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Técnicos em Agropecuária

Trajetória
professora Carolise
Dircéia Agostini Fronquette, paraninfa do curso
Técnico em Agropecuária
Concomitante ao Ensino
Médio fez uma síntese dos
bons e maus momentos
vividos pelos alunos ao longo do curso. Valmir
Augustinho Hartmann
Cayê, patrono dos novos
Técnicos em Agropecuária, levou seus homenageados à reﬂexão de que se
inspirem na importância e
energia que as sementes
reservam para a sobrevivência física e social da
humanidade. Enquanto o
Gerente de Educação,
Moacir Martelo ressaltou
o bom momento que vive o
ensino público em São
Miguel do Oeste e região.
João Carlos Valar, padri-

A

nho do mesmo curso, disse que os municípios de
Descanso e São Miguel do
Oeste estão de parabéns
por construírem um colégio agrícola de qualidade e
que atende aos anseios dos
ﬁlhos dos nossos agricultores e é exemplo para Santa Catarina e para o Brasil.
Também, prometeu empenho de seu governo para a
aquisição de uma área de
terra para o colégio.
Convênios
Por sua vez, Volmir
Giumbelli, representante
do governador Raimundo
Colombo na formatura,
disse que está ao lado da
comunidade educativa do
CEDUP-GV que reivindica
a viabilização da instalação de cursos superiores
gratuitos nas dependências do colégio agrícola e

que levará esta proposição
às autoridades competentes. Enalteceu ainda, os
convênios com a Epagri e
Cidasc onde os alunos
poderão estagiar a partir
de 2014.
Por último, o diretor
Lotário Staub , agradeceu
a todos que contribuíram
para que os 75 jovens fossem habilitados como Técnicos em Agropecuária.
Lembrou da responsabilidade em manter o bom
nível dos cursos e preparar
o caminho das turmas futuras. “O êxito das turmas
vindouras está alicerçado
no que já construímos.
Servidores do Cedup-GV
Somos os responsáveis
por dar aos que vêm depois de nós, a estrutura e as
condições de vida sempre
melhores do que encon- volvimento de nossas mistramos hoje, para desensões”. Concluiu
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