Observatório Social de Rio do Sul lança 3ª edição do Programa Um
por Todos e Todos por Um

trabalho. Isso é fundamental, mas a peça principal é o professor, quando
ele aceita o desafio e coloca em prática as atividades, seguindo a
metodologia indicada”, concluiu Rosemeire.

“Vamos plantar a semente da
ética e da cidadania nas
pessoas para colhermos um
futuro melhor do que o
presente que estamos tendo
hoje. Está na hora da gente
transformar o Brasil no país
que queremos”. Com estas
palavras o presidente do
Observatório Social de Rio do
Sul, Jean Sandro Pedroso, recebeu a comunidade para o lançamento da
terceira edição do Programa Um por Todos e Todos por Um. O evento
aconteceu na noite de 06 de abril, na sede da OAB com a presença de
lideranças, empresários, professores e alunos.
O projeto foi desenvolvido pela Controladoria Geral da União (CGU) em
conjunto com o Instituto Mauricio de Sousa. O material didático utiliza os
personagens da Turma da Mônica com o objetivo de disseminar valores
relacionados à democracia, participação social, respeito à diversidade,
autoestima, responsabilidade cidadã e interesse pelo bem-estar coletivo.
Em Rio do Sul o programa vem sendo executado pelo observatório, em
parceria com a Prefeitura e Secretaria Municipal de Educação.
Neste ano, 10 escolas serão contempladas, totalizando cerca de 340
alunos.
A auditora federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União
em Santa Catarina, Rosimeire Zucareli Inocêncio, esteve presente na
ocasião para explicar como surgiu o Programa Um Por Todos e Todos Por
Um. “A cada ano conseguimos mais parceiros para a realização deste

ESCOLAS CONTEMPLADAS
CENTRO EDUCACIONAL ANIBAL DE BARBA
CENTRO EDUCACIONAL DANIEL MASCHIO
CENTRO EDUCACIONAL PEDRO DOS SANTOS
CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI - CEPLAS
CENTRO EDUCACIONAL RICARDO MARCHI
CENTRO EDUCACIONAL ROBETO MACHADO
CENTRO EDUCACIONAL SEBASTIÃO BACK
CENTRO EDUCACIONAL WILLY SCHLEUMER
CENTRO EDUCACIONAL ULRICH HUBSCH
ESCOLA MODELO ELLA KURTH

Prestação de Contas Financeiras é feita pelo OS Rio do Sul

OS Rio do Sul participa do evento “Cheias tem Solução”

Assim como prevê o estatuto do Observatório Social de Rio do Sul, e de
acordo com um dos principais alicerces dos Observatórios Sociais, a
transparência, ocorreu no dia 10 de abril a prestação de contas financeira
da entidade.
A apresentação aconteceu na Associação Empresarial de Rio do Sul
(ACIRS) com a presença de diretores, colaboradores, contadores e
membros do Conselho Fiscal do OS Rio do Sul.
O encontro foi aberto também à comunidade e contou com a explanação
do Balanço Patrimonial e demonstração das contas do ano anterior.

O Observatório Social de Rio do Sul esteve presente na palestra conduzida
pelo secretário da Defesa Civil do Estado, Rodrigo Moratelli, intitulada
“Cheias tem Solução”.
O evento ocorreu no dia 9 de abril de 2018, no Parque Universitário
Norberto Frahm. A palestra foi aberta à comunidade e teve como
objetivo apresentar o Plano Integrado de Prevenção e Mitigação de
Desastres Naturais do Rio Itajaí-Açu. Moratelli esclareceu dúvidas e
discorreu sobre os estudos realizados nos últimos anos sobre a questão.
Com a presença de aproximadamente 300 pessoas, a conversa mostrouse importante para a região. Os participantes conheceram o real
problema das enchentes e a dificuldade na solução do problema.

Observatório Social de Rio do Sul realiza palestras em instituições
de ensino do município
No último dia 25 (quarta-feira) representantes do Observatório Social de
Rio do Sul promoveram uma palestra no auditório do Centro Universitário
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi). O evento reuniu
150 acadêmicos dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e
Economia, e seus respectivos professores para abordar temas da
atualidade: corrupção, a falta de retorno na arrecadação de impostos com
exemplos locais, e principais problemas do Brasil refletindo em quais as
prioridades.

O Secretário Executivo do OS Rio do Sul, Josué Luis Fronza, explicou que
a palestra teve o objetivo de apresentar como funciona o OS, como
surgiu, qual a estrutura no Brasil, quais os resultados de ações já
realizadas e os valores economizados, além dos trabalhos e ações
desenvolvidas junto a seus voluntários. “Fizemos uma apresentação
relacionando as ações desenvolvidas via observatório com a conjuntura

atual, para despertar nas pessoas o interesse em serem mais ativas na
cidade em que vivem e de participar do Observatório de alguma forma,
fazendo valer seus direitos, informando à outra pessoas como também
podem participar”, explicou.
No mesmo dia também foi realizada pelo OS Rio do Sul uma palestra na
Escola de Educação Básica Professor Henrique da Silva Fontes. Conduzido
pelo Vice-Presidente para Assuntos Metodológicos, Eder Nardelli, o
evento reuniu cerca de 90 estudantes do ensino médio.

Josué lembrou que é de extrema importância apresentar quem é
o Observatório Social para a comunidade local, pois na maioria das vezes
poucos dizem que conhecem efetivamente o trabalho da associação na
comunidade ou que já ouviram falar. “Mostrar as ações de
acompanhamento junto ao Município e os resultados alcançados servirá
cada vez mais para os Observatórios ganharem força. Não devemos
apenas nos indignar e sim ter atitude, fazer alguma coisa e principalmente
ser exemplo de atitudes corretas”, concluiu.

OS participa de Seminário realizado pelo Conselho Municipal de
Educação
Na noite do dia 25 de abril de 2018, o Observatório Social de Rio do Sul,
por meio de sua colaboradora Letícia Bachmann, esteve presente no I
Seminário do Conselho Municipal de Educação.
O evento reuniu cerca de 300 pessoas, entre professores, diretores,
pedagogos, estudantes e membros da sociedade civil. Com o tema “A paz
como caminho e os caminhos para a paz: como prevenir e superar as
violências", o encontro teve como objetivo discutir a prevenção e a
superação das violências vividas no cotidiano em todos os âmbitos da
vida.
Para coordenar a conversa foram convidados quatro palestrantes: Roseli
Bonfanti, psicóloga da Secretaria Municipal de Educação de Rio do Sul,
que abordou o eixo da educação; Renato Abreu, tenente-Coronel do 13º
Batalhão da Policia Militar, com o tema trânsito; Urbano Schmitt Jr.,
educador Ambiental representante da APREMAVI, abordando as bases do
meio ambiente; e Joice Danusa Justo, psicóloga da Secretaria Municipal
de Saúde de Rio do Sul, por sua vez expondo sobre as relações sociais e
familiares.
Tendo como mediadores os conselheiros Ernani José Schneider e Djanna
Zita Fontanive, o evento também contou com intervenções teatrais
realizadas por Maria Elvira Carvalho e Camila Catoni Maciel,
representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

