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EEB Guilherme Missen é contemplada pelo projeto
de débito para despesas emergenciais

EDITORIAL
jornal@oimagem.com.br

N

GERAL

A violência nas escolas

a última década, a violência nas escolas tem preocupado o poder público e toda sociedade, principalmente, pela forma como esta tem se conﬁgurado. O conﬂito e violência sempre existiram e sempre existirão,
principalmente, na escola, que é um ambiente social em
que os jovens estão experimentando, isto é, estão aprendendo a conviver com as diferenças, a viver em sociedade.
O grande problema é que a violência tem se tornado
em proporções inaceitáveis. Os alunos estão assustados e
os professores estão angustiados, com medo, nunca se
sabe o que pode acontecer no cotidiano escolar; os pais,
preocupados. Não é raro os jornais noticiarem situações
de violência nas escolas, as mais perversas.
Não é fato que antes não existia violência. Existia sim,
e muita. Desde que o mundo é mundo, há violência entre
os jovens. Todos os diferentes, para o bem ou para o mal,
são vítimas em potencial na escola, há muito tempo. Brigas, agressões físicas, enﬁm, sempre existiram.
O que não existia antes e, que hoje tornou comum é
que os jovens depredam a escola, quebram os ventiladores, portas, vidros, enﬁm, tudo que é possível destruir,
eles destroem. Antes, não se riscava, não murchava ou
cortava o pneu do carro do professor. Agredir ﬁsicamente ou fazer ameaças ao mestre, nem pensar. Nem se imaginava portar revolver e faca e não se consumia drogas e
álcool no interior das escolas.
Muitas de nossas crianças e adolescente passam por
violências, e ﬁcam calados. Algumas delas não têm coragem de revelar, outras, por medo da retaliação do agressor. Essa violência entre colegas não é a única. A violência entre professores e alunos também tem crescido.
Assustadoramente, a violência de alunos contra professores é a regra agora, e não mais o oposto. A violência não
contra um ou outro, mas contra a escola mesmo, em
todos os sentidos e modos, também tem aumentado.
O que tem intrigado a todos é que esse aumento da
violência está associado com a ampliação dos direitos
dos cidadãos e com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é uma questão que não devemos desprezar. Salvo
melhor juízo, o Estatuto prioriza os direitos em detrimento dos deveres.
Até a próxima!

São Miguel do Oeste
governador Raimundo Colombo e a secretária–adjunta da Educação, Elza Moretto, lançaram, na quarta-feira, 6,
em Florianópolis, o Projeto Piloto para a implantação do Cartão de Pagamento de Despesas da Educação de Santa Catarina
(CPDE). A Escola de Educação Básica Dr. Guilherme José Missen de São
Miguel do Oeste está entre
as 12 escolas estaduais contempladas pelo projeto.
A diretora da escola,
Marizete Botega, juntamente com os diretores
das escolas Marechal Bormann, de Chapecó, Getúlio Vargas e Simão José
Hess, de Florianópolis e
da escola Profª Maria Jose
B Vieira, de São José, recebeu o cartão em Florianópolis, representando as 12
unidades contempladas.
O novo instrumento de
administração escolar vai
facilitar a gestão educacio-
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nal na resolução de problemas emergenciais, proporcionando maior transparência no controle de
gastos públicos. Em
média, cada uma das 12
escolas receberá R$
800,00 por mês, mas esse
valor varia de acordo com
o porte da escola. Com o
cartão de débito o diretor
da unidade poderá comprar diretamente material
de expediente, produtos
de limpeza e higienização,

produtos para a manutenção de bens móveis, material elétrico e eletrônico e
de processamento de
dados.
Para a operacionalização do Cartão de Pagamento, o Governador ﬁrmou parceria com o Banco
do Brasil. Os diretores das
escolas já receberam orientações e o manual técnico do Projeto, por meio de
webconferência. Está previsto para o próximo ano
letivo de 2014, o repasse
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Município assina convênio de mais de R$100 mil para
a aquisição de serviços de horas máquina
Foto: Gisele Vizzotto/Ascom/SDR-SMO

Belmonte
Governo do Estado,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Regional de São Miguel do
Oeste, assinou na segunda-feira, 11, mais um convênio com o município de
Belmonte. O recurso de
R$ 117,6 mil será utilizado
para a aquisição de serviços de horas máquina para
ações de melhorias nas
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estradas vicinais no interior do município, sendo R$
100 mil do Governo do
Estado e R$ 17,6 mil de
contrapartida do município.
Segundo o secretário
Regional, Volmir Giumbelli, o recurso foi descentralizado por meio da
Secretaria de Estado da
Agricultura e Pesca. “Esse
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convênio é importante
para que a melhoria das
estradas do interior do
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aproximado de R$ 8
milhões para as 1.100 unidades de ensino da rede
estadual.
O cartão de Pagamento
do Governo de Santa Catarina tem base legal no inciso VIII do art. 24 da Lei
Federal nº. 8666/93. O
governador Raimundo
Colombo ﬁrmou parceria
com o Banco do Brasil, por
meio do Contrato nº.
003/2011, para implantação do Cartão de Pagamento.
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