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Novos soldados da Polícia Militar iniciam curso de formação na 9ª RPM
Foto: PM/SMO

São Miguel do Oeste
Polícia Militar iniciou, na segunda-feira
(7), a formação de 35
novos policiais militares.
Entre os requisitos exigidos para ingresso como soldado da Polícia Militar
está a necessidade de possuir curso superior.
As aulas serão realizadas no quartel do 11º Batalhão de Polícia Militar de
Fronteira, sob a coordenação da 9ª Região de Polícia
Militar (RPM), tendo uma
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carga horária de 1400
horas/aula divididas em
várias disciplinas, que
englobam aulas de Direto
Penal e Civil, Legislação
Militar, técnicas de abordagem, Diretos Humanos
e policiamento comunitário, tiro policial, entre
outras. As aulas serão
ministradas por policiais
militares com formação
especíﬁca nas disciplinas.
Em seu primeiro dia de
formação, os alunos foram
recepcionados pelo

Comando do 11º BPM recebendo as boas vindas à Polícia Militar. Em seguida
receberam as orientações
relativas a instituição Polícia Militar e sobre o funcionamento do curso, além
de conheceram as instalações do batalhão. Ao término do curso estes alunos
soldados serão distribuídos nos 35 municípios da
área do 11º Batalhão,
reforçando as ações de
segurança pública na faixa
de fronteira.

Vereadora cobra informações sobre recursos para Associação
São Miguel do Oeste
vereadora Maria Tereza Capra apresentou
na sessão da Câmara de
quinta-feira, dia 3, um
requerimento de informação referente a um convênio assinado entre a administração passada e a Fundação Nacional da Saúde.
O convênio no valor de
300 mil reais é para construção de galpão, aquisição de veículos e equipamentos para a Acomar
(Associação de Coletores
de Materiais Recicláveis).
O projeto foi aprovado
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na íntegra e não pode ser
executado no ano passado
devido o período eleitoral.
“Após nove meses de
governo este projeto continua somente no sistema.
Não acreditamos que a falta de execução seja devido
à contrapartida, já que o
valor é ínﬁmo, somente
300 reais”, reforça a vereadora.
Além deste recurso, a
administração do PT deixou construído um galpão
para a associação e a cooperativa de 12 metros de
largura por 25 de compri-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2013
Objeto: Aquisição de materiais pedagógicos para o Jardim
de Infância Casinha Feliz do Distrito de Itajubá, neste
Município, com recursos do FNDE-PDDE, conforme as
especiﬁcações contidas no edital e em seus anexos.
Recebimento dos envelopes de documentação e propostas
até às 09:00 horas do dia 22/10/2013, no Departamento 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, 03 de Outubro de 2013.
Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal

mento, com banheiro e
espaço para realização das
refeições e equipamentos
para agregar valor e qualidade de trabalho. “A desculpa dada pela administração da falta de recursos
para concretizar as obras
não cabe nesta, pois o
recurso existe e está carimbado para tal ﬁm” enfatiza
Maria Tereza.
A vereadora alerta que
a administração corre o risco de perder este recurso.
Segundo ela os beneﬁciários diretos deste projeto são
as famílias de coletores,

mas toda a cidade ganha
com a excelência e condições de trabalho.
Hoje a Acomar em parceria com a Cooperativa da
Sagrada Família tem em
torno de 300 catadores
que dependem deste trabalho e de políticas públicas para viver.
Arquivo/JI

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013
Objeto: Aquisição de materiais de proteção e segurança
para os Agentes Comunitários de Saúde do Município, com
recursos do PACS, conforme as especiﬁcações contidas no
edital e em seus anexos. Recebimento dos envelopes de
documentação e propostas até às 09:00 horas do dia
29/10/2013, 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, 08 de Outubro de 2013.
Sabrina Apolonia Bitelo – Gestora do FMS

