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Cedup-GV realizou prova seletiva
Foto: Divulgação/Cedup-GV

Descanso
Centro de Educação
Proﬁssional Getúlio
Vargas- Cedup-GV encerrou no último dia 29 de
novembro, o processo seletivo para o preenchimento
das vagas nos cursos que
formam técnicos em agropecuária. Os candidatos
concorreram a 90 vagas do
curso Técnico em Agropecuária na forma concomitante ao Ensino Médio e 30
na forma subsequente, ou
seja, quem já possui o Ensino Médio Regular.
A edição do Processo
Seletivo deste ano bateu os
recordes de inscrição no
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Cedup-GV. Para as vagas
disponíveis nas três turmas da modalidade concomitante, concorreram 152
candidatos e para o subsequente eram 31 os inscritos. Os alunos concorrentes realizaram uma prova
objetiva com 35 questões e
uma redação, cujo tema a
ser desenvolvido referia-se
às novas tecnologias usadas no meio rural. Já os
candidatos ao curso subsequente realizaram apenas
a redação com o mesmo
tema.
Os candidatos inscritos
são oriundos de 27 municípios da região Oeste de San-

ta Catarina, inclusive alunos do Rio Grade do Sul e
do Paraná. Os municípios
que mais apresentaram inscritos foram SMO com 35,
Descanso com 23, Belmonte e Paraíso com 10, seguidos de São José do Cedro,
Guarujá do Sul com 9 e
Tunápolis com 8 alunos
inscritos.
O diretor do Cedup-GV,
professor Lotário Staub,
estima que em 2014 o colégio agrícola ultrapassará o
número de 300 alunos
regularmente matriculados. Isto por que o educandário absorverá o contingente de alunos vindos do

Colégio Agrícola de Sede
Capela e em função das
quatro turmas de 1º ano
instituídas nesta edição.
“Nosso grande desaﬁo será
abrigar com conforto e
segurança todos os nossos
alunos, sem deixar de oferecer um ensino público de
boa qualidade”, avaliou o
diretor. A gestão do CedupGV atribui a grande procura de vagas ao trabalho
sério de todo o quadro de
proﬁssionais que atuam no
colégio, cujo resultado está
reﬂetido no sucesso nas
provas do ENEM, CONEA,
Olimpíada de Matemática
e outros concursos.

Encerrado campeonato municipal para menores
Descanso
ﬁnal de semana foi
glorioso para o esporte Descansense. A declaração é do secretário de
esportes, Rui Mendonça.
Segundo ele, há muito tempo que não se via uma
movimentação tão grande
valorizando nosso esporte
local em várias modalidades e idades. Para o secretário, essa junção de
esforços vem fazendo a
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diferença para que o
esporte tenha essa reformulação tão esperada.
Tivemos ﬁnais de modalidades dos Jades, do municipal de Futebol Suíço e do
campeonato municipal
para menores que contou
com a participação de 226
atletas, onde todos foram
premiados com medalhas
de participação. No sábado, teve ainda a apresentação da categorias Kids,

aluno de 04 e 05 anos, com
a presença dos alunos do
Bugre do Oeste de São
Miguel do Oeste. Segundo
o secretário foi marcante
realizar um campeonato
para estas crianças e préadolescentes sendo eles
participantes ou não das
escolinhas municipais.
A Classiﬁcação Final
do 1º Campeonato Municipal para Menores – Descanso/2013 ﬁcou assim:
Foto: Mauro/Ascom/P-Des

Feminino Sub-14
Campeão –Flamengo
Vice – Fluminense
Feminino Sub-12
Campeão – Joinville
Vice – Paysandu
Categoria Sub-16
Campeão – América do
Norte
Vice – América do Sul
Categoria Sub-14
Campeão – Chapecoense
Vice – Figueirense
3º Lugar – Avai
Categoria Sub-12
Campeão – Inter
Vice – Grêmio
3º Lugar – Criciúma
4º Lugar – Atlético Paranaense
Categoria Sub-10
Campeão – Rio Grande do
Sul
Vice – São Paulo
3º Lugar – Santa Catarina
4º Lugar – Rio de Janeiro
5º Lugar - Paraná
Categoria Sub-08
Campeão – Brasil
Vice – Paraguai
3º Lugar – Argentina
4º Lugar – Uruguai

