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Boca no Trombone
Por: Euclides Staub - staub@oimagem.com.br

UNOESC
Querem te enganar

A

presidenta Dilma Rousseff na semana passada, esteve visitando a nossa Santa e bela Catarina, não a nossa aqui do Oeste, mas aquela do
outro lado da BR 116, onde tem ensino superior
gratuito. Em seu pronunciamento engrossou a
veia do pescoço e lascou. “Hoje, vocês agradecem a
mim pela sanção da lei que cria o marco regulatório, mas na verdade o Brasil é que deve agradecer o
trabalho desempenhado por estas organizações”,
aﬁrmou a Presidente, referindo-se às universidades comunitárias, entre elas a nossa Unoesc.
A Lei sancionada pela Sra. Rousseff é a
12.881/2013 versando sobre as universidades que
promoverem a interiorização, o enraizamento na
comunidade, o espírito de cooperação, apresentarem patrimônio pertencente a entidades da sociedade civil ou ao poder público, não tenham ﬁns
lucrativos, tenham transparência administrativa,
etc., receberão o reconhecimento de comunitárias.
Para isso, ela quer agradecimentos. No popular, “quer votos”. E por ter vetado no Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento
das Instituições de Ensino Superior (PROIES) a lei
que previa a troca de dívidas por bolsas Prouni,
vetou o benefício para universidades comunitárias. Ela quer oque?
Até dezembro de 2011, conforme publicado no
Jornal Imagem na edição nº 621, de 29/08/2012 a
Unoesc devia, R$ 114 milhões que seriam pagos
com bolsas de estudo. Sobre a dívida de dezenas de
milhões, Aristides Cimadon, o magníﬁco reitor da
Unoesc, disse que a presidente enviou um projeto
para o congresso para remir a dívida e isentar a
multa. Alguém já viu a Receita Federal do Brasil
fazer isso? Acreditamos em Dilma ou no Papai
Noel?
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Mauricio Eskudlark faz entrega
de veículo para a Apae
Veículo foi adquirido através de recursos do Governo do Estado
viabilizado pelo deputado estadual
Foto: Ascom/Dep Mauricio

São Miguel do Oeste
oi entregue na última
sexta-feira (29), na
sede da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais (Apae) Caminho Alternativo de São Miguel do
Oeste APAE, um veículo
Ducato, adquirido através
de recurso do Governo do
Estado viabilizado pelo
deputado estadual Maurício Eskudlark. Ao todo
foram investidos R$ 100
mil através do convênio,
mais R$ 18,7 mil de contrapartida com recursos

F

da própria unidade escolar.
O presidente da Apae,
Tarcísio Klein falou do
empenho da diretoria e
dos professores em manter a APAE e aﬁrmou que a
Ducatto vai ajudar bastante os alunos. “O veículo
tem capacidade para 14
alunos, sendo dois lugares
adaptados para cadeirantes, vai nos ajudar muito
no trabalho do dia a dia”,
conclui o presidente agradecendo o empenho do
deputado, lembrando que

sem sua participação diﬁcilmente a Apae teria conseguido os recursos.
Em um discurso emocionado, o deputado estadual Maurício Eskudlark
aﬁrma que seu trabalho é
feito com o coração, e que
momentos como este são
os mais valiosos dentro da
política. “Deus me deu
muitas oportunidades,
sou de família humilde e
cheguei aonde estou graças ao trabalho e as pessoas, estou emocionado em
poder estar na minha terra

e entregar este presente
para minha gente”, aﬁrma
o deputado
O secretário da SDR
Volmir Giumbelli destacou a importância da aplicação dos recursos públicos na valorização das pessoas. “Temos que valorizar e retribuir a sensibilidade e a preocupação que
o governador Raimundo
Colombo tem tido com
entidades como a Apae
não só em nossa região,
mas em todo o estado”.

Município recebe R$ 500 mil para aquisição de caminhões
Guaraciaba
Secretaria de Desenvolvimento Regional
de São Miguel do Oeste
assinou nesta segundafeira, 02, no gabinete do
secretário Regional, Volmir Giumbelli, o convênio
de R$ 526,3 mil reais com
o município de Guaraciaba para aquisição de dois

A

caminhões. O investimento do Governo do Estado é
de R$ 500 mil reais.
Outros R$ 26,3 mil são de
contrapartida da cidade.
Conforme o prefeito de
Guaraciaba, Roque
Meneghini, os caminhões
irão auxiliar os trabalhos
na Secretaria de Agricultura, Obras e outros servi-

ços públicos. “Era uma
necessidade do município.
Atenderemos a população

de forma mais eﬁciente”,
declara.
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