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Casa cheia na prestação de contas de Celso Maldaner
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Os folgados no trabalho

C

hegaram os tempos anunciados, mas nos quais poucos puseram fé. São Miguel do Oeste e
região estão perdendo a instalação de novas
empresas, não por falta de incentivos, e sim, por
falta de mão de obra qualiﬁcada. De um lado,
estão as instituições formadoras que não conseguem delinear perﬁs de trabalhadores para os
tempos modernos e de outro, estão os órgãos
públicos sem políticas expressivas para o ensino
proﬁssionalizante. Especialistas em RH atribuem
grande parte do problema ao fato de que o jovem
ingressante no mercado de trabalho tem diﬁculdade de adaptação aos horários, entender clientes
e obedecer às hierarquias constituídas nas instituições.
Muitos proﬁssionais, e não são apenas os
ingressantes no mercado, querem apenas o ﬁlé
mignon e não querem a carne de pescoço. Para se
chegar aos melhores lugares de uma organização,
é preciso antes ralar, e muito, nos piores lugares
dela e provar que é do time. Há, é claro, algum folgado que prospera nas empresas e às vezes chega
até a gerência porque sempre borboleteou por áreas mais leves e nunca realmente foi testado no
fogo da batalha. A empresa deste gerente corre riscos consideráveis quando situações inusitadas surgirem. Este proﬁssional não pode ser comparado
a quem já ralou na Operação ou na Produção, em
Vendas, Compras ou Logística, comandando equipes onde existe “de tudo”, onde a pressão é constante, onde não há ﬁnal de semana tranquilo e
onde a exposição e o risco são enormes e onde a
responsabilidade por metas é gigante.
No proﬁssional empreendedor, com disposição para a liderança, que sonha com a ascensão
social e que mira o topo devem estar os atributos
do conhecimento, da visão e percepção das tendências de mercado, muito estudo e formação
constante. Para isso é preciso lembrar que o dia de
trabalho inicia às 7 horas da manhã e acaba às 23
horas na porta de saída de uma faculdade ou curso
de qualiﬁcação. Os namorados e amigos têm atenção especial sim, mas nos ﬁnais de semana. Pergunta-se: Quantos jovens candidatos a um bom
emprego estão dispostos a este tipo de rotina?
Enquanto isso, a região vai ﬁcar como está: “devagar, quase parando”.
Até a próxima!

São Miguel do Oeste
om o objetivo de prestar contas sobre sua
atuação parlamentar no
ano de 2013 e ouvir sobre
as demandas regionais, o
deputado federal Celso
Maldaner (PMDB-SC) promoveu na noite da quintafeira, 12, no Restaurante
Tokaia, em São Miguel do
Oeste, uma grande confraternização com lideranças
peemedebistas do oeste
catarinense. O encontro,
que contou com a participação de aproximada-
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mente 300 pessoas, envolveu as regionais de Dionísio Cerqueira, Maravilha,
Palmitos, Itapiranga e São
Miguel do Oeste.
Em seu discurso, Maldaner falou um pouco
sobre as principais propostas aprovadas este ano
pelo Congresso Nacional e
de sua ativa participação
em comissões estratégicas
para a região, como a
Comissão de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
da Câmara, da qual é membro titular desde seu pri-

meiro mandato como
deputado federal.
"É uma honra representar o oeste catarinense
no Congresso Nacional e
poder defender os interesses da nossa gente. E faço
questão de prestar contas
desta atuação como forma
de avaliar e melhorar a
cada dia, podendo retribuir com meu trabalho a
conﬁança depositada por
vocês em mim", aﬁrmou o
deputado, que recebeu o
aplauso vigoroso de seus
companheiros.

MUNICIPIO DE DESCANSOPREFEITURA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2013
Objeto: Aquisição de combustíveis destinados a máquinas,
veículos e equipamentos da municipalidade, para o
exercício de 2014, com recursos próprios, conforme as
especiﬁcações contidas no edital e em seus anexos.
Recebimento dos envelopes de documentação e propostas
até às 10:00 horas do dia 03/01/2014, no Departamento de
Licitações da Prefeitura Municipal, a Av. Marechal
Deodoro, 146, iniciando a fase de lances às 10:00 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, 13 de Dezembro de 2013.
Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE DESCANSOPREFEITURA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 87/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2013
Objeto: Fornecimento de licenças de uso, não exclusiva,
mediante contratação de empresa especializada em
informática para locação dos sistemas de softwares em
ambiente Windows, com recursos próprios, conforme as
especiﬁcações contidas no edital e em seus anexos.
Recebimento dos envelopes de documentação e propostas
até às 10:00 horas do dia 02/01/2014, no Departamento de
Licitações da Prefeitura Municipal, a Av. Marechal
Deodoro, 146, iniciando a fase de lances às 10:00 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, 13 de Dezembro de 2013.
Hélio José Daltoé
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013
Objeto: Fornecimento de licenças de uso, não exclusiva,
mediante contratação de empresa especializada em
informática para locação dos sistemas de softwares em
ambiente Windows, com recursos próprios, conforme as
especiﬁcações contidas no edital e em seus anexos.
Recebimento dos envelopes de documentação e propostas
até às 09:00 horas do dia 02/01/2014, no Dpto 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, 13 de Dezembro de 2013.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos alocados
ao Fundo Municipal de Saúde – FMS, para o exercício
2014, com recursos próprios e ECD, conforme as
especiﬁcações contidas no edital e em seus anexos.
Recebimento dos envelopes de documentação e propostas
até às 09:00 horas do dia 03/01/2014, no Dpto 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, 13 de Dezembro de 2013.

Sabrina Apolonia Bitelo – Gestora do FMS

Sabrina Apolonia Bitelo – Gestora do FMS
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O encontro em São
Miguel do Oeste faz parte
de uma série de confraternizações de prestações de
contas que serão realizadas este mês por Maldaner. A primeira reunião foi
realizada em Rio do Sul,
na semana passada, e concentrou mais de 150 lideranças da região. Na noite
desta sexta-feira (13) é a
vez de Chapecó, com evento marcado para às 19h30,
no CTG Vaqueanos do Oeste.
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