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EEB Everardo Backheuser
realiza 2ª edição da Feira Empreendedora
Fotos: Euclides Staub/JI

Descanso
secretário Paulo Cardoso recebeu da sala da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), através
da 18ª seção, na manhã de quarta-feira (6), mais de 150
peças de roupas e calçados arrecadados junto aos funcionários do fórum da comarca de Descanso. Através
do Banco do Brasil, a secretaria também recebeu inúDescanso
meros brinquedos. O secretário Paulo Cardoso disse
Escola de educação
que são atitudes como estas que ajudam em muito nosBásica Everardo Backso município. Ele agradeceu a todos e complementou heuser, realizou na semaque os donativos terão o encaminhamento aos mais na passada a edição de
necessitados.
mais uma Feira Empreendedora do curso técnico
em vendas. O evento aconteceu nos períodos matutino, vespertino e noturno
nos horários do intervalo.
A feira teve como objetivo
oportunizar aos alunos do
curso a experiência prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula.
Para os alunos Leonardo Zambiasi,
Gabriela Colussi, Jucéli Fontana e Jeancarlo
Bregalda; a feira serviu
para consolidar, na prática, os conhecimentos teóricos adquiridos em sala
de aula. Também disseram que o lucro obtido na
feira será revertido aos
próprios alunos para ser
investido em viagens de
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estudo ou lazer.
Conforme o coordenador do curso técnico em
vendas, Jackson Leandro
Santore, a metodologia de
desenvolvimento consiste
em extrair a criatividade e
o perﬁl empreendedor dos

alunos. “Os estudantes
desenvolvem produtos alimentícios, doces e salgados. No ﬁnal do trabalho,
poderão avaliar o seu
desempenho, agregando
conhecimentos através

destas experiências”,
explica.
A Feira não foi aberta
ao público externo,
somente para os alunos da
escola que estiverem em
períodos de aula e para
convidados.

Rudimara Pereira
Aluna
“Realizamos todo o
processo, da confecção
dos produtos à comercialização, primando pela
higiene e qualidade dos
alimentos”.

Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser
ﬁnalizado até dezembro
São Miguel do Oeste
secretaria de planejamento trabalha em
diversas frentes, a ﬁm de
buscar projetos, obras e

A

melhorias para o município, nos mais diversos setores de atendimento à população.
O Plano Municipal de
Saneamento Básico
(PMSB) é mais um dos
estudos que vem sendo
desenvolvidos a ﬁm de
oportunizar ainda mais
qualidade de vida aos

moradores.
Na última semana, foi
realizada a 9ª reunião
para discussões acerca do
Plano, a ﬁm de ﬁnalizar as
etapas do diagnóstico e de
metas. Nos próximos dias,
será formada uma comissão com entidades municipais para acompanhamento e sugestões para o

PMSB.
De acordo com o secretário Edney Prigol, a próxima reunião acontece no
dia 12 de novembro, às 8h,
no Campus B da Unoesc
São Miguel, sob a coordenação do arquiteto Marco
Bissani. A previsão de conclusão do PMSB é até o
ﬁnal deste ano.

