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O Cedup-GV e o
Ensino Técnico

U

ma das mais tradicionais instituições do ensino
técnico da região, o Cedup-GV, completou neste
ano, 25 anos de funcionamento. Fundado em 1988,
através de um ato inédito e de muita audácia dos
irmãos Luís e Vitório Basso, prefeitos de São Miguel
do Oeste e Descanso respectivamente, está ediﬁcado
na divisa entre os dois municípios, na Linha Cruzinhas, próximo ao aeroporto. Possui uma área de 52
hectares com mais de sete mil metros quadrados de
área construída. Oferece os cursos de Paisagismo
(pós-médio) e Técnico em Agropecuária nas duas
modalidades, pós-médio e concomitante ao ensino
médio regular.
O atendimento aos alunos no Cedup-GV exige
uma estrutura diferenciada, uma vez que, para a formação dos alunos, oferece as atividades práticas de
campo, mais precisamente no trato dos mais diversos
tipos de animais, plantas e cultivares que precisam de
atenção permanente. Ou seja, independentemente se
faz sol ou chuva, ﬁnal de semana, período letivo ou de
férias. Além disso, há o caso dos alunos internos que
residem no colégio. Atualmente 107 dos 254 alunos
oriundos de 31 municípios de Santa Catarina, Paraná
e até do Mato Grosso, moram nos alojamentos da
escola.
Com a missão de oportunizar a qualiﬁcação e
requaliﬁcação proﬁssional do educando, gerando e
difundindo o conhecimento tecnológico cientíﬁco,
preparando os jovens para atender às exigências do
mercado de trabalho, o desenvolvimento humano e
cultural, objetivando a integração e a sustentabilidade regional, O Cedup-GV impõe-se pela excelência
nos resultados conquistados. Prova disso, são as reiteradas primeiras colocações nos concursos anuais do
Conea.
Apesar do nível conquistado e em execução, a
comunidade educativa do Cedup-GV vê a necessidade
da conclusão das obras em andamento e projetadas
para a ampliação dos cursos oferecidos bem como, na
qualidade de ensino. Os laboratórios de Informática,
Desenho Técnico e Topograﬁa já estão sendo utilizados. No entanto, os espaços para os laboratórios de
Marcenaria, Análise de Solos, Química, Padaria e
Matemática devem sair do papel ainda neste ano de
2013, uma vez que a maioria dos equipamentos destes laboratórios já está no colégio. Por ﬁm, o CedupGV acaba de manifestar à Secretaria de Estado da Educação, o interesse em abrigar em suas instalações cursos superiores que completam ou especiﬁcam a formação técnica no ramo agropecuário.
Até a próxima!
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Averbeck pede agilidade nas
obras do Cedup-GV
Pedro Averbeck é um dos fundadores do colégio e já atuou na instituição
Descanso
São Miguel do Oeste
a Sessão Plenária do
Conselho Estadual
de Educação de Santa Catarina realizada no último
dia 20 de agosto, quando
os conselheiros discutiram e deliberaram sobre
14 processos, com aprovação de 13 e concessão de
pedido de vistas a um
deles, o Conselheiro Pedro
Ludgero Averbeck, no
espaço dedicado às explicações pessoais, apresentou o relatório da viagem
que realizou ao Extremooeste catarinense onde
visitou as instalações da
Unoesc, participou do
evento promovido pela
Gered de São Miguel do
Oeste, em que cerca de
500 professores participavam de uma importante
palestra dentro da programação de formação dos
proﬁssionais da educação.
Em visita ao Cedup
Getúlio Vargas, constatou
o bom trabalho que está
sendo realizado pela equipe gestora, bem como
pelos professores e demais
funcionários e os excelentes resultados obtidos na
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formação dos Técnicos em
Agropecuária.
No entanto, em função
da grande procura de
matrículas nos cursos
desenvolvidos pela Instituição e a preocupação
com a oferta de um ensino
de qualidade, o CEDUPGV busca a melhoria constante das instalações, equipamentos diversos e laboratórios. Para que as ações
em curso possam ser
implantadas efetivamente, a Escola necessita da
agilidade nas obras em
andamento desde 2012.

Educação, Eduardo Deschamps, que além de ocupar a função de Secretário
de Estado de Educação,
também é Conselheiro. O
Secretário mostrou-se
muito receptivo às reivindicações descritas no documento e manifestou-se
dizendo que a Secretaria
de Estado da Educação
vais empenhar-se para
atender o disposto no

A comunidade educativa do Cedup-GV, através
de seu diretor, o professor
Lotário Staub, agradeceu
o empenho do nobre conselheiro e acredita na sensibilidade do Secretário
Eduardo Deschamps em
agilizar a viabilização da
estrutura tão importante e
urgente para o colégio.
Foto: Divulgação

Obras interrompidas
Estão interrompidas as
obras das instalações de
suínos, almoxarifado, laboratórios, auditório e
lavanderia. O conselheiro
Averbeck, constatou que a
maioria dos equipamentos disponibilizados para
os laboratórios e lavanderia já estão no colégio
aguardando apenas a conclusão das obras físicas
para a devida instalação.
O relatório contendo a
descrição de todas as
necessidades foi entregue
ao Secretário de Estado da

Pais e Jovens discutem as perspectivas e
sucessão na agricultura familiar
São Miguel do Oeste
Centro de Treinamento da Epagri de
São Miguel do Oeste iniciou mais uma etapa do Curso de Capacitação em Liderança, Gestão e Empreendedorismo com Jovens e
desta vez juntos com os
pais para discutir em família as perspectivas e a
sucessão das propriedades rurais.
Os Jovens e pais presentes tiveram a oportunidade de conhecer todos os
fatores limitadores e as
oportunidades das pequenas propriedades rurais
para os próximos anos, os
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horizontes para cada atividade agropecuária atualmente explorada.
Estiveram presentes
para apresentar e discutir
os temas, os renomados
pesquisadores da Epagri
–Centro de Pesquisa da
Agricultura Familiar, Milton Luiz Silvestro e Vilson
Marcos Testa, além dos
Extensionistas Rurais
Elvis Tafarel, José Inácio
Battistel, do Coordenador
do Curso Mateus Luiz
Seganfredo, Loenir Loro e
Vilson Queiroz.
Os jovens realizaram
os trabalhos com o acompanhamento dos pais no
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primeiro dia. Após cada
palestra realizaram trabalhos de grupos e assim
foram deﬁnindo um plano
para estabelecer formas
de planejamento da propriedade rural e os passos
para fazer acontecer à
sucessão da forma mais
serena e organizada.
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Semanário às quartas-feiras com 20 páginas, fundado em 1º outubro de 1999 na cidade de Itapiranga-SC.
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Num segundo segmento do curso os jovens tiveram a oportunidade de
conhecer tipos de cultivo,
manejo técnico do solo e
as práticas de plantio e
adubação com regulagens
de plantadeiras e outros
equipamentos usados nas
lavouras.
Foto: Epagri/SMO
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Circulação em (quantidade): Bandeirante (70); Belmonte (150); Chapecó (30); Descanso
(550); Florianópolis (160); Guaraciaba (450); Iporã do Oeste (230); Itapiranga (100); Paraíso
(150); Romelândia (50); Santa Helena (320); São José do Cedro (20); São Miguel do Oeste
(1620) e Tunápolis (100).

