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Caro estudante

Esta edição do Manchetes Etecs 
traz uma notícia muito aguar-

dada: a Feira Tecnológica do 
Centro Paula Souza (Feteps) está 
com inscrições abertas para re-
ceber aqueles projetos que unem 
a criatividade e o conhecimen-
to tecnológico dos nossos 
alunos. Também está re-
pleta de exemplos de 
sucesso e de solidarie- 

dade de etequianas e etequianos. 
Como ocorre todo início de semes-
tre, as escolas organizam os Trotes 
Solidários para receber os novos 
colegas, nos quais aproveitam a 
deixa para fazer o bem, seja por 
meio de arrecadação de donativos 
ou de campanhas de conscientização. 
E como é de praxe, diversos trabalhos 
desenvolvidos nas Etecs conquistaram 
prêmios em competições de conhecimento, 
como a Febrace e o Econoteen, ambas realiza-
das pela USP. Boa leitura!

Laura Laganá 
Diretora-Superintendente

Etequianos empreendedores

Para quem não sabe, a Etec Parque 
da Juventude, da Capital, faz 
parte da transformação do local 

que abrigou a Casa de Detenção de São 
Paulo. O complexo chegou a ser o maior 
presídio da América Latina, conhecido 

Integrar a galera e ajudar o próxi-
mo é a combinação proposta 
por várias Etecs para rece-

ber os novos etequianos 
nesse início de semestre. 
Na Etec Alberto Santos 
Dumont, do Guarujá, por 
exemplo, o pessoal ar-
recadou mais de 5 tone-
ladas de alimentos. Em 
Hortolândia, foram mais 
3 toneladas. A Etec de Lins 
promoveu a arrecadação de 
produtos de limpeza e de higiene. 
Todos os donativos foram para insti-
tuições de assistência locais. Já na Etec Prof. Armando José 
Farinazzo, de Fernandópolis, os jovens foram convidados 
a se cadastrar como doadores de medula óssea. Os estu-
dantes tiveram ações de conscientização contra bullying e 
homofobia, como as realizadas nas Etecs Sapopemba, na 
Capital, e na Vasco Antonio Venchiarutti, em Jundiaí, além 
de gincanas e apresentações musicais para celebrar a paz e 
a diversidade entre os jovens.

Etec também é históriaEtec também é história

Maureen Bisilliat, que realizou 
projetos com a população carce-
rária entre as décadas de 1980 e 
1990. As visitas são gratuitas e 
precisam ser agendadas.

Trote 
solidário

Melh
or dos melhore 

Os etequianos emplacaram 13 projetos na final 
do Desafio Inova, que vai rolar em 27 de abril, 
na sede do CPS, na Capital. A competição existe 

para incentivar a pesquisa aplicada e a criação de modelos 
de negócios na plataforma Canvas, estimulando o surgimento 

de novas startups. No evento de premiação Melhor dos Melho-
res, cada equipe terá três minutos para apresentar seu pitch aos 
jurados. No final, serão premiados os primeiros colocados dos 
12 eixos tecnológicos. Em seguida será eleito o melhor projeto 
da competição. Boa sorte aos participantes!As oito Etecs que vão participar da quarta edição do programa 

StartUp in School já foram selecionadas: Cubatão, Guaianazes 
e Prof. Horário Augusto da Silveira (Capital), Jorge Street (São 

Caetano do Sul), Lauro Gomes (São Bernardo do Campo), Mairipo-
rã, Dr. Nelson Alves Vianna (Tietê) e Philadelpho Gouvêa Netto (São 
José do Rio Preto). Entre abril e junho, os inscritos terão dois dias de 
atividades nas escolas – serão 60 vagas para os estudantes de todos 
os cursos de cada Etec selecionada. O cronograma está disponível 
nas secretarias das unidades participantes. A competição de em-
preendedorismo é uma parceria entre Centro Paula Souza, Google e 
a consultoria Ideias de Futuro.
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como Carandiru. Agora, as pessoas têm a oportunidade de conhecer um pouco dessa história 
no Espaço Memória Carandiru, por meio da exposição permanente Sobre vivências – os últimos 
anos do Carandiru. A mostra traz imagens do acervo disponibilizado pela fotógrafa  
inglesa naturalizada brasileira 

Feteps virtual

Anote na agenda: vai até o dia 2 de maio o prazo para a galera se inscrever na 
 Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps) de 2018. Para participar 
  da segunda edição virtual da competição, os trabalhos devem se enqua-

drar em um dos eixos temáticos, que englobam áreas como Saúde, Hospitalida-
de, Gestão e Comunicação, entre outros. No ano passado, a Feteps contou com 
mais de 250 projetos selecionados de estudantes de Etecs, Fatecs e de outras 
instituições de ensino do Brasil e do exterior, apresentando solu-
ções criativas para problemas do cotidiano, como acessibilidade, 
mobilidade urbana e sustentabilidade. O regulamento e o link para 
se inscrever estão em feteps.cps.sp.gov.br.

Entre na 
Gastão Guedes

Sabe tudo de 
economia
Mais uma competição promovida pela USP, esta pela Facul-

dade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA), 
o Econoteen também teve etequianos no lugar mais alto do 

pódio. Emily Vitorino, que faz Administração integrado ao Ensino 
Médio na Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa, de Piracicaba, foi 

a grande campeã da 11a edição do evento, que 
abordou as dificuldades de ingresso no mercado 

de trabalho. Ela foi premiada pelo artigo O desem-
prego jovem no Brasil e no mundo: entre causas e efeitos. 

Já a colega Letícia Bettio, do mesmo curso, mas da Etec 
Parque da Juventude, na Capital, ficou em 4a lugar com O desem-

prego (des)configurando a realidade da juventude mundial.

Sucesso na Febrace
Etequianos arrasaram mais uma vez na 

16a edição da Feira Brasileira de Ciências 
e Engenharia (Febrace). Com o pro-

jeto Recuperação de níquel e cobre do lodo 
das indústrias de joias para a produção de 
sais e estudo das aplicações, a Etec Trajano 
Camargo, de Limeira, ganhou o primeiro 
lugar na categoria Engenharia, entre outros 
seis prêmios, e vai para os Estados Unidos 
representar o Brasil na Feira Internacional 
de Ciências e Engenharia (Intel ISEF). Também 
foram premiadas as Etecs Bento Quirino (Campinas), 
Heliópolis (Capital), Prof. Carmelino Corrêa (Franca), Cône-
go José Bento (Jacareí), Etec de Monte Mor e Júlio de Mesquita 
(Santo André). A Febrace é organizada anual-
mente pelo Laboratório de Sistemas Integráveis 
da Escola Politécnica da USP e reuniu neste 

ano 300 trabalhos de estudantes de todo o 
Brasil ao longo de três dias. Ao todo, as Etecs 
receberam 18 prêmios.

Sucesso na Febrace Sabe tudo de 
economia
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