


13 de dezembro 20092

Grupo Anchieta em FocoGrupo Anchieta em FocoGrupo Anchieta em FocoGrupo Anchieta em FocoGrupo Anchieta em Foco
Arte: Depto. de Marketing e Comunicação - Grupo Anchieta
Textos: Sandro Crisol - MTB 29.607
Contato: publicidade@anchieta.br
Edição: dezembro 2009
Impressão: Lauda Editora - 11 2136-6003

TELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEIS
CAJAMARCAJAMARCAJAMARCAJAMARCAJAMAR

• Escolas e Faculdade: 11  4446-6342

VÁRZEA PVÁRZEA PVÁRZEA PVÁRZEA PVÁRZEA PAAAAAULISTULISTULISTULISTULISTAAAAA

• Escolas e Faculdade: 11 4596-6990

JUNDIAÍJUNDIAÍJUNDIAÍJUNDIAÍJUNDIAÍ

• Educação Infantil: 11 4527-3453

• Ensino Fundamental - de 1º ao 5º

ano: 11 4527-3453

• Ensino Fundamental - de 3º ao 9º

ano (Matutino): 11 4527-3453

• Ensino Fundamental - de 6º ao 9º

ano (Vespertino): 11 4527-3454

• Ensino Médio: 11 4527-3454

• Técnico de Química e Informática: 11

4527-3454

• Secretaria dos cursos de Ciências -

Habilitação em Biologia, Polímeros,

Comércio Exterior, Gestão Ambiental,

Letras e Matemática: 11 4527-3456

• Secretaria dos cursos de Enferma-

gem, Farmácia, Psicologia, Nutrição e

Processos Químicos: 11 4527-3457

• Secretaria dos cursos de Ciências

Contábeis e de Administração: 11

4588-4452

• Secretaria dos cursos de Análise e

Desenvolvimento de Sistemas, Au-

tomação Industrial, Engenharia de Ali-

mentos, Engenharia Civil, Engenharia

Eletrônica, Engenharia Química, Engen-

haria de Produção,   Redes de Computa-

dores e Sistemas de Informação: 11

4588-4446

• Secretaria dos cursos de Ciências

Econômicas, Educação Física, Publi-

cidade e Propaganda, Pedagogia, Fi-

sioterapia, Te-rapia Ocupacional, Logís-

tica, Marketing: 11 4588-4445

• Secretaria do curso de Direito: 11

4588-4451

• Secretaria de Pós-Graduação e Exten-

são Universitária: 11 4582-0424

• Serviço Social: 11 4527-3446

• Núcleo de Prática Jurídica - Assistên-

cia Judiciária Gratuita: 11 4527-3449

• Mediação em Direito de Família: 11

4527-3447

• Núcleo de Prática Jurídica - Juizado

Especial Cível: 11 4527-3448

• NEMP - Núcleo de Empregabilidade:

11 4588-4448

• Centro de Psicologia Aplicada e Clíni-

ca de Saúde: 11 4527-3452

Apesar do sol não ter aparecido com freqüência nos últimos dias, a expectativa com a chegada do verão é em relação as
altas temperaturas . Além do forte calor dificultar o cotidiano do brasileiro e trazer conseqüências nem um pouco agradáveis como
suor excessivo, dificuldades para dormir e falta de apetite, também deve-se tomar cuidado com os riscos que ele pode trazer a
saúde, em especial a pele. Uma das doenças que costuma surgir com muita intensidade em virtude das temperaturas elevadas é
o câncer. Por isso, é recomendável a adoção de algumas medidas como forma de prevenção. Entre elas está o uso correto do
protetor solar. O jornal “Em Foco” traz nesta edição matéria sobre o assunto com a médica dermatologista Valéria Campos.
Segundo a doutora,  integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia, não basta apenas saber escolher o produto correto, mas
também aplicá-lo de forma adequada (página 7). Outro  tema desta edição é a divulgação do concurso de bolsas de estudos do
Anchieta (página 3). No total, mais de 800 alunos de Jundiaí e Região participaram da iniciativa. Já na página 4, o leitor poderá
encontrar mais de 100 vagas de estágio e ofertas de emprego do Nemp (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais).
Como as festa de final do ano estão se aproximando, as agências de turismo da cidade vem recebendo um grande número de
consumidores. Não apenas pacotes nacionais vem sendo comercializados, mas também é a alta a procura por viagens para o
exterior em virtude da baixa cotação do dólar (página 5). Ainda na mesma página, o leitor poderá encontrar detalhes do curso de
Pós-Graduação “Saúde da Mulher”, cuja coordenação está a cargo da mestre em ciências,  professora Sabrina Michels Muchale. Na
sequência (página 6) também é possível encontrar matéria sobre o curso de Pós-Graduação em “Psicologia do Trânsito”, coorde-
nado pela especialista e doutora em Educação pela USP, Angela Moniz Coelho. A arrecadação de livros de histórias infantis e
literatura nacional que foram destinados para crianças carentes do Jardim São Camilo é outra reportagem que ganha a página 6
assim como a matéria sobre a 4ª Semana de Estudos em Gestão Ambiental. Já na página 8, as alunas do curso de Pedagogia
assistiram recentemente palestra com a professora e Psicopedagoga do Hospital Universitário, Patrícia Vieira Nivoloni. Durante o
encontro, foram realizadas discussões e reflexões sobre o tema “Pedagogia Hospitalar”.  Os alunos de Educação Física também
merecem atenção especial desta edição, pois cinco deles foram aprovados em concurso público realizado pela prefeitura de
Campo Limpo Paulista. Detalhe: os cinco estudantes se qualificaram entre os seis primeiros colocados. A página 9 é dedicada ao
I Colóquio de Engenharia, evento que será realizado até a próxima terça-feira e que conta com profissionais renomados de Jundiaí
e Região. Uma das entidades mais respeitas da cidade, a Ateal  (Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem),
lançou recentemente CD com músicas regionais, cantigas e canções italianas. A intenção da diretoria da instituição é arrecadar
fundos para a realização de um projeto (página 10). A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Jundiaí avisa as
pessoas que forem viajar para as chamadas áreas de risco. A recomendação é que tomem antes a vacina contra a febre amarela.
Na página 11, o leitor poderá encontrar matéria sobre o projeto “Diversidade Cultural” e a apresentação dos alunos dos vídeos
produzidos pelos alunos do ensino médio. O evento, realizado recentemente no anfiteatro do câmpus Prof. Pedro C. Fornari, foi um
grande sucesso. Desejamos a você uma boa leitura.

Verão exige atenção redobrada
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ENSINO MÉDIOENSINO MÉDIOENSINO MÉDIOENSINO MÉDIOENSINO MÉDIO
Lucas Do Amaral Alves

Gabriela Pessanha Cinelli

Luisa Parisotto Vaccari

Rafael Augusto Barccaro

Gabriel Lencioni Lovate

Ana Laura Queiroz Peres

Marina Franchi Zambolli

Marina Regina Arvigo

Eduardo L. De Oliveira Viana

Julia Lopes E Gomes

Lara Leite Soares

Sibyla A. Viotto E Silva

Vinicius Felix Andolphato

Alexandra Turbiani Pavan

Carolina Estevam

Lucas M. Teixeira Ferreira

Marcela Camargo Tozzo

Natalia Satie Oura

Victor Stela

Giovanna Turbiani Bertoche

Pedro Augusto D. Pereira Da

Costa

Renata De O. Gonçalves

Rian Soltau Cardoso

Stella Carolina C. Naliati

Thais Pacheco Delduco

Vitor Capretz

Ana Luiza Da Silveira Prado

Augusto Longarine

Beatriz Lucia Mingoti

Cauana Sales

Gabriel Leonardi Antonio

Nicoas Romano

Rafael Giovani Nascimento

Vinicius Konig

Alexandre Giacobelli Cosmo

Ana Luiza Accorsi

O Anchieta parabeniza os estudantes aprovados no concurso de Bolsa de Estudos para o ensino médio e técnico (informática e química). Também foram beneficiados
os alunos que participaram da avaliação para a unidade de Cajamar.  A iniciativa tem como objetivo proporcionar ao estudante a chance de ingressar em uma instituição de
qualidade pagando um preço acessível. As avaliações foram realizadas durante os meses de setembro e outubro. No total, foram 1.400 inscritos.

Veja abaixo a relação dos alunos beneficiados com os descontos.

Concurso de Bolsa de Estudos para o Ensino Médio
e Cursos Técnicos atrai centenas de jovens

Barbara Castro Possidente

Bruno Biancardi Nogueira

Daniel Prado Castelo

Edenilson G. Do Prado Gomes

Gabriela Fernandes Italiani

Isabela Redi Alberto

Isabella P. De Carvalho

Jaqueline De Souza Vieira

Marina Torres Betelli

Rafael Gianetti

Rafael Romancini

Sarah Bulhoes

Thais Moreno Munhoz

Amanda Tamberlini

Angelo Kaoru Gomes Ribeiro

Carolina Sartorato

Felipe Torres

Julia M. De Noronha Zini

Kairo Vinicius Ramos

Larissa Domingues Caporasso

Marcela Zorzi Ramos

Mariana Gonçalves

Mathues Pasini Martins

Natalia Gabriely R. Lima

Beatriz Ferreira Viacava

Bruna Kaori Tsuchiya

Fernanda Caroline Furlan

Gabriel Da Silva Avila

Henrique Orlandini

Humberto B.Do Nascimento Jr

Jessica R. Marques De Souza

Jhonatan De C. Reginaldo

Laura Estevo S. Dos Santos

Luara Paiva Pupo

Matheus Dangieri

Mayara Cubero De Lima

Stephanie Adriane Leite Mina

Victor M. De Camargo Lopes

William Francisco Guido

Alynne Silva Sousa

Bruna Pellini Rebelo

Bruno Iobi

Caroline De Oliveira Silva

George Tenorio Baronheid

Giovanne Ferreira

Guilherme Henrique De Lima

Guilherme Saito Gobbi

Joice Machado Garcia

Karina Pereira De Souza

Leticia Pouza Jorge

Louise Piloto Da Silva

Luana Roveri Balestrin

Lucas Batista Almeida

Marina Di Pietrantonio Zingra

Nathalia Andressa Domingues

Paulo Elio Barbosa Junior

Rafaela Ap. Romano

Sthefanie De Camargo Peres

Tamara Silva Gonçalves

Tamires Camila Marcon

Ana Beatriz Mattos

Ana Paula Pereira Nunes

Bianca Chiquetto

Bianca Fernanda Zorzi

Bruna Feola Monteiro

Bruna Lopes Peres

Camila Carrijo

Danielo Vinicius Roque

Douglas Longaray Bernardes

Jessica Milena Da Silva

Karoline Boccato Escrove

Lais Cera De Souza

Larissa Ortis Santomo

Leonardo D. Braz Dos Santos

Licia Prisicila Silva Pereira

Livia Duran Previatti De Souza

Mariana Passini Oliveira

Paulo Duarte Rocha Ramos

Raoni Rafael De Limas

Rodrigo Torres Marin

Samara C. Candido Da Silva

Thais Amorim Alves

Vinicius Pereira Da Silva

Yasmin Ribeiro Santos

Alisson Patric Barberino

Amanda H. Vilares De Oliveira

Bruna Pegoraro Feitosa

Bruna S. De Souza Serdan

Clarisse H. De Morais Osorio

Davi Ribeiro Soares Silva

Douglas Giovanini De Oliveira

Isabele Bueno Nerone

João Pedro Cizik Magalhães

Jonas Forte Silva

Kelly Caroline Da Cruz Bastos

Larissa Vilas Boas

Lucas De Paula Peres

Lucas Richard Ferreira

Marcelo Martins Portella Filho

Mariana V. Galvão De Oliveira

Mathues Igor R. Da Silva

Natalia Lusvaldi

Rubia Oliveira Alvarenga

Silvana Flores

Tereza F. Carvalho Rodrigues

Daniela Tamega Joaquim

Giovana Vianna Serra

Paulo Eduardo C. Galvão

Rafael Santiago Spina

Leonardo R. De Oliveira

Gabriel Fontes Freire

Wilder Azi De Oliveira

Marcelo De Moraes Ielpo

Gabriel B. Brião De Oliveira

Amanda Ferreira Pestana

Leonardo Dadico Ribeiro

Felipe Endemann

Davi Pavan Campos

TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO

INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMATICTICTICTICTICAAAAA
(VESPERTINO)(VESPERTINO)(VESPERTINO)(VESPERTINO)(VESPERTINO)
Carla Corina Ono Bontus

Bruno Alves da Silva

Rafael Mariano de Lima

Matheus Ferreira Flausino

Natalia Costa de Paula

Bruno Paiva Annes

Kaique da Silva A.de Camargo

Gustavo Mota Baradel

Richard Ribeiro da Conceição

Diego Fernando G. de Oliveira

Diego Matheus P. da Silva

Paulo Simei F. de Oliveira

David Kevin Brito de Souza

TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO
INFINFINFINFINFORMAORMAORMAORMAORMATICTICTICTICTICAAAAA
(NOTURNO)(NOTURNO)(NOTURNO)(NOTURNO)(NOTURNO)
Anderson Dino Francisco

Matheus Costa Nogueira

Luiz Felipe Roncalho Benevides

Mariana Gonçalves

TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO
QUÍMICAQUÍMICAQUÍMICAQUÍMICAQUÍMICA
(NOTURNO)(NOTURNO)(NOTURNO)(NOTURNO)(NOTURNO)
Aine Loureiro de Toledo

Aline Suelen Correa

Suiane de Lima Alves

Renato Augusto Campelo

Amislaine Cristina Gambeta

Edilson Valmir Lopes

Jessica de Oliveira Palmeiro

Ana Paula Ferreira

Bruno Augusto Fredo

Danilo Recchia Silva

Suelen Pereira Magalhaes

Luani Dias Lima

Tatiane Ribeiro Farias

Cleber de Melo Santos

Felipe Lopes D’attoma

Lilian Pizol Pereira

Juliana Carla da Silva

Rui Mariano da Silva

Ademir Ferreira C. Junior

Alison Leandro Dias

Daiane Raquel Ribeiro

Ana Paula do Prado

Dayane Paula da Silva

Francisco Carlos Ruiz Filho

Mayara Nadir Cucharo

Nayara V. Cantamessa

Rodrigo de Moraes

CAJAMARCAJAMARCAJAMARCAJAMARCAJAMAR
ENSINO MÉDIOENSINO MÉDIOENSINO MÉDIOENSINO MÉDIOENSINO MÉDIO
Victor Moretti Altheman

Renato A. F. Meylan

Lorena do E. Santo Costa

Felipe Barbosa Corrales

Edgard Souza Araujo Junior

Fabio Luiz Esposito

Gabriel Jose F. Souza

Nathalia de Oliveira Binato

Lucas Castro Souza

Rodrigo Silva M. dos Santos

Amanda Alves Moreno

Anthony Douglas Braz

Bruno H. O. de Almeida

Aline Domingos Campos

Bruna Leticia de C. Cunha

Fatima Gonçalves de Lima

Gabriela Salgueiro Araujo

Leandro Bartalini Silva

Nicolli Moraes Lima

Caio Henrique S. de Oliveira

Gabriel Silva Oliani

Gabrielle B. Rodrigues

Leticia M. Luciano Costa
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EMPREGOS
O NEMP (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais) é

direcionado SOMENTE para alunos, ex-alunos e familiares dos
alunos do Grupo Anchieta.

Se você faz parte deste público, cadastre já o seu curriculo no site
www.anchieta.br/nemp e tenha acesso as oportunidades abaixo.

Código da vaga: 1.672
Área: Administração

Código da vaga: 1.479
Área: Jurídica

Código da vaga: 1.603
Área: Programador Web

Código da vaga: 1.508
Área: Psicologia

Código da vaga: 1.522
Área: Aux. Enfermagem

Código da vaga: 1.538
Área: Recursos Humanos

Código da vaga: 1.540
Área: Logistica

Código da vaga: 1.583
Área: Analista  de Suprimentos Jr

Código da vaga: 1.584
Área: Analista de Suprimentos

Código da vaga: 1.633
Área: ANALISTA DE RH

Código da vaga: 1.634
Área: Assistente de DP

Código da vaga: 1.635
Área: Supervisor de RH

Código da vaga: 1.665
Área: Analista Financeiro

Código da vaga: 1.491
Área: Vendedor Externo

Código da vaga: 1.668
Área: Tec. Quimico

Código da vaga: 1.643
Área: Assistente Adm.

Código da vaga: 1.588
Área: Marketing

Código da vaga: 1.589
Área: Analista de Pós-Vendas

Código da vaga: 1.590
Área: Analista de Suporte

Código da vaga: 1.637
Área: Inst. Condicionamento Físico

Código da vaga: 1.591
Área: Pós-venda

Código da vaga: 1.632
Área: Área Fiscal

Código da vaga: 1.638
Área: Ed. Física

Código da vaga: 1.655
Área: Aux. de recuperação de creditos

Código da vaga: 1.512
Área: QUIMICO

Código da vaga: 1.513
Área: Marketing

Código da vaga: 1.592
Área: venda, cobrança / caixa

Código da vaga: 1.575
Área: Nutricionista

Código da vaga: 1.546
Área: Administração ou Economia

Código da vaga: 1.647
Área: ADMINISTRATIVO

Código da vaga: 1.673
Área: Auxiliar Contábil

Código da vaga: 1.657
Área: Assit. Escrita Fiscal

Código da vaga: 1.662
Área: Assistente Fiscal

Código da vaga: 1.575
Área: Assist. Contabil

Código da vaga: 1.616
Área: Direito

Código da vaga: 1.618
Área: RH

Código da vaga: 1.550
Área: Quimica

Código da vaga: 1.612
Área: Assist. Adm.

Código da vaga: 1.653
Área: ANALISTA FICAL JR.

Código da vaga: 1.578
Área: TI

Código da vaga: 1.516
Área: ENG. DE PRODUTO

Código da vaga: 1.654
Área: ENG. CIVIL

Código da vaga: 1.571
Área: DESENHISTA PROJETISTA

Código da vaga: 1.627
Área: Engenharia de Produção

Código da vaga: 1.658
Área: Marketing

Código da vaga: 1.574
Área: Auxiliar Administrativo

Código da vaga: 1.660
Área: Adm.

Código da vaga: 1.670
Área: Estágio de Ciências Contábeis

Código da vaga: 1.556
Área: Orçamentista de Inst. Hidrául

Código da vaga: 1.650
Área: Instrutor de Farmácia

Código da vaga: 1.651
Área: Enfermagem

Código da vaga: 1.652
Área: Instrutor de Administração

Código da vaga: 1.666
Área: Instrutor de Mont. e Manutenção

Código da vaga: 1.594
Área: Administração

Código da vaga: 1.595
Área: Enfermagem

Código da vaga: 1.596
Área: TI

Código da vaga: 1.610
Área: marketing/Pub. e Propaganda

Código da vaga: 1.641
Área: Assistente Administrativa

Código da vaga: 1.624
Área: Programador Delphi

Código da vaga: 1.625
Área: Auxi. de analista de suporte

Código da vaga: 1.497
Área: Auxiliar de marketing

Código da vaga: 1.557
Área: Auxiliar em Marketing

Código da vaga: 1.606
Área: Criação

Código da vaga: 1.565
Área: Analista de custos

Código da vaga: 1.566
Área: analista estatístico

Código da vaga: 1.621
Área: Pedagogia

Código da vaga: 1.622
Área: Tutor de Português

Código da vaga: 1.623
Área: Tutor de Matemática

Código da vaga: 1.586
Área: Coordenador de Vendas

Código da vaga: 1.605
Área: Analista Contabil

Código da vaga: 1.629
Área: Administração

Código da vaga: 1.471
Área: TI

Código da vaga: 1.577
Área: Assistente Educacional

Código da vaga: 1.593
Área: Auxiliar Adm

Código da vaga: 1.559
Área: Analista de Custos

Código da vaga: 1.611
Área: Analista de RH

Código da vaga: 1.645
Área: Auxiliar de DP

Código da vaga: 1.501
Área: Publicidade e Propaganda

Código da vaga: 1.560
Área: Publicidade e Propaganda

Código da vaga: 1.561
Área: Administração

Código da vaga: 1.563
Área: T.I.
Código da vaga: 1.542
Área: Suporte de Redes

Código da vaga: 1.543
Área: Aux. administrativo

Código da vaga: 1.548
Área: Engenharia Civil

Código da vaga: 1.599
Área: Eng. Mecatronica

Código da vaga: 1.602
Área: auxiliar de logistica

Código da vaga: 1.607
Área: Direito

Código da vaga: 1.608
Área: Eng. Civil - Orçamentista

Código da vaga: 1.631
Área: Assistente Financeiro

Código da vaga: 1.659
Área: Assis. Adm. Inventario

Código da vaga: 1.628
Área: Analista de Convênios

Código da vaga: 1.630
Área: Prof. Ed. Física

Código da vaga: 1.642
Área: Recep./Assessor Comercial

Código da vaga: 1.649
Área: Farmácia

Código da vaga: 1.667
Área: Administração

Código da vaga: 1.644
Área: web designer

Código da vaga: 1.648
Área: Farmácia

Código da vaga: 1.646
Área: Técnico em Engenharia

Código da vaga: 1.656
Área: Recursos Humanos

Código da vaga: 1.661
Área: Vendas Técnicas

Código da vaga: 1.663
Área: Psicologia

Código da vaga: 1.664
Área: AUXILIAR DE DP

Código da vaga: 1.669
Área: ASSISTENTE FINANCEIRO

Código da vaga: 1.671
Área: AUXILIAR ADM. DE VENDAS
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Com a chegada das fes-
tas de final de ano, um dos seto-
res que registra crescimento nas
vendas é o turismo. Muitos traba-
lhadores aproveitam o mês de
Dezembro e as datas comemora-
tivas para viajarem e descansa-
rem da rotina desgastante do dia
a dia. De acordo com a propri-
etária da Planet Tour, Caroline
Trentini, a procura por pacotes em
relação a mesma época de 2009
aumentou consideravelmente.
“Diria que em relação ao ano pas-

Natal e Réveillon movimentam
agências de turismo

sado houve uma alta de aproxi-
madamente 70%. As vendas me-
lhoraram muito, tanto é que quem
deixou para última hora não en-
contra algumas das opções dese-
jadas”. O Nordeste e o Caribe es-
tão entre os destinos mais
procurados pelo consumidor.
“Nesses locais existem belas pra-
ias e a garantia de sol”. Um dos
fatores que vem impulsionando o
crescimento nas vendas, em es-
pecial para o exterior, é a queda
constante do dólar. “O aumento

na procura para viagens para o
Caribe, por exemplo, realmente foi
motivado pela baixa da moeda
norte-americana. Dependendo do
lugar que o turista procurar para
viajar fora do Brasil fica mais em
conta do que ir para o Nordeste.
Tivemos também bastante procu-
ra em algumas cidades da Améri-
ca do Sul como Buenos Aires, San-
tiago e Punta Del Este”. O interes-
sado que quiser viajar ainda en-
contrará algumas opções, porém
os preços já sofreram reajustes.

“Agora já está bem complicado,
mas ainda temos algumas
opções. O problema são os va-
lores e alguns hotéis estão com
todas as reservas feitas”, afirma a
agente de viagem. Para as pes-
soas que adquiriram o pacote de
turismo, Caroline faz algumas re-
comendações. “O consumidor deve
sempre se informar sobre a docu-
mentação das viagens e áreas
endêmicas para tomar as vacinas
caso seja necessário”.

Férias escolaresFérias escolaresFérias escolaresFérias escolaresFérias escolares
De acordo com a agente,

muitos clientes já estão procurando

por pacotes para as férias escolares
em Janeiro. “Desde Julho estamos
recebendo na nossa agência cli-
entes interessados em adquirir pa-
cotes para o início de 2010”. Segun-
do Caroline, o consumidor que tiver
a disponibilidade, deve aproveitar a
chamada baixa temporada para vi-
ajar. “Vale muito a pena investir em
viagens nos períodos de Março a
Junho, pois além de pagar quase a
metade do valor, o interessado tam-
bém não terá problemas com super
lotação da rede hoteleira”. Para mais
informações, o consumidor pode
entrar em contato pelo telefone
4522-5650 (Planet Tour).

Com o objetivo de apro-
fundar o conhecimento que o
estudante adquiriu durante o ensi-
no superior e prepará-lo para o
competitivo mercado de trabalho,
o UniAnchieta lança em 2010 o
curso de Pós-Graduação “Saúde
da Mulher”. As aulas, com duração
de dez meses, serão realizadas
aos sábados em período integral.
Segundo a coordenadora e mestre
em ciências, Sabrina Michels
Muchale, apesar de recente, a
área vem atraindo um número
cada vez maior de interessados.
“A atuação da Fisioterapia na
Saúde da Mulher é uma área
bastante nova e está crescendo
nos últimos anos com forte atu-
ação do profissional na pesquisa

científica e na clínica através de
parcerias com convênios e médi-
cos”. O público alvo é formado ba-
sicamente por fisioterapêutas. As
atividades, conforme esclarece
Sabrina, abrangerão um vasto
campo. “Iremos oferecer aulas
teóricas e práticas na abordagem
à obstetrícia, englobando a atu-
ação com gestantes e utilizando
recursos como cinesioterapia,
drenagem linfática, hidroterapia,
atuação do fisioterapeuta no pre-
paro para o parto e também na
sala de parto. Iremos abordar tam-
bém o trabalho na mastologia, es-
pecialmente a reabilitação pós-
mastectomia e tratamento do lin-
defema. Será abordada ainda a
atuação em uroginecologia com

“Saúde da Mulher” prepara fisioterapeuta
para exigente mercado de trabalho

o treinamento no tratamento das
disfunções do assoalho pélvico
feminino, como a incontinência
urinária e abordagem às dis-
funções sexuais femininas”.

Com milhares de profis-
sionais trabalhando no universo
da fisioterapia, a coordenadora
explica que são cada vez maiores
as exigências impostas pelo mer-
cado. “Percebemos que existe um
mercado de trabalho disponível a
ser conquistado pelos fisiotera-
peutas, porém existe uma exigên-
cia quanto a excelência no atendi-
mento prestado e o curso está
voltado para esta característica”.
Durante as atividades, Sabrina
contará com o apoio das profes-
soras assistentes Juliana Apare-

cida Boaretto e Carla Dellabarba
Petricelli.

Saúde da MulherSaúde da MulherSaúde da MulherSaúde da MulherSaúde da Mulher
Ao longo do curso, segun-

do a coordenadora, os alunos
aprenderão técnicas que poderão
ser utilizadas para a recuperação
da paciente. “Saúde da Mulher é
uma especialidade cujo objetivo
é a atenção preventiva e reabilita-
dora nas condições específicas do
sexo feminino, como por exemplo,
a dor lombar no período gestacio-
nal, a reabilitação nas disfunções
urinárias femininas, a atuação fi-
sioterapêutica nas cirurgia pós
câncer de mama e outras. E a
cada dia as pacientes com essas
e outras condições buscam profis-

sionais qualificados para seu aten-
dimento”.

De acordo com Sabrina, o
estresse gerado no dia a dia, alia-
do ao cansaço, é um fator decisi-
vo no estilo de vida feminino.“È
inegável a tripla jornada de traba-
lho da mulher contemporânea e é
neste furacão de atividades, co-
branças e responsabilidades que
muitas vezes surgem a frustração,
o desgaste físico mental e a piora
da saúde. A estratégia para a me-
lhora na qualidade de vida pode
estar relacionada a percepção de
que a manutenção da saúde lhe
dará energia para a vida. E a preo-
cupação com a saúde pode en-
volver o cuidado com toda a
família

A Disney World é um dos destinos mais procurados pelos turistas que viajam para o exterior

Muitos brasileiros preferem viajar para o Caribe
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Levantamento reali-
zado pela Organização
Mundial de Saúde mostra
que o Brasil ocupa a quin-
ta colocação no número de
mortes no trânsito em todo
o mundo. Em termos abso-
lutos apenas Índia, China,
Estados Unidos e Rússia
estão a frente do Brasil.
Segundo especialistas,
uma das formas de reduzir
o alto índice de acidentes
é por meio da educação.
Por outro lado, o UniAnchi-
eta realiza a partir do próxi-
mo ano, o curso de Pós-
Graduação em Psicologia
do Trânsito. Segundo a co-
ordenadora, doutora Ange-
la Moniz Coelho, a iniciati-

Curso capacita conhecimento de estudantes
e profissionais na área de trânsito

va representa um avanço
considerável para os profis-
sionais que trabalham na
área. “Ter um curso de pós
graduação em Psicologia
do Trânsito em Jundiaí é
indispensável, pois de acor-
do com a resolução do Con-
selho Nacional de Trânsito
(Contran), a partir de 2013,
o psicólogo que tiver inte-
resse em atuar como perito
terá que obrigatoriamente
ser detentor do título de es-
pecialista. Na nossa região
já existem muitos profissio-
nais atuando neste campo
e pretendemos dar a possi-
bilidade do título, bem
como atualizar os conheci-
mentos”. As aulas serão re-

alizadas aos sábados e
terão duração de 16 meses.
“O curso é voltado para
recém formados na gradu-
ação, psicólogos e áreas re-
lacionadas”. De acordo com
Angela, profissionais de ní-
vel qualificado e com vasta
experiência na área estuda-
da coordenarão as ati-
vidades teóricas e práticas.
“Os principais objetivos são:
estabelecer uma sólida for-
mação teórica e prática em
Psicologia do Trânsito, con-
tribuir para o desenvolvi-
mento científico na área,
além de favorecer o desen-
volvimento de ações rela-
tivas aos processos de
mobilidade e circulação”.

TTTTTrânsitrânsitrânsitrânsitrânsitooooo
O alto número de

acidentes registrados dia-
riamente no Brasil é fruto
da combinação de fatores
que tem como pano de
fundo o desrespeito às re-
gras estabelecidas pelas
entidades que coordenam
o setor. Além disso, segun-
do a psicóloga, aspectos
de ordem psíquica contri-
buem decisivamente para
o excesso de ocorrências.
“A utilização do veículo
como símbolo de status e
poder, a impunidade
frente às infrações, o des-
respeito com os demais
usuários, a inconsequên-
cia e a falta de consciên-

cia tanto de condutores,
quanto de passageiros e
pedestres, são alguns
desses aspectos que en-
grossam as estatísticas.
Podemos, ainda, destacar
o uso abusivo do álcool e
de outras substâncias psi-
cotrópicas, além de com-
portamentos geradores de
acidente como o excesso
de velocidade e as dis-
cussões de trânsito”.

Na avaliação de An-
gela, uma boa parcela dos
motoristas não apresenta
comportamento condi-
zente com as normas es-
tabelecidas. “Com certeza
a falta de respeito a legis-
lação é o grande respon-

sável pela excessiva quan-
tidade de pessoas mortas
e mutiladas. Quando fala-
mos em comportamentos
impróprios no trânsito ime-
diatamente pensamos nos
motoristas, mas basta
caminhar pelas ruas e
avenidas para identificar-
mos uma série de atitudes
de risco tanto de condu-
tores como de pedestres.
A principal razão para isto,
de acordo com cientistas
da área, é a falta de cons-
ciência das gravidades
quanto as consequências
das ações destes indivídu-
os ao descumprir as regras
determinadas”.

Os alunos dos cur-
sos de Letras e tecnólogo
em Gestão Ambiental do
Unianchieta arrecadaram
livros de histórias infantis
e literatura nacional e es-
trangeira para serem dis-
tribuídos para crianças
carentes do jardim São
Camilo, em Jundiaí. A
ação foi desenvolvida em

Alunos do UniAnchieta doam
livros para crianças

parceria com a clínica de
psicologia Viva e tem por
objetivo incentivar nos
estudantes do Unianchieta,
a praticar a responsabi-
lidade social e nas cri-
anças, o gosto pela leitura.

A entrega, realizada
no último dia  quatro, para
cerca de 100 crianças,
contou com a participação

Evento de Gestão Ambiental
fecha o ano com sucesso
A 4º Semana de

Estudos em Gestão Am-
biental, do curso tecnó-
logo do Unianchieta, foi re-
alizada entre os dias 1 e
3 de dezembro e contou
com palestra do deputa-
do estadual Pedro Bigar-
di sobre “Planejamento
Ambiental: estratégias e
tendências atuais”.

O evento, que teve
como foco “Atualidades

em Planejamento Ambien-
tal e Novas Tecnologias em
Reciclagem”, também
trouxe palestrantes reno-
mados na área, como o Pro-
fessor Mestre Gustavo Ci-
trângulo e o engenheiro de
materiais João Carlos Girio-
li, ambos da SABIC IP.

Os alunos do curso
de Polímeros foram con-
vidados para participar das
atividades que incluiu, além

das palestras, seminários
em sala de aula, exposição
e debate.

Segundo a coorde-
nadora do curso de Gestão
Ambiental, Profa. Eliana de
Mattos, a Semana de Estu-
dos atingiu seus obejtivos:
“Os alunos apresentaram
temas diversos para a dis-
cussão. Os resultados fo-
ram excelentes”.

da contadora de histórias
Dona Dolores, interpreta-
da pela atriz Joelma Mar-
colino, e contabilizou 131
livros infantis e infanto-
juvenis; 54 títulos nacio-
nais e internacionais, 15
volumes da coleção com-
pleta de Monteiro Lobato,
além de VHS, DVD e CD
de histórias infantis.
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As altas temperatu-
ras e o sol intenso são as
principais características
do verão. Próximo de
começar a estação, todos
os cuidados devem ser to-
mados para que o
brasileiro não apresente
nenhum problema de
saúde. Segundo levanta-
mento realizado pelo Insti-
tuto Nacional de Câncer
(Inca), o câncer de pele é o
tipo mais incidente no País.
A estimativa da organiza-
ção é do aparecimento de
aproximadamente 120 mil
casos apenas este ano.
Uma das formas de com-
bate a doença, de acordo
com especialistas, é o uso
correto do protetor solar.
“Esse produto é indispen-
sável para quem quer se
proteger, seja no sol, na
chuva ou até mesmo na
neve. O ideal é consultar o
seu médico dermatologis-
ta para que ele indique o
mais adequado, ajudando
na prevenção e mostrando-
lhe como examinar a pele
para a verificação de sinais
de câncer ou mesmo ou-
tros problemas. Se isso não
for possível, utilize um pro-
tetor solar com fator de pro-
teção (FPS) 30 ou mais alto
sempre que estiver ao ar
livre, até mesmo para es-

Uso correto do protetor solar é arma

no combate ao câncer de pele
perar o ônibus na rua. Ele
pode reduzir a incidência
da maioria dos tipos co-
muns de câncer de pele e
diminuir o en-
velhecimento
precoce”, es-
clarece a
médica espe-
cialista em
Dermatologia
pela So-
c i e d a d e
Brasileira de
Dermatolo-
gia, membro
da Sociedade
Americana de
Laser em Me-
dicina e Cirur-
gia, doutora
Valéria Cam-
pos. Segundo
ela, algumas
orientações
devem ser
seguidas para
a compra cor-
reta do produto que mais se
adapta ao corpo. “Escolha
um protetor com ingredi-
entes que bloqueiam tanto
os raios ultravioleta B quan-
do os ultravioleta A. Quanto
mais alto o número do FPS,
maior a proteção contra o
sol. Se possível, aplique-o
15 a 30 minutos antes de
sair ao sol e reaplique o
protetor se você usar, na-

dar, ou pelo menos de duas
em duas horas. Além dis-
so, deve ser dada atenção
particular à proteção das

mãos, ombros, orelhas,
pescoço, nariz, pés, lábios
e em volta dos olhos”. Ou-
tros fatores são importantes
para a proteção contra as al-
tas temperaturas. “Quando
sair de casa e estiver fazen-
do sol, use sempre chapéu
de aba e guarda sol. Um
bom chapéu deve proteger
as orelhas, nariz e lábios.
Isso também reduz os riscos

da criança vir a ter catarata
mais tarde”. Entre os locais
do corpo com maior regis-

tro de casos de câncer de
pele encontram-se o rosto,
ombros e mãos. “Também
não podemos esquecer da
orelha e do couro cabeludo
em calvos, que apresentam
grande incidência da
doença”.

Camada deCamada deCamada deCamada deCamada de
OzônioOzônioOzônioOzônioOzônio

Para a médica der-

matologista, o alto número
de casos da doença tem
relação direta com o sol
forte. “Além disso, o

brasileiro não
foi educado
para se prote-
ger da luz so-
lar. Existe o
agravante de
que os raios
solares estão
sendo emiti-
dos cada vez
com mais in-
t e n s i d a d e
devido a des-
truição da ca-
mada de
ozônio. Na
Austrália, por
exemplo, o
câncer de
pele é o tumor
que mais
mata e já se
transformou
em um caso

de calamidade pública. As
pessoas com pele clara não
aguentam o sol tropical e
acabam se rendendo à
doença. Outro dado impor-
tante em relação ao assun-
to é que não são apenas os
idosos vítimas da doença,
ao contrário do que muita
gente pensa, já que o
efeito do excesso de radi-
ação é cumulativo. Cada

Em virtude do período de férias escolares, os ônibus que fazem as linhas 901 e 902, os chamados Expressinhos Universitários, deixarão de circular a partir de
segunda-feira (dia 14 de dezembro). A demanda pelo serviço é maciçamente maior entre os estudantes que frequentam as universidades atendidas, por isso essas linhas
serão suspensas. A previsão é de que os Expressinhos Universitários voltem a funcionar no dia 5 de fevereiro de 2010, quando os estabelecimentos de ensino também
deverão retomar suas aulas.

 Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Jundiaí

Expressinho Universitário deixa de
circular a partir da próxima semana

Produto deve ser passado em volta dos olhos, lábios, nariz e orelhas

vez mais jovens de ambos
os sexos estão sendo
acometidos pelo câncer,
devido ao excesso de ex-
posição e hábitos que não
incluem a proteção”.

Festas de finalFestas de finalFestas de finalFestas de finalFestas de final
de anode anode anode anode ano

Segundo doutora
Valéria, alguns cuidados
devem ser tomados para as
pessoas que pretendem vi-
ajar para as praias no final
de ano. “Evite usar produtos
que aumentem muito a ole-
osidade da pele; procure
não andar descalço, princi-
palmente em pisos úmidos
ou públicos, como lava-pés,
vestiários e saunas; não use
objetos pessoais de outras
pessoas, seque-se sempre
muito bem após o banho,
evite ficar com roupas de
banho molhadas por muito
tempo, dê preferência ao
uso de roupas íntimas de
algodão, pois as fibras
sintéticas retém o suor,
evite usar o mesmo sapato
dois dias seguidos e, de
maneira alguma, use a
mesma meia antes de lavá-
la”. A hidratação constante
também é ressaltada pela
médica. “Tome no mínimo
dois litros de água diaria-
mente”.
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Para encerrar as atividades
desenvolvidas ao longo de 2009,
a coordenação do curso de Peda-
gogia do Centro Universitário Pa-
dre Anchieta promoveu palestra
com a professora e Psicopeda-
goga, Patrícia Vieira Nivoloni, do
Hospital Universitário de Jundiaí.
Durante o encontro com os
estudantes, foram realizadas dis-
cussões e reflexões sobre o tema
“Pedagogia Hospitalar”, assunto
trabalhado durante o segundo
semestre, na disciplina “Prática
de Gestão Educacional”, ministra-
da pela professora Amália Maria
Zamarrenho Bruno.

Segundo a professora, a
pedagogia hospitalar busca ofere-
cer assessoria, atendimento emo-
cional e humanístico tanto para o
paciente como para os familiares
que, muitas vezes, apresentam
problemas de ordem psicoafetiva
que podem prejudicar na
adaptação no espaço hospitalar.
Ela acontece quando crianças ou
jovens ficam internados por um
longo período perdendo aulas. O
pedagogo prepara o conteúdo e,
dentro do próprio hospital, realiza
as atividades propostas de forma
adequada a cada paciente, para
que o fato de estarem hospitaliza-
das não seja ainda mais doloroso
e acabe prejudicando tanto sua

Estudantes recebem orientações sobre
a função do Pedagogo Hospitalar

saúde quanto seus estudos. A
prática do profissional se dá
através das variadas atividades
lúdicas e recreativas como a arte
de contar histórias, brincadeiras,
jogos, dramatização, desenhos e
pinturas, ou seja, a continuação
dos estudos no hospital.

A Pedagogia Hospitalar é
um ramo da educação que pro-
porciona à criança e ao adoles-
cente internado uma recuperação
adequada, por meio de atividades
lúdicas, pedagógicas e recreati-

vas. Além disso, previne o fracas-
so escolar, que nesses casos, é
gerado pelo afastamento da roti-
na escolar. Pretende integrar o pa-
ciente no seu novo modo de vida
tão rápido quanto possível dentro
de um ambiente acolhedor e hu-
manizado, mantendo contatos
com o meio exterior privilegiando
as suas relações sociais e re-
forçando os laços familiares. A
pedagogia hospitalar é capaz de
promover um elo da criança ou do
adolescente hospitalizado com o

mundo externo. Para Fonseca (s/
d apud Revista Crescer 2002,
p.58), “a sala de aula do hospital
é a janela por onde a criança se
conecta com o mundo”. Um ambi-
ente que poderia ser frio e descon-
fortante, acaba sendo transforma-
do com a vinda da pedagogia hos-
pitalar.

Os pedagogos estarão lá
para entender as dificuldades dos
pacientes e proporcionar a realiza-
ção do processo educativo, levan-
do atividades diversificadas de

escrita, leitura, matemática e jo-
gos para garantir o desenvolvi-
mento intelectual e acompanha-
mento escolar. Parte dessas ati-
vidades como os jogos, pode ser
desenvolvida na brinquedoteca.

As brinquedotecas no Bra-
sil atualmente estão se adaptan-
do à nova realidade porque, pela
Lei 11.104, tornou-se obrigatória
a instalação de brinquedotecas
nos hospitais brasileiros. A inicia-
tiva surgiu a partir dos movimen-
tos de humanização dos hospitais
e simboliza que a inclusão do brin-
quedo neste ambiente, tem sido
concebida como parte da as-
sistência e do tratamento terapêu-
tico dado às crianças e aos ado-
lescentes internados. Neste pro-
cesso ocorre o reconhecimento
das necessidades infanto-juvenis
e do papel da brincadeira para pro-
moção do bem estar físico e so-
cial no ambiente hospitalar.

As intervenções natural-
mente restituem a auto-estima
dessas crianças dando força e in-
centivo à vontade de viver pela
volta à escola. A escola é o princi-
pal meio de socialização da cri-
ança. Distante dela, essa criança
não se distancia da família, pelo
contrário; há uma tendência maior
de aproximação entre os mem-
bros.

A primeira turma formada
pelo curso de Educação Física do
UniAnchieta já está fazendo história.
Recentemente a prefeitura de Cam-
po Limpo Paulista realizou concurso
para a contratação de professores
que estão trabalhando nas escolas
do município.  Entre os aprovados,
os cinco primeiros colocados foram
formados pelo Centro Universitário.
“Esse é o resultado de um trabalho

Alunos de Educação Física se classificam entre
os primeiros colocados em concurso público

sério e competente desenvolvido
pelo corpo docente da instituição”,
explica a professora Juliana Scaraz-
zatto. Segundo ela, o curso tem
como objetivo não apenas formar
profissionais habilitados para o mer-
cado de trabalho, mas capacitá-los
criticamente. “Ele encontra-se com-
pletamente relacionado com uma
formação diferenciada, com profes-
sores altamente qualificados. Preza-

mos em formar professores com
senso crítico apurado”. De acordo
com o professor Adriano Mastroro-
sa, o curso é realizado no período
noturno e tem três anos de duração.
“Procuramos passar todo o nosso
conhecimento para os alunos. No
curso, recebemos universitários não
só de Jundiaí como também de toda
a região”. Um das estudantes apro-
vadas no concurso público foi a

recém formada Janaína Carla
Lopes De Aveiro, de 23 anos.
Para a aluna, o fato de ter estuda-
do no UniAnchieta foi fator funda-
mental para a classificação. “O
concurso foi composto de 20
questões e uma redação. Nas per-
guntas tive um desempenho ra-
zoável, porém quando escrevi a
redação, consegui colocar no pa-
pel, muitas informações que tive

a oportunidade de aprender com
os professores. Tenho certeza que
o meu desempenho na redação
foi fundamental para aprovação”.
Segundo Janaína, a universidade
possui um excelente nível de ensi-
no. “Os professores não estão pre-
ocupados apenas na formação
dos profissionais, mas em passar
uma ideologia, em transformar a
sociedade”.

Alunas assistiram atentamente a palestra da professora e funcionária do HU, Patricia Vieira Nivoloni
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Eventos encerram
atividades das Engenharias

Sem contar o período de
recuperação e das provas fi-
nais, o ano letivo para os alu-
nos dos cursos de Engenharia
do Centro Universitário Padre
Anchieta, termina com vários
eventos, que também servem
como atividade complementar.
O I Colóquio das Engenharias,
que teve início na sexta-feira
(11), continua até terça-feira
(15) e tem a participação de
profissionais de diversas áreas
da engenharia para a realiza-
ção de treinamentos e pa-
lestras. O destaque fica para o
encerramento do evento, que
contará com um debate sobre
o projeto do Trem de Alta ve-
locidade (TAV) que prevê a

ligação Campinas-São Paulo-
Rio de Janeiro, num investi-
mento de mais de R$30 bi-
lhões. Confira no quadro abaixo
a programação final do I
Colóquio das Engenharias.

Semana de EstudosSemana de EstudosSemana de EstudosSemana de EstudosSemana de Estudos
UniversitáriosUniversitáriosUniversitáriosUniversitáriosUniversitários

Nos dias 8, 9 e 10 de
dezembro foi realizada a II Se-
mana de Estudos Universitári-
os de Engenharia Química, que
reuniu os alunos do curso
numa sessão de apresentação
de pôsteres. No evento, os alu-
nos apresentaram os resulta-
dos do trabalho desenvolvido
ao longo do ano, trocaram in-
formações e ampliaram o co-

nhecimento sobre os temas
resíduos químicos e combus-
tíveis alternativos – biodiesel,
etanol, hidrogênio e gás natu-
ral. De acordo com o coorde-
nador do curso de Engenharia
Química, professor Flávio
Gramolelli Júnior, a apresen-
tação oral de um trabalho tam-
bém é muito importante para a
melhoria do desempenho da
comunicação e expressão do
futuro profissional. “Além da
avaliação pelos professores e
da integração dos alunos, é
importante proporcionar ao
aluno a apresentação de tra-
balhos no formato de pôster,
bastante comum no meio aca-
dêmico-científico”.

Alunos dos cursos de Engenharia Química e de Engenharia de Alimentos
apresentaram trabalhos e ampliaram o conhecimento

111114/12 – Segunda-feira4/12 – Segunda-feira4/12 – Segunda-feira4/12 – Segunda-feira4/12 – Segunda-feira

• 7h30 às 9h10• 7h30 às 9h10• 7h30 às 9h10• 7h30 às 9h10• 7h30 às 9h10
PALESTRA 1
Tema: Gestão por Processos
de Negócio
Palestrante: Empresa Otimi-
za Consultoria
Local: Sala 37 - Faculdade
de Tecnologia

• 8h00 às 9h30• 8h00 às 9h30• 8h00 às 9h30• 8h00 às 9h30• 8h00 às 9h30
PALESTRA 2
Tema: Gorduras alternativas
para compound e chocolate
Palestrante: Elisangela Ap.
de Carvalho Brambilla – Em-
presa Mavalério
Local: Sala 08 - Faculdade
de Tecnologia

• 9h30 às 11h10• 9h30 às 11h10• 9h30 às 11h10• 9h30 às 11h10• 9h30 às 11h10
PALESTRA 3
Tema: Gestão por Processos
de Negócio
Palestrante: Empresa Otimi-
za Consultoria

Local: Sala 37 - Faculdade de
Tecnologia

• 19h10 às 20h50• 19h10 às 20h50• 19h10 às 20h50• 19h10 às 20h50• 19h10 às 20h50

PALESTRA 4
Tema: Gestão por Processos

de Negócio

Palestrante: Empresa Otimiza

Consultoria
Local: Sala 37 - Faculdade de

Tecnologia

PALESTRA 5

Tema: Tratamento de água

Palestrantes: Ricardo Romero

e Diego Nascimento – Projeto
Ambiental

Local: Sala 15 - Faculdade de

Tecnologia

PALESTRA 6
Tema: Energia solar fotovolta-

ica

Palestrante: Marina Rodrigues
Aguiar

Local: Sala 17 - Faculdade de

Tecnologia

PALESTRA 7

Tema: TPM – Manutenção Pro-

dutiva Total

Palestrantes: Rodrigo Forner e

Alexandre Bodas

Local: Sala 07 - Faculdade de

Tecnologia

• 21h00 às 22h40• 21h00 às 22h40• 21h00 às 22h40• 21h00 às 22h40• 21h00 às 22h40

PALESTRA 8

Tema: Gestão por Processos

de Negócio

Palestrante: Empresa Otimiza

Consultoria

Local: Sala 37 -- Faculdade de

Tecnologia

PALESTRA 9

Tema: Tratamento de água

Palestrantes: Ricardo Romero

e Diego Nascimento – Projeto

Ambiental

Local: 15 -  Faculdade de Tec-

nologia

PALESTRA 10

Tema: Energia solar fotovolta-

ica

Palestrante: Marina Rodrigues

Aguiar

Local: Sala 17 - Faculdade de

Tecnologia

PALESTRA 11

Tema: TPM – Manutenção

Produtiva Total

Palestrantes: Rodrigo Forner e

Alexandre Bodas

Local: Sala 07 - Faculdade de

Tecnologia

PALESTRA 12

Tema: Gorduras alternativas

para compound e chocolate

Palestrante: Elisangela Ap. de

Carvalho Brambilla – Empre-

sa Mavalério

Local: Sala 08 - Faculdade de

Tecnologia

15/115/115/115/115/12 – T2 – T2 – T2 – T2 – Terça-ferça-ferça-ferça-ferça-feiraeiraeiraeiraeira

• 8h00 às 9h30• 8h00 às 9h30• 8h00 às 9h30• 8h00 às 9h30• 8h00 às 9h30
PALESTRA 13
Tema: Energia solar fotovoltaica
Palestrante: Marina Ro-
drigues Aguiar
Local: Sala 17 - Faculdade
de Tecnologia

• 19h30 às 22h30• 19h30 às 22h30• 19h30 às 22h30• 19h30 às 22h30• 19h30 às 22h30
DEBATE
Tema: Projeto do trem de alta
velocidade: impactos tec-
nológicos, econômicos e am-
bientais
Expositores: Eng. Luiz Antonio
Pelegrini Bandini (Delegado
do Sindicato dos Engen-
heiros no Estado de São Pau-
lo); Fabio Frederico Storari
(Presidente do Conse-lho Mu-
nicipal de Meio Ambiente de
Jundiaí); Rubens Pelliciari
(Mesquita Neto Consultores &
Advogados)
Local: Anfiteatro
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Por meio do projeto
“Música para ouvidos”,  a
Ateal (Associação Terapêu-
tica de Estimulação Auditi-
va e Linguagem)  lançou re-
centemente um CD com
músicas regionais, canti-
gas, além de canções
baseadas na região de
Trento, na Itália. No total
foram produzidas 5 mil uni-
dades que já estão a ven-
da nas dependências da
entidade. De acordo com
a superintendente Mariza
Cavenaghi Argentino Po-
milio, a iniciativa subsidiará
a execução do CD que será
produzido pelo coral inte-
grante do projeto “Canto e
Corpo”, composto por cri-
anças surdas mantidas
pela instituição. “A idéia de
confeccionar o CD teve iní-
cio através de pesquisas
realizadas sobre músicas

CD arrecada fundos para
execução de projeto

de um modo geral.
Começamos a desenvol-
ver o projeto em maio e
em setembro ele foi con-
cluído”. Os interessados
em adquirir o produto po-
dem se dirigir até a sede
da entidade. O valor da uni-
dade é de R$ 10.

AtealAtealAtealAtealAteal
A Ateal, fundada em

1982, é uma associação
civil, assistencial e de pes-
quisa, sem fins lucrativos. A
entidade tem como objeti-
vo atender pessoas com
deficiência auditiva e ou-
vintes com distúrbios de
comunicação, prestando-
lhes serviços de diagnósti-
co, habilitação e reabilitação
gratuita e permanente. Em
geral a instituição atende
pacientes de baixa renda e
trabalha também com a

questão da inclusão fami-
liar, social, educacional e
profissional. Profissionais
capacitados promovem exa-
mes em maternidades para
detecção precoce da defi-
ciência auditiva em bebês.
A instituição conta com Cen-
tro Audiológico para realiza-
ção de exames da audição,
indicação e adaptação de
aparelho auditivo, além de
participar de Programas de
Saúde Ocupacional em em-
presas para diagnóstico e
conservação da audição. A-
tualmente a entidade
atende pacientes de Jundi-
aí e outros 24 municípios da
região. “Também destina-
mos, por meio do Sistema
Único de Saúde (SUS), 110
aparelhos de amplificação
sonora individual, cuja ini-
ciativa dá ao paciente a
chance de ter uma vida nor-

mal”, declara a superinten-
dente. A Ateal possui 63
funcionários e se mantém
por meio de convênios com
prefeituras, prestação de
serviços através de áudio
ocupacional para empre-
sas, atendimentos particu-
lares. Ela é inscrita também
no Conselho de Direitos da

Criança e do Adolescente,
para execução de projetos
que recebem a destinação
do imposto de renda devi-
do das pessoas físicas. A
entidade conta com o apoio
de voluntários, mas segun-
do Mariza pessoas que quei-
ram ajudar sempre serão
bem vindas. “Os interessa-

Turistas que forem viajar para áreas de risco
devem tomar vacina contra febre amarela

Segundo a Vigilân-
cia Epidemiológica da Se-
cretaria de Saúde de Jun-
diaí, quem for viajar para
áreas consideradas de
risco deve tomar vacina
contra febre amarela. A re-
comendação é válida em
especial para às pessoas
que não receberam a vaci-
na nos últimos dez anos.
De acordo com a gerente
da Vigilância, Maria Caroli-

na Vincoletto Rosa, vários
municípios brasileiros e
outros países apresen-
taram recentemente casos
da doença e o Ministério
da Saúde recomenda a
vacinação, principalmente
com a proximidade do
período de férias.

”A orientação é
para que a vacinação seja
feita com pelo menos dez
dias de antecedência da vi-

agem“ explica a gerente,
lembrando que, em Jundi-
aí, a vacinação é realizada
na Unidade Básica de
Saúde da Vila Rami, na rua
Cica, 1.345, de segunda à
sexta-feira, das 8 às 11 e
das 13 às 17 horas. Ela é
aplicada em dose única
com validade de 10 anos.

Até o momento, os
estados brasileiros com re-
comendação de vacinação

são: Acre, Amapá, Amazo-
nas, Pará, Rondônia, Rorai-
ma, Distrito Federal,
Goiás, Tocantins, Mato
Grosso do Sul, Mato Gros-
so, Maranhão, Minas
Gerais e parte dos estados
de São Paulo, Bahia,
Paraná, Piauí, Santa Cata-
rina e Rio Grande do Sul. A
relação completa dos mu-
nicípios com recomen-
dação de vacinação encon-

tra-se disponível no site
www.cve.saude.sp.gov.br.

Segundo Maria Caro-
lina, a conservação do
cartão de vacina é de ex-
trema importância. “É a
única comprovação da
dose recebida. Doses fora
do período de reforço po-
dem ocasionar aumento
nos efeitos colaterais”, aler-
tou. Para deslocamento in-
ternacional é necessária a

troca do cartão, que pode
ser providenciada no
Aeroporto de Congonhas,
Aeroporto Internacional de
Guarulhos, Posto Aeropor-
tuários de Viracopos
(Campinas), Posto Por-
tuário de Santos e Posto
Portuário de São Se-
bastião.

Fonte: Assessoria de Im-
prensa da Prefeitura de Jundiaí

dos podem se cadastrar no
site www.ateal.org.br”. A
Ateal está localizada na
avenida Antônio Frederico
Ozanan, 6.561, Vila Rafael
de Oliveira. Mais infor-
mações podem ser obtidas
pelos telefones 4522-1161
ou 4522-1067.

Fundada em 1982, a Ateal atende pacientes de Jundiaí e 24 cidades da região
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Com a presença de
pais e amigos, os grupos
finalistas do projeto “Diver-
sidade Cultural” apresen-
taram no último dia 1º, no
anfiteatro do câmpus Prof.
Pedro C. Fornari, os vídeos
produzidos ao longo do se-
gundo semestre. Baseado
no filme “Um pouco mais

um pouco menos”, do cin-
easta Marcelo Marzagão,
foram confeccionados 15
curtas com temas variados
como esporte,
desigualdade social, mani-
festações culturais, trânsi-
to, meio ambiente, entre
outros. De acordo com a
coordenadora do ensino

Estudantes do Ensino Médio dão
show e apresentam vídeos durante

projeto “Diversidade Cultural”
médio, Aparecida de Fáti-
ma Bosco Benevenuto,
para a realização dos
vídeos, os estudantes con-
taram com a orientação
dos professores. “No
primeiro semestre eles fize-
ram fotos e montaram
painéis, agora nesse se-
mestre foi desenvolvida a

mostra de vídeos”. Du-
rante o processo de cri-
ação, os adolescentes con-
taram com o apoio dos
estudantes do ensino téc-
nico de Informática. Segun-

do a coordenadora, os cin-

co finalistas foram conhe-

cidos após a votação no

site do Anchieta. “Procura-

mos ser justos e

democráticos. As pessoas

tiveram a oportunidade de

acessar o site, analisar os

trabalhos e votar no qual

mais se interessaram”. To-

dos os classificados rece-

beram troféus e medalhas.

Balanço positivoBalanço positivoBalanço positivoBalanço positivoBalanço positivo
Aparecida revela

que ficou satisfeita com o
empenho demonstrado
pelos estudantes ao longo
do projeto. “Foi excelente.
Eles superaram as expec-
tativas. Mais de 200 alu-
nos estiveram presentes
no anfiteatro no dia do
evento. Além disso pude-
mos revelar talentos como
foi o caso de uma aluna
que, ao participar das ativi-
dades, descobriu a sua vo-
cação profissional. Ela vai
prestar vestibular na Uni-
camp para o curso de
mideologia. Também não

posso deixar de destacar a
vontade deles que fizeram
pesquisas, editaram, fo-
ram atrás das autoriza-
ções das imagens. Foi um
sucesso”. No dia do even-
to, segundo a coordena-
dora, foi apresentado um
vídeo sobre o processo de
criação do projeto e logos
após os filmes produzidos.
“A intenção para o próximo
ano é ampliar e melhorar
ainda mais essa iniciativa”.
Os cinco finalistas (pela or-
dem) foram: 1º colocado:
3º ano D; 2º colocado: 1º
ano B; 3º: 1º ano A; 4º: 2º
A e 5º: 1º D.

Mais de 200 alunos assistiram as apresentações realizadas na anfiteatro do câmpus Prof. Pedro C. Fornari

O evento contou com apresentações dos cinco vídeos finalistas e proporcionou uma grande confraternização
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