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Manutenção e Reformas

 Com a finalidade de facilitar eventuais pesquisas sobre os trabalhos realizados na unidade 

escolar, a partir dessa edição, o Boletim Informativo da Etec Manoel dos Reis Araújo, passará a ser 

temático. E, para inaugurar nosso novo formato, falaremos, nesse número, sobre as manutenções e 

reformas realizadas na escola, trabalho muito importante para o bem estar de todos. 

 Nossa escola possui um espaço físico enorme, como todos sabem. Por isso, 

não podemos deixar de agradecer e mostrar um pouco do trabalho que o Jorge 

Luis Finochio, o nosso «mágico» dos consertos, desenvolve com todo carinho.

 Muitas vezes, o trabalho a ser feito é grande, e as condições para realizar, 

as mais precárias possíveis. Cadê o material para consertar? Custa caro, não dá 

para comprar agora. A APM não tem dinheiro, e por aí vai....

 Mas, o Jorge, criativo como sempre, através do seu método de controle 

sobre o serviço, acaba dando um jeitinho de deixar todo arrumado, dentro de 

suas possibilidades. Vejamos abaixo alguns dos muito serviços já realizados por ele.

Jorge Luis Finochio
Funcionário da Etec

há 18 anos.

Colocação de refletores nos alojamentos Reforma das caixas de inspeção dos alojamentos

Conserto do Resfriador
Troca de fechadura e 
restauração da porta Instalação de bebedouros

Troca dos disjuntores dos
apartamentos 13 a 18



Pintura interna do alojamento nº 17 Reforma da granja

Reforma da instalação
do tanquinho

Instalação do processo de irrigação da horta

Conserto do corrimão
do bloco da enfermagem

Colocação de cadeados nas portas
dos quadros de força

Instalação de refletor com
fotocélula

Adequação da calçada e caminho do último bloco até o campo Reforma da caixa de força

Nova instalação da rede de esgoto do banheiro do curso de Enfermagem

Confecção de armário para 
guarda de chaves

Cobertura e base para 
a bomba de água Montagem da mesa de ping pong
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