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Boa gestão garante saúde ﬁnanceira do município
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Reforma do Posto de Saúde L. Ouro Verde
Guaraciaba
a segunda-feira, 16, o
prefeito Roque
Meneghini em entrevista
exclusiva ao Jornal Imagem expressou a sua satisfação no primeiro ano à
frente do executivo municipal. Disse que a boa gestão dos recursos municipais de sua equipe de
governo equilibrou as contas municipais e ainda conseguiu investir na cidade e
no interior.
Na área rural destacou

N

as mais de 5 mil horas na
fabricação de silagem,
para alavancar a bacia leiteira, segunda maior do
estado. Os mais de cinquenta mil reais, investidos na reforma do posto
de saúde da Linha Ouro
Verde, para bem atender
os munícipes daquela
região e o projeto mais
ambicioso, o asfaltamento
da estrada que liga o município à Linha Índio, com
recursos do governo estadual. “Os 6 milhões, dis-

Facig 2013
ponibilizados de várias
fontes, para a aquisição de
máquinas e equipamentos
deram um salto de qualidade no atendimento da
população”, explicou o prefeito.
Sobre os eventos que
aconteceram durante o
ano Meneghini destacou a
11ª Feira Agropecuária,
Comercial e Industrial de
Guaraciaba (Facig) e o desﬁle de 7 de Setembro. Disse que a Facig, quem a visitou sabe que foi a maior e

Desﬁle de 7 de Setembro
melhor feira já realizada
no município de Guaraciaba e pode conhecer o
potencial agropecuário,
industrial, comercial guaraciabense e região. Em
relação ao desﬁle de 7 de
setembro disse que a municipalidade teve o apoio de
praticamente todos as entidades da sociedade e o
grande público deu uma
amostra de civismo e orgulho próprio.
Por último, disse que
não fez nada sozinho, con-

tou com o apoio do vice
prefeito, Vandecir Dorigon, de empresários, agricultores, da equipe de
governo, servidores municipais e demais pessoas da
sociedade.
Roque Meneghini
Prefeito
“Desejo a todos os
munícipes um feliz natal,
boas festas e que em
2014, os sonhos, as aspirações e ambições se concretizem”.

Acadêmicos de Administração desenvolvem pesquisa sobre qualidade de vida
São Miguel do Oeste
s acadêmicos da sexta-fase do curso de
Administração, da Unoesc
de São Miguel do Oeste,
realizaram uma pesquisa
sobre qualidade de vida. A
pesquisa foi realizada, nos
últimos meses, em empresas privadas, escolas e clubes de mães de São Miguel
do Oeste, Guaraciaba, São
José do Cedro, Mondaí e
Itapiranga. Segundo a professora de Administração
de Recursos Humanos II,
professora Adriana Salvi,
durante a atividade foram
abordados os seguintes
aspectos: saúde, emocional, espiritual, social, proﬁssional, material e cultural.
Adriana salienta que
os dados foram analisados
e interpretados. Logo

O

depois, apresentados aos
colaboradores das empresas, mães, professores e
alunos das escolas. Além
disso, os acadêmicos indicaram ações com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas que

participaram da pesquisa.
A atividade também teve o
objetivo de oportunizar
aos estudantes o aprendizado em ambiente real,
indo além da base teórica
desenvolvida em sala de
aula.

Qualidade de vida
A professora Adriana
Salvi destaca que colaboradores com qualidade de
vida apresentam resultados mais satisfatórios
para as organizações, pois
têm maior motivação para

o trabalho, produtividade, satisfação e felicidade.
Para proporcionar qualidade de vida aos colaboradores, as empresas podem
desenvolver ações de saúde e segurança, bom clima
organizacional, oportuni-

dades de crescimento, plano de benefícios que incluam ginástica laboral e
recompensar adequadamente o trabalho realizado.
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