Coordenação: Ana Paula, Dayhane e Renato.
Contatos através do
Email: jornaltempovago@gmail.com
Facebook: @jornaltempovago
Instagran: @jtvctur
Twitter: @jtvctur

O Caderno “Publique-se” está pensado para que os alunos exponham suas artes, toda
manifestação artística será bem-vinda. O JTV receberá, através do e-mail, qualquer desenho,
música, composição, foto, poesia, enfim, as manifestações artísticas da comunidade cturiana.
Seu talento precisa ser publicitado! E todos nós agradecemos. Aos interessados é só enviar
pro email jornaltempovago@gmail.com o conteúdo com a identificação, mas caso seja do
interesse do autor, mantemos o sigilo da autoria.

O que está na pauta da resenha da semana, o que não sai da dos noticiários, aquilo que te
tira o sono ou até mesmo te motiva a lutar por mundo diferente. No “Papo cabeça” é o
momento da discussão de um tema que toca nossa comunidade, em especial, nossos alunos.
Vai ter polêmica e nenhum assunto está proibido! Escola é lugar de debate, é lugar de papo
cabeça!

E quando bate aquela fome? Tá precisando de uma trufa? Um docinho, um bolo ou a clássica
“quentinha”, quem nunca? Temos de tudo e organizado! Aqui é o momento que podemos
divulgar todos nossos talentos dentro do colégio! Só enviar para jornaltempovago@gmail.com
o anúncio com a informação completa: contato, preço, produto e deixa o marketing por nossa
conta!

Por muitas vezes nos perdemos na agenda. É muita coisa acontecendo simultaneamente e
por vezes perdemos aquele evento que queríamos muito ter participado. É o famoso “Quando
vai ser? | Foi ontem!”. Dessa forma, nossos jornalistas tentarão recolher toda a informação
sobre o que ACONTECERÁ dentro do nosso colégio e, da mesma forma, queremos cobrir os
eventos da escola no ACONTECEU. Pedimos aos professores que, se puderem, nos auxiliem
com as informações dos eventos, palestras, visitas técnicas, atividades extras de qualquer
natureza nos envie os dados para jornaltempovago@gmail.com Por um CTUR bem
comunicado!

Quem gosta da sua foto 3x4? Neste caderno a ideia é revelar algumas pessoas que estão por
nossa comunidade, mas as vezes não conhecemos por muitos motivos. Assim, a equipe do
jornal pretende fazer um raio-X de pessoas que passam pelos corredores do CTUR. E, aqui,
todos ficam bem na foto!

