde
da Família – ESF, unidade
de saúde da qual fazem
parte, realizar uma consulta que o médico da ESF
vai avaliar se o paciente
deve ser encaminhado ao
Caps1 para tratamento ou
internação.
Foto: Ascom/P-SMO
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uma consultoria com
informações sobre cosméticos e beleza.
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Circulação em (quantidade): Bandeirante (70); Belmonte (150); Chapecó (30); Descanso
(550); Florianópolis (160); Guaraciaba (450); Iporã do Oeste (230); Itapiranga (100); Paraíso
(150); Romelândia (50); Santa Helena (320); São José do Cedro (20); São Miguel do Oeste
(1620) e Tunápolis (100).

