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ois estudantes formados em Etecs
estão entre os dez selecionados
pelo Programa Universidade para
Todos (Prouni) para estudar na
Universidade de Salamanca, na Espanha.
Rubens Lima, ex-aluno do Ensino Médio da
Etec Guaracy Silveira (São Paulo) foi apro
vado para Engenharia Química. E Tâmira
Gressoni, que fez o Ensino Médio e o técnico
em Administração na Etec Bento Quirino
(Campinas), passou em Comunicação Social.
Além do perfil socioeconômico compatível
com as exigências do processo seletivo, o
bom desempenho do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) foi decisivo para eles
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Inclusão tá na moda
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Modelo desfila roupa criada pelo
estudante Cilmar

ilmar Silva, 36, aluno do técnico
em Modelagem e Vestuário da
Etec Tiquatira (São Paulo) con
quistou a terceira colocação no 2º Concurso
de Moda Inclusiva para pessoas com defi
ciência. Outros destaques do Paula Souza
foram Carla Santos, 26, e Ângela Machado,
alunas da mesma Etec. Além de Adauto
Antonio Caramano, 23, estudante do curso
de Gestão da Produção de Calçados da Fa
tec Jahu. Os três ficaram entre os finalistas.
O concurso, promovido pelo governo es
tadual, recebeu croquis de alunos de cursos
técnicos e universitários de todo o Estado.
Foram selecionados 20 trabalhos, que rece
beram apoio para a confecção das roupas.
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Centro Interdisciplinar
de Ciências (CIC) da
Etec Prof. José Sant’Ana
de Castro (Cruzeiro) entrou
para o Guia Centros e Museus
de Ciência do Brasil. Criado há
25 anos, o CIC é um espaço em
que alunos da Etec desenvolvem
pesquisas científicas e trabalhos
escolares, além de participar de
aulas práticas. O CIC também
tem uma área de exposições
de história da ciência, aberta a
estudantes de outras instituições.
Com equipamentos fabricados
por alunos e doações de institui
ções, a escola montou um acervo
de aproximadamente 100 fer
ramentas de trabalho de várias
áreas do conhecimento. O guia é
distribuído gratuitamente.
Para saber mais:
http://bit.ly/b6thPb

conseguiren a bolsa. Ambos fizeram mais de
700 pontos na prova, em um total de mil. Os
dois são os únicos representantes do Estado
de São Paulo entre os aprovados. “Estudar no
exterior é uma chance para poucos no Brasil
que amplia as oportunidades no mercado de
trabalho”, disse Rubens. Para Tâmira, “esta é
a oportunidade de conhecer uma cultura dife
rente, além de aprender um novo idioma”. Os
estudantes embarcaram para a Espanha em
abril. Eles serão mantidos com bolsas de estu
do oferecidas pela Coordenação de Aperfeiço
amento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

O lema do projeto dos alunos de
Palmital é “Mãos que Ajudam”

Outras escolas do Centro Paula
Souza também realizaram trotes
solidários como a Etec Dr. Adail
Nunes da Silva (Taquaritinga)
que arrecadou alimentos para
a Associação de Voluntários de
Combate ao Câncer (AVCC) do
município e o Hospital Pio XII ,
na cidade de Barretos.

Combate a exclusao
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projeto Ação & Ci
dadania, realizado
pela Etec Professor
Pedro Leme Brisolla
Sobrinho (Ipaussu) em
parceria com a Secretaria
de Assistência Social do município
emplacou o 8º lugar no Prêmio Ro
sani Cunha de Desenvolvimento
Social, do Ministério do Desenvol
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rojetos sociais desenvol
vidos pelas Etecs Profº
Mario Antônio Verza
(Palmital) e Profª. Terezi
nha Monteiro dos Santos (Taqua
rituba) estão entre os finalistas do
Prêmio Trote da Cidadania 2010,
realizado pela Fundação Educar
DPaschoal. Em Palmital, os alunos
arrecadaram alimentos, produtos
de higiene pessoal e material de
limpeza para entidades assisten
ciais, e fizeram campanha para
doação de sangue. Na cidade de
Taquarituba, o projeto “Resgate
do Cidadão” levantou fundos
para a compra de equipamentos
de treino para que um grupo de
portadores de necessidades espe
ciais participe das Paraolímpiadas.

Alunos da Etec Vila
Formosa aprendem
história e meio ambiente
em Paranapiacaba

Para saber mais:
http://prouniportal.mec.gov.br

Arquivo Etec Profº Mario Antônio Verza

Gilberto Marques

s alunos da Etec Getulio Vargas (São Paulo) Amanda de La Rocque, Carlos da Silva e
Paolo Pulcini receberam menção honrosa
da American Chemical Society pelo projeto
“Sulfonação de poliestireno: aplicação na retenção de
íons de metais pesados” durante a Feira Internacional
de Ciências e Engenharia da Intel (Intel Isef).
O evento aconteceu em maio na cidade de San Jose, nos
Estados Unidos. Os estudantes foram classificados para
participar da mostra internacional durante a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, Criatividade e Inovação
(Febrace) 2010. Priscila André, da Etec Prof. Carmelino
Corrêa Júnior (Franca), também se classificou para a
mostra internacional com o projeto “Performances de
agentes curtentes ecológicos no curtimento de peles de
peixes tilápias”. Ao todo, a delegação de estudantes brasileiros,
de vários Estados, que participou
da Intel Isef ganhou 16 prêmios e
duas menções honrosas.

Pedagogia

Bolsa de estudo
na Espanha

vimento Social e Combate à Fome
(www.mds.gov.br/premiorosa
nicunha). A unidade beneficiou
mais de 500 pessoas com ações
de capacitação profissional e
inserção no mercado de trabalho.
O concurso recebeu cerca de
450 trabalhos de todo o país.
Para saber mais:
http://bit.ly/a0Fg5O
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m abril, estudantes dos
cursos de Administração
e Contabilidade das Etecs
Cotia, Diadema, Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin (Taubaté), e
da classe descentralizada Peru
íbe (extensão da Etec de Itanha
ém) auxiliaram, gratuitamente,
moradores da comunidade no
envio do Imposto de Renda para
a Receita Federal. Para o diretor
de Serviço da Etec Diadema, Luiz
Antonio de Almeida, o trabalho
foi muito importante para alunos
e moradores da cidade: “Ambos
aprenderam com a oportunidade.
Os alunos, por exemplo, além
da técnica, tiveram uma lição de
cidadania”, diz.

O que você

come
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esquisadores da Facul
dade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo
(FSP-USP) vão estudar os
hábitos alimentares dos estudantes
das Etecs. Participe!
Para saber mais:
http://bit.ly/9mFvbR

m maio, Etecs comemo
ram a Semana Paulo Freire
com atividades culturais
e de ajuda humanitária.
A Etec Heliópolis, por exemplo,
promoveu as palestras “Atendi
mento e Direito do Consumidor”
e “Higienização Ambiental” para
alunos, professores e moradores da
comunidade. Além disso, rolaram
oficinas de informática e exposi
ções de trabalhos. Já a Etec Vila
Formosa realizou além de palestras
e apresentações culturais, uma
visita técnica à cidade histórica de
Paranapiacaba. Ainda na capital
paulista, a Etec Cidade Tiradentes
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om apenas 18 anos, Felipe
Escaleira, ex-aluno do
técnico em Administra
ção pela Etec Dr. Emilio
Hernandez Aguilar (Franco da
Rocha), entrou para o RankBrasil
(Livro dos Recordes Brasileiros)
como o mais jovem empresário
franqueado do Brasil.
Em 2007, aos 16 anos, ele
abriu sua primeira franquia: uma
escola de idiomas. A ideia surgiu
quando Felipe concluiu o curso
de inglês e percebeu a necessida
de da criação de uma unidade da
escola em Franco da Rocha.

realizou a “Primeira Semana Cul
tural Paulo Freire”, com gincanas,
oficinas literárias e exposição de
trabalhos. A unidade também ar
recadou centenas de roupas para a
Campanha do Agasalho. Em Mogi
Mirim, a Etec Pedro Ferreira Alves
conseguiu arrecadar 11 toneladas
de alimentos e mais de cinco mil
peças de roupas que serão doados
a instituições beneficentes. Paulo
Freire foi um educador brasilei
ro reconhecido mundialmente
pela sua contribuição na área de
educação popular. Se você quiser
saber mais sobre ele acesse o site
www.paulofreire.org.

O jovem começou a estu
dar Administração na Etec
e decidiu colocar seu projeto
em prática. “O curso supe
rou minhas expectativas,
fez com que me sentisse
muito mais seguro ao ini
ciar a operação da minha
primeira franquia. Tive
oportunidade de colocar em
prática o que estudei”, afirma.
Atualmente, Felipe conta
com mais de 40 colaboradores e
vai inaugurar neste mês a quinta
unidade com o nome de “Centro
de idiomas”.
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e você está sem grana para comprar li
vros, experimente buscar os títulos que
precisa ler na internet. Confira no portal
Catraca Livre uma lista de sites gratuitos para
baixar livros. É só acessar http://catracalivre.
folha.uol.com.br/2010/04/melhores-sitespara-baixar-livros

Divulgação

Alunos recebem
menção honrosa
nos EUA

Arquivo Etec Vila Formosa
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