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Etec «Manoel dos Reis Araújo»

Reivindicação Atendida!
Como todos sabem, a empresa que fornecia
refeição para nossa Etec era alvo constante de reclamações por parte
dos alunos.
A Unidade por diversas vezes explicou ser este um problema que foge
de seu poder imediato de solucionar, uma vez que empresas
terceirizadas fecham contratos diretamente com o Centro Paula
Souza. E, só ele, pode alterar ou mesmo rescindir tais contratos. Foi
explicado também que esses processos são demorados por serem
extremamente burocráticos.
Mas, mesmo assim, a Unidade se empenhou no sentido de
«sensibilizar» o Centro quanto às dificuldades enfrentadas. Ao mesmo
tempo dedicava-se para tentar não deixar faltar nada. Prova disso foi a
atitude de buscar através de doações suprir as necessidades de

seus

alunos.
Desde o dia 31/03/2017, contamos com o serviço prestado por outra
empresa, que ainda não é a que trabalhará definitivamente conosco,
tendo em vista que o processo de licitação não está concluído. Porém
podemos afirmar que a reivindicação dos alunos foi atendida.
A Etec «Manoel dos Reis Araújo» agradece a todos que compreenderam
a situação e colaboraram colocando na caixinha de sugestões suas
reclamações de forma clara e objetiva, pois foram elas que
enriqueceram o processo para solicitar a troca.
Parabéns a todos!

Técnico em Contabilidade

No intuito de desmistificar a fama de complexidade das ciências contábeis, alguns alunos do Curso Técnico em
Contabilidade se propuseram a simplificar alguns conceitos fundamentais e apresentá-los à comunidade escolar
através da confecção de cartazes elaborados com linguagem popular.
A estratégia foi satisfatória, pois discentes de outros cursos compreenderam os significados através da exposição
dos cartazes.
Parabéns aos alunos

Recursos Humanos

residentes
* Mateus Provideli Almeida
* Luiz Guilherme Galante Silva
* Iago Ferra Colletti
* Guilherme Adriano Donizetti da

No dia 20/04 as ex-alunas Erika Midori Kikusaki e
Maria Tereza Francisco, vieram conversar com os
alunos do 1º módulo de R.H. Trouxeram
informações como as diﬁculdades enfrentadas no
mercado de trabalho e as vantagens de se fazer um
Curso Técnico.

Letícia de Cássia
Menon de Paula.
1º ETIM Agropecuária
Ganhadora da rifa do
Ovo de Páscoa

Ponte
pelo empenho na venda da rifa.

Despedida do Funcionário Aquiles T. Zurlo

Dica de Leitura
Se você gosta de contos de terror,
daqueles bem assustadores, vai amar este livro
escrito por Almir Correia, que adora inventar
histórias e criar mundos, fantasmas, monstros,
assassinos, vampiros, cemitérios, criaturas famintas
do além. Ao todo são 13 contos de medo e arrepios:
A Bota de Cemitério, O Pescocinho, O Caixão
Fantástico, A Noiva Suicida, O Carro-fantasma, O
Dedo Sangrento, O Carrinho de Bebê Macabro, O
Estágio, A Lanterna, O Poço, A Sonâmbula, Duas
Cidades, O Sofá. Nesta obra, com características
nitidamente expessionistas, o leitor ainda vai se
deliciar com os poemas de Augusto dos Anjos,
poeta do Pro-Modernismo brasileiro inseridos e
interagindo nas tramas de cada conto.

Dia 04/05/2017 o «Zurlo» se emocionou com a
festa surpresa que recebeu de alguns funcionários
e alunos do RH para marcar sua aposentadoria.

Desaﬁo do mês
3 pessoas vão pescar.
Dois pais e dois ﬁlhos. Como é
possível?

Resposta no próximo número

Resposta do
número
anterior:
40
quadrados.

