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Etec «Manoel dos Reis Araújo»

TÉCNICO EM QUÍMICA

É o profissional que:
* Atua no planejamento, na coordenação, na operação e controle dos processos
industriais e equipamentos nos processos produtivos;
* Planeja e coordena os processos laboratoriais;
* Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas;
* Realiza vendas e assistência técnica na aplicação de equipamentos e produtos
químicos;
* Participa do desenvolvimento de produtos e validação de métodos;
* Atua com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas
técnicas, as normas de qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança.
Mercado de Trabalho:
* Indústrias;
* Empresas de comercialização e assistência técnica;
* Laboratórios de ensino, de calibração, de análise e controle de qualidade e
ambiental;
* Entidades de certificação de produtos;
* Tratamento de águas e de afluentes.
O TÉCNICO EM QUÍMICA é habilitado com registro no C.R.Q. (Conselho Regional
de Química), podendo exercer funções em indústrias químicas.
É importante ressaltar que o C.R.Q. homenageia o melhor aluno da turma com o
prêmio Lavoisier, que consta de Diploma de Honra ao Mérito e Medalha.
O curso TÉCNICO EM QUÍMICA, com duração de dois anos,oferece aulas teóricas
e práticas em laboratório de Química.

A Etec Manoel dos Reis Araújo, preocupada com a colocação dos alunos no mercado de trabalho, mantém parceria com as
usinas e destilarias da região para visitas técnicas, estágios e também empregos para os alunos.

Dica de Leitura:

Desafio do Mês

Livro: A Estrutura da Bolha de Sabão

Autora: Lygia Fagundes Telles

Essa reunião de oito contos escritos por Lygia Fagundes Telles em épocas e
circunstâncias diversas atesta não apenas a excelência da prosa da autora, mas
também sua condição de notável «pesquisadora de almas», conforme a definiu o
crítico Nogueira Moutinho. Os protagonistas destas histórias encontram-se, em geral,
numa relação crítica com as pessoas e ambientes que o cercam - e também consigo
próprios. Secretos podres familiares, desenganos amorosos, vocações frustradas, o
desejo extraviado, nada é confortável nessas narrativas descontínuas, que alternam
descrição objetiva, discurso indireto livre e fluxo de consciência, num autêntico tour
force literário.A vida, parece nos dizer a autora, é frágil, fugaz e misteriosa como uma
bolha de sabão.

Quem não pagou a entrada?

Quatro amigos foram ao
museu, e um deles entrou sem
pagar. Um fiscal quer saber quem
foi o penetra:
- Eu não fui, disse Benjamin.
- Foi o Pedro, disse Carlos.
- Foi o Carlos, disse Mário.
- O Mário não tem razão, disse
Pedro.
Só um deles mentiu. Quem não
pagou a entrada?
(Resposta no próximo número)
Resposta do número anterior:
IVONE. IV - quatro (romano)
ONE - um (inglês)

Participação dos Alunos na X MOBFOG
Parabenizamos os alunos do 2º Etim de Informática Ana

Dia 23/06 alunos do Etim visitaram a 23ª Hortitec

Paula Puppo, Gian José Pires de Moraes e Gabriela Boscoli
Paulo pelo excelente resultado obtido de 161,70m no
lançamento do foguete. Conseguindo assim, uma grande
chance de serem convidados a participarem da próxima etapa
no Rio de Janeiro.

Os 10 alunos que obtiveram as melhores
notas da escola na OBA:
Ana Paula Puppo
Camila Grushk Baptista Vieria
A prova da XIX OBA ocorreu
no dia 13/05/2016 em
nosso auditório e 51 alunos
dos ETIMs participaram.

Carlos Eduardo Silva Barbosa
Davi Augusto Felícia Damasceno
Fabrício Eras Manzi Barbatana Filho
Gabriela Boscoli Paulo
Gustavo Ferreira de Souza Braga
Jochua Formoso Buzatto

Resultado da Eleição para Diretor
A eleição do dia 24/05/2016 em nossa
unidade teve o seguinte resultado:
1º lugar: Prof.ª Maria Salete Zufelato Vencel
2ª lugar: Prof.ª Márcia Concentino Pigatto.
3º lugar: Prof.ª Tânia Maria Carniato
Francalacci.
Aguardamos
agora
a
publicação
da
Indicação do Centro Paula Souza para a
posse que ocorrerá dia 15/07/2016.

Lucas Vinicius Blante
Mateus Augusto Viotto

Dia 07/06 foi a vez da prova da 1ª fase da OBMEP que contou
também com participação maciça dos alunos das seis salas dos ETIMS
(Agro e Info). Para quem passar para a 2ª fase, a prova será dia
10/09/2016. Muita boa sorte!

Aula prática do Professor e Coordenador Júnior com alunos do 1º ano de Agropecuária

