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Escola Municipal Padre Alfredo Kasper
realiza atividades extraclasse
Fotos: Educação/P-Gba

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 77/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2013
Objeto: Aquisição de materiais de expediente, suprimentos
de informática e outros para a Secretaria Municipal do
Bem Estar Social e Centro de Referência de Assistência
Social-CRAS, com recursos do IGD SUAS, IGD BF E
PBFI, conforme as especiﬁcações contidas no edital e em
seus anexos. Recebimento dos envelopes de
documentação e propostas até às 09:00 horas do dia
20/11/2013, 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, 01 de Novembro de 2013.
Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DESCANSO

Guaraciaba
a segunda-feira, 25,
os educandos do 9º
ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal
Padre Alfredo Kasper realizaram viagem para Ametista (RS), com o objetivo
de conhecer o Museu das
Pedras, visitar uma mina
ativada e acompanhar o
trabalho dos garimpeiros,
bem como visitar outros
pontos históricos da cidade para aprofundar os
conhecimentos sobre as
transformações geológicas ocorridas nas diferentes eras e que resultaram
na formação dos geodos
que contém as pedras pre-
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ciosas, as quais representam a principal fonte econômica do município.
No dia 31 de outubro de
2013, os educandos do 8º
ano do Ensino Fundamental viajaram para Foz do
Iguaçu, onde visitaram a
Usina Hidrelétrica de Itaipu, o Eco Museu, as Cataratas (uma das sete maravilhas do mundo), o Parque das Aves e o Aeroporto. Esta visita proporcionou aos educandos
melhor compreensão acerca da produção e uso de
energia elétrica, bem
como conhecer algumas
transformações realizadas
pelo homem na natureza e

se encantar com as belezas
naturais proporcionadas
por este local.
O diretor Jair Agostini
ressalta que as viagens de
estudo contribuem para o
desenvolvimento do
conhecimento dos educandos, diante da possibilidade de aprofundar os
conteúdos estudados em
sala de aula.
Palestra África
Os estudantes do 7º e
8º Anos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Padre Alfredo Kasper,
nos dias 23 e 29 de outubro de 2013, tiveram a
oportunidade de participar de palestra com Tarcí-

sio Edmundo Hanauer,
relatando sua experiência
vivida no ano de 2010, em
Moçambique, no continente Africano.
Na oportunidade Tarcísio explanou sobre a cultura deste país, bem como
a economia, religião, educação e principais lições
aprendidas e ensinadas
durante o período que
desenvolveu este trabalho.
O evento foi relevante
para expansão dos conhecimentos trabalhados em
sala de aula, demonstrados pelo interesse e curiosidade que os educandos
apresentaram no decorrer
da palestra.

Município receberá dois ônibus do Governo Federal
Santa Helena
o inicio da semana o
prefeito Gilberto
Giordano recebeu a conﬁrmação do empenho por
parte do Ministério da Educação de que o município
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será contemplado com
dois ônibus. Conforme o
prefeito um dos veículos
será de tamanho médio e o
outro será grande, de 42
lugares.
Ele explicou que o

município foi contemplado com os dois ônibus,
após cadastrar Santa Helena no Programa Caminho
da Escola do MEC. Giordano salientou que o pedido foi encaminhado ao

Senador Paulo Bauer e
após várias visitas os
recursos estão sendo liberados para o município. O
prefeito explica que os
dois ônibus podem demorar para chegar, uma vez
que foi o Governo Federal
que fez a licitação e agora
depende da empresa
ganhadora para monta-lo
e fazer a entrega.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2013
Objeto: Contratação de empresa para transporte rodoviário
de usuários do CRAS (Conforme Projeto-Viagem com
Grupo de Cuidadores), a realizar-se na cidade de Ametista
do Sul-RS, com recursos do PBFI, conforme as
especiﬁcações contidas no edital e em seus anexos.
Recebimento dos envelopes de documentação e propostas
até às 09:00 horas do dia 21/11/2013, 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, 04 de Novembro de 2013.
Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 80/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2013
Objeto: Contratação de proﬁssional para ministrar
palestra, com objetivo de contribuir para a melhoria da
qualidade de vida das famílias que participam das
atividades e/ou grupos do CRAS, visando o fortalecimento
do vínculo familiar, conforme cronograma, com recursos
do PBFI, conforme as especiﬁcações contidas no edital e
em seus anexos. Recebimento dos envelopes de
documentação e propostas até às 09:00 horas do dia
22/11/2013, 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, 05 de Novembro de 2013.
Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal

