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A Etec Antonio Devisate conquista a 2ª melhor média entre as escolas da cidade de Marília, 

segundo a classificação por escola do Enem 2010, divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  

 

O Ministério da Educação divulgou hoje o 
ranking com base na média total (prova 
objetiva e redação) com correção de 
participação, que simula a participação de 
87% dos alunos. Como o exame não é 
obrigatório, escolas que tiveram 
percentual baixo de participação ficaram 
sem conceito (SC). A consulta por escola 
também poderá ser feita no site do MEC 
www.mediasenem.mec.gov.br. 

A Escola Técnica Estadual ''Antonio 
Devisate'' é uma unidade de Educação 
Tecnológica, do Centro Paula Souza, 
autarquia Estadual, e mais uma vez 
conquistou o 1º lugar entre as Escolas 
Públicas de Marília com a média de 
647,08, segundo MEC; 2º lugar entre as 
escolas públicas e particulares da cidade 

de Marília e 16ª escola pública no Estado de São Paulo.  

A ETEC Antônio Devisate segue a metodologia de Ensino com base em Projetos, atividades extracurriculares, 
metodologia diversificada, atualização contínua dos docentes e formação de futuros profissionais baseado na Ética e 
Cidadania.  Para a Direção, esta conquista foi fundamental como reconhecimento do trabalho dos docentes e 
funcionários desta Unidade Escolar; e da dedicação, foco e empenho dos alunos em sala de aula, na busca da 
formação de cidadãos conscientes do cenário econômico, político, social e cultural que os envolve. O objetivo é 
formar profissionais para o mercado de trabalho e para o mundo acadêmico com uma visão crítica, solidária e com 
uma postura pró-ativa. 

Dentre as 50 melhores escolas públicas do Estado de São Paulo, 43 são Etecs. Neste ano, o MEC dividiu as escolas 
em grupos, considerando a participação dos estudantes. As escolas em que mais de 75% de alunos fizeram o Enem 
foram reunidas no Grupo I, no qual encontram-se 90 Etecs. No Grupo II, estão 29 Etecs; no Grupo III, 8, e no Grupo 
IV, 2. 

Este resultado da Etec Antonio Devisate cria uma nova disposição para os estudos dos alunos e professores e uma 
melhor retenção de conceitos de qualquer natureza na busca da formação do futuro cidadão. 

 

 

 



 

 

No último 7 de setembro, a Etec foi representada por aproximadamente 40 alunos no desfile cívica, realizada na 
Avenida Castro Alves, coordenada pelas Professoras Sandra Maria Coelho, Thais Matsumoto e Cláudia Mara 
Parolisi. Os alunos representaram a formação cidadã da Etec, sendo esse, um dos principais valores de formação de 
nossos estudantes. Os alunos conduziram a faixa de identificação da Unidade Escolar, bem como as bandeiras do 
Brasil, do Estado de São Paulo e da cidade de Marília. 

A aluna Luana Ferreira da Silva está de malas prontas 
para embarcar no dia 30 de setembro para Portland-
Oregon-USA, e compartilhar os hábitos e costumes 
brasileiros com os americanos, além do aprofundamento 
do aprendizado da língua inglesa. 

A aluna foi selecionada no Processo Seletivo de 
Intercâmbio do Centro Paula Souza ocorrida no 1º 
semestre de 2011, composta por uma comissão de 
docentes, coordenadores e funcionários que avaliaram a 
frequência, menções e postura emocional dos alunos 
concorrentes. A aluna foi selecionada com o maior índice 
de frequência, com mais menções MB e melhor preparada 
para a nova experiência. Luana vem de família simples e 
seu sonho somente se tornou realidade com o apoio 
financeiro dos professores, coordenadores e funcionários 
para que pudesse tirar o visto e o passaporte, além do 

custo do transporte até São Paulo para providenciar os documentos necessários. Os professores, funcionários e 
amigos foram retribuídos com uma carinhosa carta de agradecimento, com a presença da mãe que lhe acompanha 
neste novo desafio. 

A experiência única, além de contribuir para o seu desempenho do mercado competitivo e globalizado, irá enriquecê-
la ainda mais ao conhecer novas culturas. Toda a dedicação no curso Técnico em Secretariado tornou-se fruto da 
maior e mais desafiante experiência de sua vida. Congratulations and have a wonderful trip! 

 

 

 



 
 

 
Com uma formação inesperada, um repertório pouco provável, 
e doses cavalares de bom humor; os antes desconhecidos 
TRÊS CARAS permanecem no mesmo estado: São Paulo! 
Fórmula para o sucesso: muita cara de pau regada a sarcasmo 
e ironia. O trio habitante da capital Paulista, também 
popularmente conhecida como São Paulo, vem com uma 
proposta totalmente inovadora no cenário musical mundial: ficar 
famoso e rico. Como ninguém pensou nisso antes? Os TRÊS 
CARAS são: Alessandro Ribeiro (bateria e vocais); Fernando 
Sanini (guitarra e voz); e Marcello Cassino (baixo e vocais). 
Esta é a Banda cultural que faz parte do Projeto de incentivo a 
Cultura do Ministério, realizando neste ano um tour pelas Etecs 
no Estado de São Paulo oferecendo um pouquinho de cultura a 
toda comunidade escolar. Na Etec Antonio Devisate irão se 
apresentar no dia 22 de setembro no Espaço Cultural para 
alunos, amigos e familiares, lembrando que a apresentação é 
uma opção cultural aos alunos apreciadores do estilo Stand up 
Comedy Musical. A censura é 14 anos, sendo assim, os 
professores estarão sala de aula para criar mais uma 
alternativa, ao atender a programação normal de aula. 
A apresentação gratuita para a Unidade Escolar e amigos, conta com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura e 
Turismo. Aguardem mais informações! 
 

 
O Plano de Evacução realizado anualmente pelos alunos do curso Técnico em Segurança do Trabalho entra em 
ação neste mês, com treinamentos agendados na Etec-Sede (Av. Castro Alves); Etec – Expansão (Av. Rio Branco); e 
Fatec. É por meio da atividade que os alunos finalizam o semestre colocando a teoria em prática, além de 
compartilhar ações de segurança a todos os presentes nos prédios das Etecs, resguardando a vida através de 
informações que são primordiais para a nossa sobrevivência em momentos de pânico. Fiquem atentos! 
 
 



 

Nome: João Luiz Javera.  

 55 anos; Presidente da ACORREMAR – Associação dos Corredores de Dados:

Rua de Marilia; Gestor de RH do Univem e Professor na Etec Antonio Devisate. 

 23 anos Tempo de atividade como atleta amador:

 acima de 108 mil kilometros (registro pessoal diário) Distância já percorrida:

 mais de 300 Provas disputadas:

Prova de longas distâncias:  

• Maratonas: 93 provas de 42.2 km;  
• Ultramaratonas, acima de 42 km.  BR 135 - 217 KM, Ultra de Cubatão 92 

km, 80km Campinas, 24 Horas Campinas 150km, 12 horas Noturna Campinas 
95km. 

 Correr de Bauru a Marilia 100km, realizado em 05/06/11, com Desafio Solitário:

o tempo de 12h22. 

Principais Maratonas disputadas:  

• No Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Brasília, Belo Horizonte, 
Dourados, e outras. 

• No exterior, Buenos Aires, Santiago, Las Vegas, Boston, Chicago, Nova York, Barcelona, Roma, Paris, 
Cordilheira dos Andes e Punta Del Este. 

 São Silvestre, 10K TV Tem, Principais provas curtas:

Providencia 10K Santiago, Meia maratona de São Paulo, 10K 
Tiradentes Maringá, 10K Londrina, Meia de Campinas, 
Revezamento Pão de Açúcar, entre tantas. 

 em 2010 passei a correr Ultramaratonas (provas Grande feito:

com distância acima de 42km) como a BR 135 prova de 217km 
ultra seletiva, com atletas de mais de 10 países. 

Disputei grandes maratonas como Nova Maior lembrança: 

York, Chicago, Paris, mas o maior feito foi a BR 135 (217k) 2011 
que fiquei na 11º posição com o tempo de 39h41, superando 
muitos atletas experientes e de melhor posição no ranking, 

muitos deles estrangeiros.  

Outro grande feito foi ter participado da Cruce de Los Andes em 
2007, cruzar a cordilheira dos Andes pelo deserto próximo ao 
Atacama, vindo do Chile para a Argentina a uma altitude no pico de 
4.720 metros correndo a distancia de 42km, a uma temperatura que 
variou de 5 graus positivos a menos 10 graus negativos e com 
dificuldade de respiração devido o ar rarefeito, na oportunidade fui o 
primeiro brasileiro a fazer esta travessia. 

 

 correr em novembro a maratona K42 Próximo compromisso:

na patagônia argentina. 



: 1º) Badwater - atravessar o deserto do vale da morte no Arizona – EUA na distancia de 217 km. Sonhos

2º) Atravessar o deserto do Atacama Chile, acima de 150km e a mais de 3 mil metros de altitude. Este já está 
programado para Janeiro de 2012! 

 

 

 


