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Dia 20/06 houve uma bela comemoração para os residentes
aniversariantes do primeiro semestre de 2017.

Trabalho Social
Nossa Escola conseguiu várias doações, entre alimentos e roupas, por meio do Torneio de
Futebol entre as Etecs de Santa Rita e Porto Ferreira. Os alunos do 1º módulo de RH zeram um
importante trabalho social, solicitando doações nas ruas dos bairros das imediações da Unidade. O
material arrecadado foi entregue à Paróquia São José Operário.

Dando sequência aos cursos do projeto QB-Fic, dia 19/06/2017 teve início em nossa
Unidade o curso de Montagem e Manutenção de Microcomputadores, ministrado pelo Sr.
Henrique Aparecido Soares Pelegrin.

O Curso de Eletricista Instalador Residencial aconteceu no período de 15/05
a 12/06/2017. Registramos aqui a Formatura da Turma. Parabéns a todos.

O Projeto Roda de Leitura continua indo muito bem!
Os alunos participam das reuniões e ao nal elaboram uma síntese da discussão, proporcionando asssim o
desenvolvimento de sua habilidade leitora/escritora, bem como a capacidade de interpretar textos.

Não deixe de
observar nos murais
da escola os avisos
s o b r e v a g a s
disponíveis de estágios
pelo CIEE, usinas ou
mesmo vagas de
emprego xo por meio
do PAT.

‘...ela descreve o que vê em sua
volta e o que ocorre dentro de si. E o que
ocorre a sua volta somente olhos atentos
de um poeta podem notar. Somente o
olhar preciso de um poeta pode
descobrir. A poesia feri e às vezes dói. O
poema se faz os poucos. envolvendo a
palavra em seu apelo e em sua magia. Em
Flora Figueiredo a poesia ﬂui. Mulher,
ela tem direito a tudo e a poesia sabe que
é assim. A poesia se deixa levar nesse
avental de tardes que ela carrega em
sonhos em distância’. (Álvaro Alves de
Faria)
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A TV de 55 polegadas nova que foi instalada
sala que é ocupada pelo 2º Agro e 3º RH,

«apareceu» quebrada!
A forma encontrada para solucionar o problema

N

foi vender uma rifa para arrecadar verba o suﬁciente
para comprar outra, pois o conserto não compensava.

Resultado: a rifa arrecadou R$ 1960,00. A Nova TV custou R$ 2.100,00!
Nossa APM que já não dispõe de recursos o suﬁciente nem para arcar com o básico
das necessidades, precisou bancar a diferença de R$ 140,00!
Ou seja, precisamos trabalhar muito, para arrecadar pouco, pois o valor não foi
suﬁciente para comprar outra. Esse foi o resultado de um ato inconsequente e
irresponsável de alguém que fez com que todos pagassem e mesmo assim ainda saíssem
perdendo, pois a TV comprada é menor e possui menos recursos do que a TV que havíamos
recebido «DE GRAÇA» !

Para

Para Refletir ....

A ideia de que «o bem público, por ser de todos, é de
ninguém», criada pelo senso comum para retratar a
responsabilidade atribuida a coisa pública, vem perdendo cada
vez mais espaço para o surgimento de uma nova consciência
patrimonial, despertada com o aperfeiçoamento dos mecanismos
de controle e ﬁscalização adotados pela gestão, em cumprimento
a legislação.
Como consequência, cresce uma nova visão, com uma
postura mais cidadã, pautada pela responsabilidade e respeito no
trato com os bens e equipamentos públicos, sobretudo pela
conscientização de que as necessidades da sociedade são cada
vez maiores e os recursos disponíveis para atendê-las são
limitados, exigindo maior racionalidade e preservação na Gestão
de Patrimonio «CADA UM CUIDA DO QUE É NOSSO»
A Diretoria em consonância com a política de melhorias,
busca fomentar a propagação dessa nova cultura patrimonial
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