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Sebrae desenvolve Semana Nacional Tribunal de Contas arquiva denuncia
berto Giordano-PMDB.
Santa Helena
de Ciência e Tecnologia
O Prefeito Giordano
O processo junto ao
administração receFoto: Sebrae-SMO

A

beu a conﬁrmação do
Tribunal de Contas sobre
o arquivamento do processo impetrado por vereadores de oposição contra
a administração de Gil-

TC acusava a municipalidade de incentivar a ocupação de ediﬁcações
públicas, inclusive as
dependências da escola
de Linha Lajeado Grande.

salienta que a administração municipal já recebeu
mais de 50 processos e em
todos eles, até agora, a
oposição não logrou o êxito almejado.

Indústrias lançam 2º concurso de Redação
Paraíso
s indústrias Dipães e
Mar Nativo lançaram, na tarde de quartafeira (16) a segunda edição do Concurso de Redação nas escolas do município. Neste ano, o projeto
vai envolver 740 alunos
da rede municipal e estadual de ensino. São 290

A

São Miguel do Oeste
Sebrae realizou a primeira oﬁcina da
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Regional do Extremo Oeste. A
temática trabalhada foi
do setor metalmecânico
com palestra do consultor
do Sebrae/Sociesc Marcelo Moro, que abordou
diversos aspectos sobre
como as empresas podem
inovar nas diversas frentes como gestão, produção e mercado. Os depoimentos foram relatados
primeiramente pelo
empresário Nelson Tischer, que falou sobre a evo-

O

lução da indústria de
fogões Realce, que atualmente produz 1.400
fogões/dia. O segundo
depoimento foi do empresário Irineu Bourscheid,
da empresa Chamalux,
que falou sobre a evolução
e inovação que desenvolveu em sua vida, passando de empregado para
empresário do setor
metalmecânico, inclusive
relatando as diﬁculdades
iniciais para empreender
como a falta de recursos,
de mão de obra, de logística/distribuição e como
conseguiu superar todas
estas diﬁculdades. Parti-

ciparam do evento 45
empresários do setor, que
contribuíram sobremaneira para o êxito do evento.
O Sebrae, na oportunidade convidou os empresários dos setores de confecção, alimentação,
móveis e madeira para
que participem dos próximos encontros. Também
convidou os empreendedores ligados ao Design
para importante reunião
na próxima sexta-feira,
25 em São Miguel do Oeste. Maiores informações
poderão ser obtidas pelo
fone 49 3631-2100.

alunos a mais que na edição de 2012.
O 2º Concurso de
Redação, que tem como
tema “A importância da
educação para o futuro
proﬁssional nas indústrias”, conta com o apoio do
Sicoob São Miguel, da
secretaria de Educação de
Paraíso, da Fiesc, IEL,

Sesi, Senai e da Agência
IAF. Acompanharam o
lançamento do concurso
o prefeito de Paraíso, Erni
Giacomini; o viceprefeito Valdecir Casagrande; o presidente da
Câmara de Vereadores,
Valdirez Prestes; e a
secretária de Educação,
Cecília Schmidt.

