Mogi Mirim, 07 de Maio de 2016
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Participantes tiveram a oportunidade de conhecer 57 empresas presentes no evento da Faculdade

‘Fatec de Portas Abertas’ atrai milhares
Notas

‘Portas Abertas’ na Fatec mostra ao público a estrutura da instituição e das empresas que participaram do evento, ontem, dia 06

Durante o dia de ontem,
sexta-feira, 06, a Faculdade de Tecnologia (Fatec)
“Arthur de Azevedo” abriu
mais uma vez suas portas
para a comunidade de
Mogi Mirim e região. Uma
programação especial possibilitou que o público de
aproximadamente dez mil
pessoas conhecesse os
cursos de graduação oferecidos pela instituição,
participasse de palestras e
de visitas monitoradas às
instalações da faculdade.
Além disso, os visitan-

tes tiveram a oportunidade
de conhecer 57 empresas e
instituições da região que
estiveram expondo seus
equipamentos de última
geração e alta tecnologia.
Foi a maior participação
de todas as edições do
“Fatec de Portas Abertas”,
que reuniu 45 nomes no
ano passado.
A exposição foi dividida
em três setores, distribuídos em aproximadamente
mil metros quadrados. No
pátio administrativo, estavam reunidas dez instituições de ensino, como as
escolas técnicas (Etecs) de

Mogi Mirim, Mogi Guaçu
e Itapira e as faculdades
“Franco Montoro” e “Maria
Imaculada”.
No segundo setor, estava, representantes do
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
(Crea) e do Tiro de Guerra.
Ainda nessa área da faculdade, anexa ao ginásio de
esportes, sete empresas
de recrutamento de vagas
d e t ra b a l h o m a rc a ra m
presença e realizaram entrevistas.
As empresas do Distrito
Industrial de Mogi Mirim e
da região estavam concen-

tradas no terceiro setor.
Tenneco, Eaton, Baumer,
Itaú Unibanco, Balestro,
Allevard, Sulamericana,
Cortag, Sabó, Bom Pão,
Cloroetil, Cristália e Mahle
são alguns dos nomes que
mostraram seus produtos
e tecnologias aos visitantes. A sétima edição da
“Fatec de Portas Abertas”,
evento que já é referência
no setor, teve uma expectativa de atrair ainda
a presença de representantes da Faculdade de
Tecnologia de Indaiatuba,
interessados no modelo de
evento.

Os interessados em participar do vestibulinho do
segundo semestre de 2016
da Escola Técnica (Etec)
“Pedro Ferreira Alves” tem
até a próxima quarta-feira,
11, para efetuar a inscrição
exclusivamente pela internet, pelo endereço www.
vestibulinhoetec.com.br, e
o valor da taxa é de R$ 30.
O exame será no dia 19
de junho. No último dia, o
prazo termina às 15 horas.
O Manual do Candidato está
disponível no site para download. Podem se inscrever
estudantes a partir do se-

gundo ano do Ensino Médio.
Como opções de cursos
técnicos, a Etec oferece vagas para Administração,
Contabilidade, Enfermagem,
Logística, Mecânica , Mecatrônica e Rede de Computadores, todos no período
noturno. Há também vagas
para o ensino à distância
(EaD) de Administração,
com aulas semipresenciais.
São, ao todo, 320 vagas.
No ato da inscrição, o
candidato ao primeiro módulo dos cursos do ensino
técnico, presencial e semipresencial, pode colocar

como segunda opção, quando disponível, outro curso
ou período desde que oferecido na mesma unidade
para a qual vai se inscrever. É
preciso preencher a ficha de
inscrição eletrônica, imprimir
o boleto bancário e pagar a
taxa de R$ 30 em dinheiro em
qualquer agência bancária.

oriundos da rede pública. Se o
candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.
Cabe ao candidato verificar
se tem direito à pontuação
acrescida, porque a matrícula
não poderá ser realizada e
a vaga será perdida se as informações não atenderem às
condições estabelecidas em
sua totalidade.
Outras informações pelos
telefones (19) 3862-0888 e
(19) 3862-0177 ou pelo email
sec-academica@pfalves.com.
br. A Etec fica na Rua Ariovaldo Silveira Franco, 237,
bairro do Mirante.

da redação

Últimos dias de inscrição para cursos na Etec

INCLUSÃO
O Sistema de Pontuação
Acrescida do Centro Paula
Souza concede acréscimo de
pontos à nota final obtida no
exame, sendo 3% a estudantes
afrodescendentes e 10% a

ICA recebe Diretor de pesquisa
da Escola de circo do Canadá

Diretor do Canadá visita ICA e a Instituição também se apresenta em Seminário na Unicamp

No último dia 04, a Instituição de Incentivo a Criança e ao Adolescente de Mogi
Mirim- ICA, recebeu o Dr.
Patrice Aubertin Diretor
de pesquisa da Escola Na-

cional de circo do Canadá
(Montreal); Coidealizador
do Circus Work Group (Canadá).
A visita compõe programação da vinda de Dr.

Patrice Aubertin ao Brasil
por ocasião de sua participação no III Seminário
Internacional de Circo “Horizontes Educativos” ” a ser
realizado pela UNICAMP

– Universidade Estadual de
Campinas.
Em sua visita em Mogi
Mirim Patrice conheceu a
Sede da ICA e a escola EMEB
Adib Chaib onde são desenvolvidas atividades circenses. “Obrigado por todo
dia inspirador. Eu viajei o
mundo com o meu trabalho
e o espaço de vocês é o melhor. Eu posso prontamente
observar o desejo que todos
vocês tem de se fortalecer
um ao outro. Na minha
pesquisa eu aspiro desenvolver o conhecimento e
ajudar no desenvolvimento
de melhores práticas. A ICA
é, ao meu ver, um exemplo
a ser seguido para se seguir
e aprender”, ressaltou Patrice. O diretor participou do
desenvolvimento técnico
de nove espetáculos do Cirque du Soleil, entre outros
projetos.

PROTESTO
Estudantes secundaristas
que ocupam a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp) desde o final da tarde de
terça-feira, 03, decidiram que
vão permanecer no Plenário
Juscelino Kubitschek, o principal da casa, até que uma comissão parlamentar de inquérito
(CPI) seja aberta para investigar
a máfia da merenda no estado.
Até o momento, 23 deputados
assinaram o pedido de abertura
da CPI, nove a menos do que o
necessário. Os estudantes que
ocupam o plenário da Alesp
são, em sua maioria, menores
e participantes de entidades
como a União Estadual dos
Estudantes de São Paulo (UEE),
da União Nacional dos Estudantes (UNE), da União Brasileira
dos Estudantes Secundaristas
(Ubes), além da Upes. O deputado Fernando Capez, presidente
da Alesp, foi citado no esquema
de propinas da merenda escolar
e é um dos investigados pela
Operação Alba Branca. A operação foi deflagrada no dia 19 de
janeiro pela Polícia Civil e pelo
Ministério Público Estadual de
São Paulo. Eles investigam um
esquema de fraude na compra
de alimentos para merenda
escolar de prefeituras e do
governo paulista. Em fevereiro,
Capez teve seu sigilo bancário e
fiscal quebrado pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo.

ENEM
Mais de 500 mil estudantes
realizaram no fim de semana
passado o primeiro simulado
on-line do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). A procura pela avaliação superou a
expectativa do Ministério da
Educação. Assim, quem não
participou da prova terá a opção
de fazê-la entre hoje, 07, e amanhã, 08. Idealizado inicialmente
para os concluintes do ensino
médio, o simulado estará acessível no portal Hora do Enem a
todos os interessados. Os cursos
mais procurados pelos participantes foram os de medicina, direito, administração, psicologia,
engenharia civil, enfermagem,
odontologia, educação física,
arquitetura e urbanismo e medicina veterinária.
FÍSICA
Alunos e professores da
rede estadual que gostam de
Física já podem se inscrever na

Olimpíada Brasileira de Física
das Escolas Públicas (OBFEP).
Para participar, os educadores
devem fazer o credenciamento
dos estudantes por meio do site
da OBFEP até o dia 27 de maio.
Podem participar estudantes
que estiverem regularmente
matriculados no 9º ano do
Ensino Fundamental e nas três
séries do Ensino Médio, além
de estudantes da modalidade
Jovens e Adultos (EJA). A competição é dividida em três fases.

VOLUNTÁRIOS
Voluntários que desejam
prestar serviços no Programa
Escola da Família podem apresentar seus projetos ao longo de
todo o ano – exceto nos meses
de dezembro e janeiro, período em que as escolas entram
em recesso. Para participar, o
candidato deve se dirigir a uma
unidade de ensino participante do Programa e apresentar
proposta por escrito. Os projetos devem ser desenvolvidos
dentro dos eixos do programa
que são: esporte, cultura, lazer,
saúde e trabalho. Além disso,
o voluntário pode ser responsável, ajudar a organizar ou
participar, por exemplo, de reformas e mutirões de limpeza,
gincanas e eventos, campanhas
e atividades educativas, como
contar histórias para crianças.
OFICINAS
Até o mês de junho, alunos
da rede estadual paulista podem participar de 309 atividades oferecidas pelo Programa
Oficinas Culturais, da Secretaria de Estado da Cultura. As
atrações variam entre cursos
de teatro, fotografia, dança,
música e qualificação em artes. São 12.150 vagas em 113
municípios paulistas.
RECADASTRO
Servidores da Educação
nascidos no mês de maio já
podem fazer o recadastramento anual para atualizar as
informações online. O modelo
para preenchimento está localizado na página da secretaria
de Gestão Pública. Ele deve ser
preenchido por funcionários
temporários e efetivos, professores, diretores, agentes
de organização, supervisores,
entre outros. O Recadastramento também é obrigatório
para funcionários afastados ou
licenciados.

Terceiro setor

CHÁ - CASA DA CRIANÇA
O evento realiza-se na terça-feira, dia 10, a partir das 13h30,
no Recreativo.
SHOW DE PRÊMIOS – CECOM
O Centro Comunitário (CECOM) realiza hoje, 07, às 19h, um
Show de Prêmios Beneficente Dia das Mães. Eletrodomésticos em
geral, produtos de beleza, cesta básica e outros prêmios... Local:
Rua Chile, 220, Vila Universitária, Bairro do Mirante. Informações:
3804-4633.
BRECHÓ - IGREJA DO CARMO
Aberto às quintas-feiras, das 09h às 15h, ao lado da igreja
Nossa Senhora do Carmo, no Jardim Velho. A renda é revertida
para a igreja Nossa Senhora do Carmo. Informações: 3862-2340

DOAÇÃO - CASA SANTO ANTÔNIO
A Casa Santo Antônio, entidade que assiste idosos em Mogi
Mirim, pede doação de fraldas geriátricas, nos tamanhos G e
GG. As doações podem ser deixadas na sede da entidade – Rua
Manaus, 226, Jd. Getúlio Vargas (perto do Zerão). Informações
(19) 3806-2777.

LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
O Lar São Francisco de Assis – entidade que atende idosos,
precisa da doação de lençol de solteiro e fronhas brancos, leite,
papel higiênico, produtos de limpeza, sabonete líquido, desodorantes para homem e mulher. Endereço: Rua Benedito da Cunha
Campos, 299, Mogi Mirim. Informações: 3806-5053/ 3806-5559.
CAMPANHA DE RESTAURO
A Matriz de São José passa por um processo de restauro e lançou uma campanha para ajudar no trabalho de preservação de um
lugar considerado histórico para Mogi Mirim. Os colaboradores
podem adquirir o carnê de contribuição mensal, ou realizar um
depósito com qualquer quantia nos bancos: Santander (Agência
0047, c/c 13-000708-4), Itaú (Agência 0031, c/c 23140-0). Informações: 3862-2340.

