O Observatório Social de Rio do
Sul participou da inauguração simbólica da
duplicação da BR 470 realizada na
Associação Empresarial de Indaial (Acidi)
no dia 6 de outubro de 2017. Para esta
data, estava prevista a conclusão das
obras nos Lotes 3 e 4, trechos em que praticamente não foram
realizadas obras até o momento.
Participaram desta mobilização as entidades de classe
empresariais, lideranças políticas e comunidade, com o objetivo de
chamar a atenção do governo federal de forma que lembrem que a
população do Vale do Itajaí está atenta e que vai continuar a
pressionar a liberação de recursos para continuação das obras de
duplicação da rodovia.
De acordo com Harrybert Howe Junior, presidente da ACIDI, a
iniciativa da manifestação é de grande importância porque mostra uma
unidade entre as diversas entidades da região no pleito por maior
agilidade na duplicação. “Fomos os anfitriões desse evento,
organizado por todas as entidades empresariais de Rio do Sul a
Navegantes, com a proposta de fazer a inauguração de uma forma
irônica. Essa mobilização é para mostrar que não estamos omissos e
que vamos forçar a classe política a olhar com mais carinho para a
nossa região, que é tão promissora, gera tantos recursos e tão pouco
recebe de volta”, diz.
Coordenador do Comitê da Duplicação da BR-470, Felix Theiss
engrossou o discurso: “O evento demonstrou que entidades
representativas, lideranças políticas, empresários, líderes comunitários

vieram para dizer que estão juntos nessa longa maratona pela
promessa da duplicação da BR-470. Vamos seguir em frente com o
trabalho de pressão que o Sindilojas Blumenau iniciou seis meses
atrás, e a próxima etapa será a ida a Brasília para uma audiência com
o Ministro dos Transportes (Maurício Quintella). Já ouvimos muitas
promessas que não se cumpriram, agora queremos efetivamente
arrancar uma posição mais firme do governo”, destaca.
Um dos prefeitos presentes no evento, Napoleão Bernardes,
de Blumenau, ressaltou que a mobilização demonstra que a
duplicação não é uma causa de um ou outro munícipio ou de uma ou
outra entidade. “Essa é uma causa que une a todos nós, não só do
Vale do Itajaí, como de todo o Estado de Santa Catarina. A BR-470 é
uma rodovia estratégica para potencializar ainda mais o
desenvolvimento econômico dessa região. Hoje nossas projeções de
desenvolvimento estão limitadas porque a rodovia nas condições
atuais asfixia as nossas perspectivas. Esse encontro é muito
representativo do ponto de vista de lideranças empresariais, prefeitos
da região, da sociedade civil de modo geral porque vai sensibilizar as
autoridades federais no sentido de fazer respeitar mais e melhor o
Vale do Itajaí”.

OS Rio do Sul participa da Feira da Empregabilidade

OS Rio do Sul marca presença na 16ª SEPEX
O Observatório Social de Rio
do Sul esteve presente na 16ª Semana
de Ensino, Pesquisa e Extensão
(SEPEX), da Universidade Federal de
Santa Catarina, em Florianópolis.

O Observatório Social de Rio do Sul esteve presenta na 4ª Feira da
Empregabilidade e Empreendedorismo, realizada pela Unidavi, nos dias
18 e 19 de outubro. Diversas empresas da região também mostraram
seus produtos e serviços nos estandes da feira. Os voluntários do OS se
organizaram em escalas de horários para apresentar ao público quais as
principais atividades do observatório.
O objetivo da entidade foi aproximar-se ainda mais da
comunidade, divulgando o trabalho realizado, assim como incentivando a
adesão de novos voluntários.

O evento, que ocorreu entre
os dias 19 e 21 de outubro, contou
com mais de 130 estandes, divididos
em segmentos como comunicação,
cultura, educação, saúde, meio
ambiente,
tecnologia,
direitos
humanos e trabalho.
O Observatório Social do Brasil recebeu um espaço para realizar a
divulgação dos trabalhos dos observatórios e estar mais perto da com. No
primeiro dia de evento esteve presente o Observatório Social de Brusque,
representando a rede OSB. Já no dia 20 foi a vez do OS Rio do Sul divulgar
seu trabalho. As colaboradoras Sásquia Marian e Daniele Marcola
apresentaram as principais informações sobre a entidade, como funciona,
quais as atividades e como é realizado o trabalho de monitoramento dos
gastos públicos.

OS realiza acompanhamento de entregas de licitações

OS Rio do Sul e UAB firmam parcerias

No decorrer dos últimos meses, o Observatório Social de Rio
do Sul passou a acompanhar a entrega de mercadorias licitadas. Até o
momento, apenas a Secretaria da Educação passa pelo processo de
conferência dos produtos recebidos, porém com o tempo a ideia é
aumentar cada vez mais a abrangência desta prática.

O Observatório Social de Rio do Sul fez uma visita à União das
Associações de Bairro (UAB) para conhecer a nova gestão e fortalecer
o trabalho da entidade.

Com a análise de editais e acompanhamento de certames,
percebeu-se que ainda não era o suficiente para assegurar a
qualidade dos produtos, a pós-aquisição também deveria ser
acompanhada.
O procedimento é importante, pois há a possibilidade de que o
fornecedor não envie os mesmos produtos cujo licitou. Ocorre, no
caso, uma troca por um produto semelhante, porém de marca inferior
ao produto inicialmente confirmado. Outros percalços podem ocorrer
também, como à falta de alguns itens, ou o envio de quantidades
erradas.
O Observatório Social age de forma a assegurar de que aquilo
que foi licitado realmente seja entregue da forma anteriormente
estabelecida, fazendo uso do próprio edital ou ainda da ordem de
compra como
objeto
de
conferencia.

O presidente da UAB, Marco Aurélio Demarch, recebeu a
equipe do OS, falou sobre o planejamento da nova gestão para os
próximos anos e mostrou a estrutura onde funciona a associação.
Do encontro saíram ideias para ações em conjunto. Ficou
definida uma parceria entre as entidades para resgatar o projeto
Liderança nos Bairros. O Observatório Social de Rio do sul também irá
auxiliar nos pedidos de informações que a UAB faz à Prefeitura e
Câmara de Vereadores. O presidente do Observatório, Jean Sandro
Pedroso, comentou que “foi importante essa aproximação para
fazermos ações conjuntas. Assim, teremos mais força e toda a
sociedade vai se beneficiar”.

