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Resgate da identidade no Esporte
Foto: Mauro/Ascom/P-Des

VAGAS DE EMPREGO
no posto do SINE de SMOeste
Endereço: Rua Sete de Setembro 2020 - centro
Telefone: 49-3631 2956 ou 36221503 - (Leve seus
documentos pessoais (carteira de trabalho, identidade e CPF)

Descanso
esporte deve servir
como ferramenta na
construção do cidadão no
futuro. Com esse objetivo
a secretaria municipal de
esportes promoveu neste
ano uma reformulação
geral das atividades e
calendário esportivo em
Descanso. O secretário de
esportes Rui Mendonça
determinado pelo prefeito
Hélio e o vice-prefeito
Spessatto buscou atender
a expectativa dos desportistas. O secretário explica
que por ter uma grande
paixão pelo esporte está
conseguindo realizar
alguns sonhos importantes com um maior envolvimento de todas as idades,
na prática esportiva das
mais variadas modalidades. “Tenho a certeza que
conseguimos avançar e
muito neste ano, declara
Mendonça, basta veriﬁcar
a volta das pessoas ao ginásio de esportes e ao estádio
municipal, onde crescemos com participação de
torcedores, dirigentes e
atletas” disse. Nossa avaliação é das melhores possíveis e vamos trabalhar e
muito para trazer novas
conquistas e ações para o
esporte, argumentou o
secretário. Ele faz agora
uma prestação de contas
das atividades.
Projeto Descanso
Forte no Esporte
Esse sem dúvida
nenhuma é o projeto mais
arrojado de todos os tempos, basta acompanhar e
ver a satisfação das crianças e adolescentes que participam das escolinhas no
dia-a-dia. Com um envolvimento inédito em nosso
município, atendemos
hoje mais de 200 atletas

O

jogos Abertos de Santa
destaque
no projeto, sendo que
- A A d m i n i s t r a ç ã o Catarina - JASC no futsal
todos receberam de forma
gratuita o uniforme com o m u n i c i p a l a t r a vé s d a masculino e bocha rolada.
- Participação nos
auxílio da Macodesc, par- secretaria de Esportes apoceira do projeto. As escoli- iou e foi parceira das equi- Jogos Abertos da Terceira
nhas funcionam de forma pes de Futsal de 12 a 14 Idade – JASTI.
- Recentemente termigratuita com a coordena- anos, campeã microrregição da secretaria de espor- onal no masculino. No nou duas importantes comtes e Bugre do Oeste. Handebol feminino, des- petições: 24º JADES –
Recentemente foi realiza- canso também foi Cam- Jogos abertos de Descanso
do um campeonato de Fut- peão nas categorias de 12 a e campeonato municipal
de futebol Suíço. Estas
sal para menores onde 14 e de 15 a 17 anos.
- A equipe de futebol competições foram maraconteceu um grande
envolvimento além dos “Moleque bom de Bola” cadas pelo comprometiatletas, dos pais destas cri- conquistou o título da 1ª mento das equipes, dirigentes e atletas e princianças, lotando o ginásio de copa Regional da SDR.
- Em 2013 a secretaria palmente os torcedores.
esportes. Além deste cam- Em andamento outro
peonato, durante o ano Municipal de esportes tamaconteceram inúmeras bém ofereceu “Escolinha projeto importante que
atividades como palestra de Handebol” sendo que a trata da criação da Fundacom o multi-campeão e equipe Descansense femi- ção Municipal de EsporDescansense Jakson Kojo- nina chegou a semiﬁnal na tes, o que dará uma nova
visão e agregará ainda
róski da seleção Brasileira fase regional da OLESC.
- Descanso, através da mais ao Esporte Descande Handebol.
secretaria de esportes sedi- sense.
Dois títulos
- Conquista de recursos
ou no mês de novembro, a
importantes
Dois importantes e iné- fase Oeste de atletismo do n o v a l o r d e R $
ditos títulos do esporte projeto federal “Desco- 500.000,00 para a reforpara o município de Des- brindo Atletas”, colocando ma e ampliação do Ginásio
canso também tiveram o a disposição toda a estru- municipal de Esportes. O
apoio da administração tura de nosso estádio muni- dinheiro já está garantido
e em breve teremos o inímunicipal e secretaria cipal.
- Realizamos o primei- cio das obras o que fará de
municipal de esportes. O
Ouro verde conquistou o ro Jogos do comércio na nosso ginásio uma refeestadual de amadores fase modalidade de Futsal, rencia para as atividades
Oeste, onde a secretaria de oportunizando as empre- esportivas.
esportes esteve sempre sas uma divulgação maior
Foto: Arquivo/JI
presente abrindo as portas de suas atividades bem
de toda a estrutura do está- como a integração de atledio e ginásio municipal tas e empresários.
- Campeonato municipara os jogos. A administração também auxiliou pal de Bocha Rolada em
ﬁnanceiramente o projeto trio.
- Campeonato municido Ouro verde como o prinpal de bocha 48.
cipal patrocinador.
- Participação nos
O Descansense Anderson Formentão conquisRui Mendonça
tou o título de Campeão
Secretário municipal de esportes
Brasileiro em arremesso
“Tudo isso somente foi possível graças à ação,
de Dardo. O atleta que é
exemplo de determinação envolvimento e comprometimento de uma grande equitambém recebeu o apoio pe de trabalho. A oportunidade que nos foi dada para
da secretaria municipal de dirigir a secretaria de esportes deve ser transformada
em realizações. Que todos tenham um ótimo natal e
esportes.
um ano de muitas realizações e, que possamos contar
Outras atividades
novamente, com sua preciosa parceria. Obrigado”.
que merecem

Masculino
Auxiliar de entregas
Motorista de caminhão c/
experiência
Linha de produção( 2
vagas)
Vendedor externo
Servente de obras
Auxiliar de lavanderia
Montador de moveis
Pedreiro
Carpinteiro
Mecânico de automóveis c/
experiência
Mecânico de caminhão c/
experiência
Encarregado de expedição
Serviços gerais
Entregador de água
Garçom (2 vagas)
Carpinteiro p/ trabalhar e
Guaíba – rãs ( 20 vagas)
Torneiro mecânico
Soldador
Auxiliar de soldador
Consertador de pneus
Atendente de telemarketing
Motorista entregador
Operador de maquina de
bordar
Serigrafista

Feminino
Domestica – manha
Domestica – tarde ( 2
vagas)
Manicure
Esteticista
Administradora de empresa
c/ experiência
Auxiliar de cozinha c/
experiência( 2 vagas )
Cozinheira c/ experiência
Saladeira c/ experiência
Atendente de balcão c/
experiência em vendas ( 2
vagas)
Diarista 1 x por semana
Cortadeira de roupas c/
experiência
Domestica e acompanhante
de idosa ( 3 vagas)
Costureira c/ experiência
Recepcionista p/ a tarde e
noite
Arte finalista
Cortadeira - costureira operadora de maquina de
bordar
Serigrafista
Linha de produção (3
vagas)

