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Regimento e Prefeitura formam
a 22ª turma de Lanceiros Mirim

Concursos Públicos
Polícia Civil

governo do Estado autorizou, na manhã de quinta-feira, 14, a abertura de concurso público para a
Polícia Civil de Santa Catarina. O processo foi autorizado pelo governador Raimundo Colombo antes de
embarcar em missão oﬁcial para a Rússia. Segundo o
secretário de Estado da Segurança Pública, César
Augusto Grubba, serão preenchidas 406 vagas sendo
66 para Delegado de Polícia Substituto e 340 para
Agentes de Polícia.
A informação foi repassada ao Delegado Geral da
Polícia Civil, Aldo Pinheiro D’Ávila, em reunião na
manhã desta quinta-feira, no gabinete do secretário
Grubba. O processo segue agora para a Delegacia
Geral da Polícia Civil que fará o encaminhamento para
a Academia da Polícia Civil (Acadepol), responsável
pela licitação para escolha da empresa que irá aplicar o
concurso público.
Governo manda nomear escrivães
Outra boa notícia para a Polícia Civil é a nomeação
imediata de 59 escrivães de polícia, aprovados em concurso público em 2008, e que foi prorrogado em 2010.
Os candidatos serão chamados pela Acadepol para início do curso de formação, que terá duração de quatro a
cinco meses.
Concursos com Inscrições abertas:
MP-PR
131 vagas
R$ 7300,39
Vários Cargos
26/11/2013
www.esppconcursos.com.br
CELESC
32 vagas
R$ 749,19
Atendente 4h
25/11/2013
http://celesc.fepese.org.br
Saúde - RS 1500 vagas
R$ 6234,14
Médio / Superior
25/11/2013
www.fundatec.org.br
TRE - SC
até R$ 7506,55
Médio / Superior
25/11/2013
www.consultec.com.br
Paraíso
até R$ 3404,23
Vários Cargos
03/12/2013
Cedro
até R$ 1560,70
Vários Cargos
29/11/2013
Barra Bonita
R$ 2067,74
Médio / Superior
30/11/2013
Descanso
R$ 1727,58
Vários Cargos
21/11/2013
prefeituras: www.ameosc.org.br

São Miguel do Oeste - Quarta-feira, 20/11/2013 - Edição 684

São Miguel do Oeste
a quarta-feira, 13, o
comandante do 14º
Regimento de Cavalaria
Mecanizado (R C Mec),
Tenente Coronel Carlos
Henrique Curado, presidiu a cerimônia de certiﬁcação dos alunos do Pelotão Mirim. Também, receberam menção honrosa os
voluntários que colaboraram no processo ensino
aprendizagem dos pequenos lanceiros.
Participaram da cerimônia, além dos militares
e alunos, seus familiares, a
secretária de Assistência
Social, Claudete Fabiani;
os colaboradores do projeto Vilmar Lima de Souza
da Habiteto e Blásio Spaniol do Sicoob São Miguel,
entre outros.
Durante o ano letivo,
os jovens selecionados
pelo poder público municipal, participam de atividades educacionais como
jardinagem, horticultura,
reforço escolar, noções de
disciplina, música, esporte, entre outros. De acordo

N

com a secretária de Assistência Social, Claudete
Fabiani, as crianças e adolescentes estudam normalmente em um turno e
frequentam o programa
no outro. Segundo ela, isso
ajuda a formar o cidadão e
melhora o aprendizado.
O Pelotão foi fundado
em 1992, pela municipalidade e o Regimento, apoiados por empresas privadas, com a ﬁnalidade de
coibir a violência nas escolas. Os alunos com desvio
de conduta e os que necessitavam de um acompanhamento diferenciado
para suprir alguma deﬁciência eram encaminhados pelas autoridades
municipais ao regimento e
incorporados ao Pelotão
Mirim. Hoje, a reivindicação da comunidade local é
um Esquadrão Mirim.
Acreditam que há a necessidade de dar uma educação diferenciada aos alunos dos educandários estaduais, para que episódios
como o da Escola Estadual
Alberico Azevedo, onde

recentemente dois alunos
foram esfaqueados, não se
repetiriam, uma vez que
os militares possuem os

meios e estão preparados
para coibir ou corrigir o
desvio de conduta dos alunos.
Foto: Euclides Staub/JI

Voluntários no processo de ensino/aprendizagem

Carlos Henrique Curado
Cmt 14º R C Mec
“Mesmo não sendo militares, os alunos assimilaram a hierarquia e a disciplina”

FAI Faculdades apresenta projeto de expansão

Itapiranga
a noite de terça-feira,
12, a FAI Faculdades
de Itapiranga promoveu
evento de lançamento oﬁcial do curso de Engenharia de Produção e do projeto FAI do Futuro. O curso de Engenharia de Produção foi apresentado
Dicas de português:
pelo
Diretor de Ensino da
Ambos os dois: redundância que deve ser evitaUceff
de Chapecó, profesda. Ex.: Ambos trabalham na mesma secretaria.
sor Elton Zeni, e pela Diretora de Ensino da FAI, professora Lenir Luft
Schmitz.
Já o projeto FAI do
Futuro foi apresentado
pelo presidente Leandro
Sorgato, que além da apresentação aproveitou o
momento para lembrar da
história da FAI e rendeu
homenagens ao expresidente Tarcísio Kummer, ao prefeito da época
da criação da FAI João

N

Batista Schneiders, ao exdono do lote onde hoje
está instalada a FAI Gilberto Goerck (Pipo), ao
ex-sócio Vuni Rech (in
memorian), e também
pela conquista do asfalto
até a Instituição, o então
vereador e professor da
FAI Milton Hahn (in
memorian).
No plano de expanção
estão contemplados a
ampliação do Bloco A, já
em fase de conclusão, com
oito novas salas de aula e
espaço para biblioteca no
térreo. A instalação de
estação de tratamento de
eﬂuentes aérea será o próximo passo que exigirá
investimentos na ordem
de R$ 400 mil. "O atual
sistema não atende mais a
demanda e por isso este
investimento se faz necessário já projetado para

atender até três mil usuários. Trataremos todos os
resíduos gerados e só depois serão lançados na rede
pluvial", explicou o presidente.
Na sequência está projetada a Praça de Alimentação com amplo espaço
para atender a demanda.
Em seguida deverá ser
construído o Bloco C no
mesmos moldes do Bloco
B, com 20 salas de aula e
laboratórios de Engenharia na parte térrea. Também está no projeto a
ampliação do Hospital

Veterinário e mais no futuro a construção do Centro
Administrativo com auditório. "Pensando no Itapiranga 2030, lançado em
2012, precisamos contribuir e fazer a nossa parte
preparando os proﬁssionais nas mais diversas áreas do conhecimento" disse
Sorgato ao ﬁnalizar a apresentação do projeto de
expanção. "Toda essa
infraestrutura projetada
deverá ser implementada
gradativamente e tomará
toda área hoje existente da
Instituição".

