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1º Moto Descanso teve bom público
Evento fez parte das comemorações dos 57 anos do município
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CDL divulga horários de
atendimento do comércio

C

São Miguel do Oeste
onﬁra os horários do ﬁnal-de-ano.

c) Dia 16 a 20/12 - das 8h às 12h, e das 13h até as 22h
d) Dia 21/12 - das 8h às 12h e das 13h até as 16h30
e) Dia 23/12 – das 8h às 12h, e das 13h até as 22h.
f) Dia 24/12 - das 8h às 12h e das 13h até as 16h.
g) dia 26/12 – Sem expediente pela parte da manhã,
abrindo a partir das 13h.
h) Dia 31/12 – das 8h as 12h, excluindo-se as empresas
com venda de fogos de artifícios, terão seu horário normal de funcionamento, em tal dia;
i) Dia 02/12 – Sem expediente pela parte da manhã,
abrindo a partir das 13h.

Sicoob Creditapiranga
realiza reunião com líderes
Foto: Ascom/Creditapiranga

Descanso
ﬁnal de semana foi
marcado pelo 1º
Moto Descanso. O evento
foi organizado pelo Moto
Clube Lameiros do Sossego, com apoio da SDR e
Administração Municipal.
Conforme o presidente

O

do Moto Clube, Ernani
Flack, o 1º Moto Descanso
foi um sucesso. “Sabíamos que era um evento
novo na cidade, e por isso
não tínhamos certeza
sobre como o público iria
prestigiar. Por ser o primeiro acreditamos que foi
um sucesso.”

Além da presença de
diversos motoqueiros dos
três estados do Sul, o evento teve apresentações
artísticas com shows na
sexta, sábado e domingo,
quando esteve no palco a
Banda San Francisco.
Para o prefeito Hélio
Daltoé, o evento foi positi-

vo e mostra que Descanso
pode e deve realizar eventos desta natureza. O evento fez parte das comemorações dos 57 anos de
Emancipação Politica
Administrativo comemorados nesta segunda feira
dia 16.

Deputada Carminatti viabiliza recursos para artesianos
Foto: Ascom/Dep Luciane

São Miguel do Oeste
deputada estadual
Luciane Carminatti
(PT/SC) garantiu, durante reunião nesta terçafeira,10, com o secretário
de Estado da Agricultura,
João Rodrigues, o repasse
de recursos para a cons-

A

trução de três poços artesianos para o município
de São Miguel do Oeste.
A deputada Luciane,
relata que, juntamente
com a vereadora Maria
Tereza Capra, apresentou
a demanda ao secretário
ainda no mês de abril des-

te ano. “Realizamos nova
reunião para cobrar resultados das demandas apresentadas, e tivemos o comprometimento por parte
de Rodrigues de que até
março de 2014, os recursos para a compra dos
equipamentos serão

repassados a São Miguel
do Oeste”.
A deputada ressalta
que os equipamentos ajudarão no desenvolvimento do município e na agilidade para atender a população.

Itapiranga
a quarta-feira, 11, o Sicoob Creditapiranga realizou mais uma reunião do comitê educativo da cooperativa. O grupo é formado por dois ou três líderes de
cada comunidade dos municípios de Itapiranga, São
João do Oeste e Tunápolis, incluindo também as líderes dos núcleos femininos cooperativistas. O encontro
foi uma oportunidade para os líderes conhecerem
mais os produtos e serviços do Sicoob, e desta forma,
divulgar ainda mais a cooperativa em suas localidades.
Os mais de 100 líderes presentes acompanharam
atentamente várias exposições sobre o Sicoobnet, área
de comunicação, consórcio, previdência privada, seguros e captação, além da mensagem do presidente e
apresentação dos dados consolidados do Sicoob Creditapiranga. A reunião é de fundamental importância no
que se refere também à organização do plano de ação
da Creditapiranga, com a avaliação realizada das atividades de 2013 e sugestões relativas a projetos para
2014.
O Comitê de Líderes é o elo de ligação do Sicoob Creditapiranga junto às comunidades e aos seus associados. Levam e trazem informações importantes a respeito das atividades da cooperativa, e contribuem signiﬁcativamente para a difusão do cooperativismo e da missão do Sicoob.
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