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TELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEIS
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• Escolas e Faculdade: 11  4446-6342

VÁRZEA PVÁRZEA PVÁRZEA PVÁRZEA PVÁRZEA PAAAAAULISTULISTULISTULISTULISTAAAAA

• 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

O que você vai fazer com o 13º ?
Milhões de brasileiros recebem nesta segunda-feira o 13º salário. De acordo com o DIEESE (Departamento Intersindical de

Estatística e Estudos Socioeconômicos) a economia nacional será movimentada com aproximadamente R$ 85 milhões. Trata-se
de benefício mais do que justo ao trabalhador que “suou a camisa” durante o ano inteiro e que agora pode desfrutar desse
dinheiro. Segundo pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade
(Anefac), a maioria dos cidadãos (64%) direcionará o valor recebido para o pagamento de dívidas contraídas ao longo do ano. Já
outra parcela (17%) investirá na compra de presentes e um terceiro grupo (1%) deverá poupar a quantia. Infelizmente o benefício
não será estendido a todos os brasileiros, pois muitos trabalham na informalidade. Já os funcionários registrados legalmente
devem fazer o uso de forma que possa satisfazer as suas necessidades, seja quitando dívidas, adquirindo bens ou então economi-
zando para futuros compromissos financeiros. O “Em Foco” desta edição traz matéria sobre o assunto com o coordenador do curso
de Economia do UniAnchieta, professor Cristiano Monteiro, que dá algumas dicas em relação as formas de investimento do 13º
salário (página 5). Outro assunto que pode ser encontrado pelo leitor é sobre a parceria firmada pela coordenação do UniAnchieta
com a empresa Labsoft que proporcionará treinamento para 150 alunos do curso de química (página 3). Na mesma página
também é possível verificar  matéria relativa ao 1º Fórum de Jogos de Empresa. O evento contará com a participação de aproxima-
damente 300 alunos do último ano do curso de Administração. Já a página 4 é dedicada ao Nemp (Núcleo de Empregabilidade e
Relações Empresariais). O projeto “Ciência na Praça” e a participação dos alunos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental é
destaque da página 6. Um pouco mais abaixo é possível localizar reportagem sobre a exibição de vídeos dos alunos do ensino
médio no projeto “Diversidade Cultural”. Os filmes serão veiculados na próxima terça-feira (1º), no anfiteatro do campus Prof.
Pedro C. Fornari. Universitários do curso de Extensão em Libras e das disciplinas “Libras e Educação de Surdos” vem realizando
campanha em prol da Ateal (Associação Terapêutica de Estimulação e Linguagem). Além de doarem livros e brinquedos, os
estudantes “adotarão” os assistidos (página 7). A coordenadora do curso de Direito Ambiental, professora Luciana Cordeiro,
também participa desta edição escrevendo artigo sobre o plantio de 50 mudas de árvores nativas como forma de neutralizar os
gases do efeito estufa. A iniciativa contou com o apoio de diversos diretores da faculdade e foi realizada no câmpus Prof. Pedro C.
Fornari. A página seguinte é dedicada ao vice-prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado. Nela o leitor pode saber um pouco mais
do dia a dia do ex-líder estudantil, sua formação política e suas pretensões pessoais e profissionais. A página 9 é ocupada pelas
apresentações culturais dos alunos do curso de Pedagogia. Denominado “Noite Cultural – Show de Talentos”, o evento reuniu
manifestações variadas e contou com a participação de cerca de 250 alunas. Depois de três anos de muita batalha, o curso de
Gestão Ambiental do UniAnchieta tem a adesão confirmada pelo Conselho Federal de Química. A medida facilitará a vida dos
universitários e ampliará o campo de trabalho (página 10). O Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer), através da
exposição “Árvores que dão frutos” e o Cead (Centro Especializado no Tratamento de Álcool e Drogas) ocupam a página 11.
Desejamos a você uma boa leitura.
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Treinamento busca novos
talentos em Química

A empresa Labsoft em
parceria com o UniAnchieta ini-
ciou nesse mês o treinamento
utilizado por indústrias do setor
químico para controlar e geren-
ciar atividades de análises labo-
ratoriais, chamado de “labo-
ratório sem papel”.

A idéia é fruto de uma
parceria bem sucedida entre o
Centro Universitário e a  empre-
sa, divulgada durante palestra
ministrada pela empresa em ju-
nho, durante a II Semana de
Química. “Estamos articulando
esta parceria desde o início do
ano e envolvemos importantes
setores do Centro Universitário,
como o Nemp e a Diretoria de
Pós-Graduação e Extensão Uni-
versitária”, informou o coordena-
dor do curso de Engenharia
Química, professor Flávio
Gramolelli Júnior. “Além da pa-
lestra e do treinamento, o acor-
do também prevê o lançamento
de um curso de extensão univer-
sitária para 2010”, afirmou o co-
ordenador.

Com 150 vagas, o treina-
mento tem duração de 4 horas,
com turmas de 25 alunos, sen-
do 1 aluno por micro. Além da
capacitação para o uso do siste-
ma, a iniciativa tem por objetivo
formar um banco de currículos
para suprir a demanda por profis-
sionais para a área de implan-
tação do sistema. “Temos implan-
tado o myLIMS em diversas indús-
trias químicas e há demanda por
profissionais capacitados, para
trabalharem com a Labsoft em
projetos de implantação do siste-
ma”, explica Paulo Oliveira, da En-
genharia de Vendas da Labsoft.
Paulo também ressalta que para
atuar na área é importante ter
vivência em laboratórios e o co-
nhecer o funcionamento das ro-
tinas de análises. De acordo com
Heymar Nunes Junior, de Comu-
nicação e Marketing da Labsoft,
além do currículo, a desenvoltu-
ra dos participantes será avalida
durante as atividades. “Estamos
buscando novos talentos para
trabalharem na Labsoft e esta

parceria com o UniAnchieta é ide-
al para nosso objetivo”.

O treinamento, que ini-
ciou nesse sábado (28) prosse-
gue nos dias 5 e 12 de dezem-
bro), em dois horários: das 8 às

Rotinas de laboratórios podem ser facilmente gerenciadas com o uso de softwares como o myLIMS

12 e das 13 ás 17 horas. As ins-
crições estão disponíveis no site
do Anchieta, na página do Nemp,
em  “oficinas de capacitação”,
no endereço link  https://
www.intranet.anchieta.br/

Nemp/Texto/Oficina.aspx.
Mais informações podem

ser obtidas pelo telefone 4527-
3444, ramal 4514, ou pelo e-
mail flaviog@anchieta.br, com
professor Flávio.

O curso de Adminis-
tração do UniAnchieta pro-
move na segunda-feira (30),
a partir das 19 horas, o 1º
Fórum de Jogos de Empresa.
O evento, que contará com a
participação dos alunos do 8º
semestre, será realizado no
Anfiteatro do Câmpus Prof.
Pedro C. Fornari. De acordo
com o coordenador, Aimar
Lopes, a atividade engloba
todas as disciplinas. “São si-

mulações de um ambiente or-
ganizacional onde são avalia-
dos ítens como valor da ação
da empresa, marketing share e
resultados financeiros”. No total,
participarão do fórum aproxima-
damente 300 estudantes dividi-
dos em 40 equipes.  Segundo
Aimar,  o evento marca o fecha-
mento do ano letivo. “Ao longo
do semestre foram desenvolvi-
das várias atividades que resul-
taram na realização dessa inicia-

tiva”. Para o coordenador do cur-
so, o fórum amplia o conheci-
mento acadêmico e prepara o
universitário para o mercado de
trabalho. “Eles terão que tomar
decisões que influenciarão no
andamento da empresa. Essas
ações envolvem diversas áreas
como marketing, relatórios finan-
ceiros e gerência, entre outras.
Com isso, quando estiverem en-
frentando a realidade vão estar
mais preparados para tomarem

Estudantes de Administração participam do
1º Fórum de Jogos de Empresa

a decisão correta”. Para orga-
nizar o fórum, Aimar contou com
o apoio dos professores Álvaro
Zomignani, Marina Aguiar,
Afrânio Murolo e Edson Bucieri.
O coordenador do curso também
revela que ficou satisfeito com o
comprometimento apresentado
pelos universitários. “Para se ter
uma idéia praticamente 80% da
preparação desse fórum foi re-
alizada fora da sala de aula. Com
isso, muitas equipes nos

procuraram querendo tirar dúvi-
das  e pedindo sugestões. Tive-
mos até que fazer plantão aos
sábados para atender os
estudantes”. Apesar de ainda
se encontrar na primeira
edição, Aimar já pensa no pró-
ximo ano. “A idéia para 2010
é ampliar o projeto e quem
sabe contar com a partici-
pação de alunos de outros
cursos como Contabilidade e
Economia”.



29 de novembro de 20094

EMPREGOS
Código da Vaga: 1625
Área: Auxiliar de Analista de Suporte

Código da Vaga: 1497
Área: Auxiliar de Marketing

Código da Vaga: 1557
Área: Auxiliar de Marketing

Código da Vaga: 1641
Área: Assistente Administrativa

Código da Vaga: 1579
Área: Consultor Técnico

Código da Vaga: 1624
Área: Programador Delphi

Código da Vaga: 1596
Área: TI

Código da Vaga: 1535
Área: Assistente Administrativo

Código da Vaga: 1610
Área: Marketing/ Publicidade e Pro-
paganda

Código da Vaga: 1504
Área: Administração, Contábeis, Eco-
nomia

Código da Vaga: 1594
Área: Administração

Código da Vaga: 1595
Área: Enfermagem

Código da Vaga: 1650
Área: Instrutor

Código da Vaga: 1651
Área: Instrutor

Código da Vaga: 1652
Área: Instrutor de administração

Código da Vaga: 1574
Área: Auxiliar Administrativo

Código da Vaga: 1556
Área: Orçamentista de Instalações
Hidr.

Código da Vaga: 1512
Área: Químico

Código da Vaga: 1513
Área: Marketing

Código da Vaga: 1636
Área: Assistente Adm / Financeiro

Código da Vaga: 1632
Área: Área Fiscal

Código da Vaga: 1637
Área: Instrutora Condicionamento Físi-
co

Código da Vaga: 1589
Área: Analista de Pós-Vendas

Código da Vaga: 1590
Área: Analista de Suporte

Código da Vaga: 1591
Área: Estagiário – Pós Vendas

Código da Vaga: 1491
Área: Vendedor Externo

Código da Vaga: 1643
Área: Assistente Administrativo

Código da Vaga: 1588
Área: Marketing

Código da Vaga: 1633
Área: Analista de Recursos Humanos

Código da Vaga: 1634
Área: Assistente de departamento pes-
soal

Código da Vaga: 1635
Área: Supervisor de Recursos Humanos

Código da Vaga: 1540
Área: Logística

Código da Vaga: 1583
Área: Analista de Suprimentos Junior

Código da Vaga: 1584
Área: Analista de Suprimentos Pleno

Código da Vaga: 1516
Área: Engenheiro de Produto

Código da Vaga: 1571
Área: desenhista projetista

Código da Vaga: 1627
Área: Engenharia de produção

Código da Vaga: 1617
Área: Administrativo

Código da Vaga: 1578
Área: TI

Código da Vaga: 1550
Área: Química

Código da Vaga: 1612
Área: Assistente Administrativo

Código da Vaga: 1653
Área: Analista Fiscal Jr.

Código da Vaga: 1576
Área: Auxiliar / Assistente Contábil

Código da Vaga: 1616
Área: Direito

Código da Vaga: 1618
Área: Recursos Humanos

Código da Vaga: 1647
Área: Administrativo

Código da Vaga: 1587
Área: Administração

Código da Vaga: 1592
Área: Venda, cobrança e recebimento
de caixa

Código da Vaga: 1575
Área: Nutricionista

Código da Vaga: 1546
Área: Administração ou Economia

Código da Vaga: 1638
Área: Educação Física

Código da Vaga: 1508
Área: Psicologia

Código da Vaga: 1522
Área: Técnico / Auxiliar de Enfermagem

Código da Vaga: 1538
Área: Recursos Humanos

Código da Vaga: 1479
Área: Jurídica

Código da Vaga: 1603
Área: Programador Web

Código da Vaga: 1606
Área: Criação

Código da Vaga: 1565
Área: Analista de custos

Código da Vaga: 1566
Área: analista estatistico

Código da Vaga: 1621
Área: Pedagogia

Código da Vaga: 1622
Área: Tutor de Portugues

Código da Vaga: 1623
Área: Tutor de matemática

Código da Vaga: 1396
Área: Contabeis

Código da Vaga: 1586
Área: Coordenador de Vendas

Código da Vaga: 1605
Área: Analista Contabil

Código da Vaga: 1629
Área: Administração

Código da Vaga: 1471
Área: TI

Código da Vaga: 1377
Área: Vendedor interno

Código da Vaga: 1443
Área: Assistente Adm

Código da Vaga: 1459
Área: Quimico Industrial

Código da Vaga: 1555
Área: RH

Código da Vaga: 1577
Área: Assistente Educacional

Código da Vaga: 1593
Área: Administração

Código da Vaga: 1468
Área: TI

Código da Vaga: 1559
Área: Analista de Custos

Código da Vaga: 1611
Área: RH

Código da Vaga: 1645
Área: Depto Pessoal

Código da Vaga: 1501
Área: Publicidade e Propaganda

Código da Vaga: 1560
Área: Publicidade e Propaganda

Código da Vaga: 1561
Área: Adm

Código da Vaga: 1563
Área: TI

Código da Vaga: 1542
Área: Suporte de redes

Código da Vaga: 1543
Área: Adm

Código da Vaga: 1548
Área: Eng. Civil

Código da Vaga: 1580
Área: Adm

Código da Vaga: 1581
Área: Produção

Código da Vaga: 1582
Área: Produção

Código da Vaga: 1599
Área: Eng. Mecatrônica

Código da Vaga: 1604
Área: Restaurante - Nutricionista

Código da Vaga: 1602
Área: Logística

Código da Vaga: 1607
Área: Direito

Código da Vaga: 1608
Área: Eng. Civil - Orçamentista

Código da Vaga: 1613
Área: Fiscal

Código da Vaga: 1631
Área: Assistente Financeiro

Código da Vaga: 1626
Área: Psicopedagoga

Código da Vaga: 1628
Área: Analista de Convênios

Código da Vaga: 1630
Área: Professor de Educação Especial

Código da Vaga: 1642
Área: Recepcionista / Assessor Com-
ercial

Código da Vaga: 1649
Área: Farmácia

Código da Vaga: 1644
Área: Web Designer

Código da Vaga: 1648
Área: Farmácia

Código da Vaga: 1646
Área: Técnico em Engenharia

Veja como ter acesso as vagas abaixo noVeja como ter acesso as vagas abaixo noVeja como ter acesso as vagas abaixo noVeja como ter acesso as vagas abaixo noVeja como ter acesso as vagas abaixo no
site www.anchieta.br/nemp ou pelo telefonesite www.anchieta.br/nemp ou pelo telefonesite www.anchieta.br/nemp ou pelo telefonesite www.anchieta.br/nemp ou pelo telefonesite www.anchieta.br/nemp ou pelo telefone
4588-44484588-44484588-44484588-44484588-4448
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Uma boa parte dos traba-
lhadores que receberão o 13º
salário deverão utilizar o dinheiro
para compras de presentes de
Natal não só para familiares e
amigos como também para o
próprio consumo. Essa é a expec-
tativa do coordenador do curso de
Ciências Econômicas do UniAnchi-
eta, Cristiano Monteiro. “Recente-
mente, professores do curso
produziram e divulgaram dados
sobre o comportamento dos em-
presários de Jundiaí e Região, que
também apresenta um cenário
positivo. Além disso, deve-se in-
corporar a subjetividade do con-
sumidor em período muito impor-
tantes, como é o Natal. Isso sem
falar na recuperação conjuntural
da economia brasileira. Por isso,
trabalho com a hipótese de cresci-
mento do consumo”.

Segundo cálculos do De-
partamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socieconômi-
cos (Dieese), entre R$ 69 milhões
e R$ 84 milhões serão liberados
nos próximos dias fruto do 13º
salário. A quantia é considerada
2,8% do Produto Interno Bruto

Consumidores da região devem usar parte
do 13º salário para compra de presentes

(PIB). Para o ecomomista, o valor
obtido no final do ano deve ser uti-
lizado de acordo com a ne-
cessidade
do brasileiro.
“Depende
da situação
financeira da
família. Pen-
so que, a
g r o s s o
modo, te-
mos essen-
cialmente
dois casos.
Se durante o
ano o trabal-
hador con-
seguiu pla-
nejar a vida
financeira,
ao receber o
13º salário
pode optar
por con-
sumo de bens desejados, talvez a
opção do lazer, viagem com os fi-
lhos e a esposa, e até mesmo fa-
zer uma aplicação financeira a fim
de aumentar a riqueza. Por outro
lado, para aquele que não teve

condições de se organizar, neste
momento, de posse do dinheiro,
recomendo prudência e o uso

desse recurso para pagar as dívi-
das e programar as despesas fu-
turas, tais como contas pessoais
e tributos”.

Caso a opção encontrada
pelo jundiaiense seja a compra de

produtos, Cristiano orienta para
que o pagamento seja feito sem-
pre à vista. “O consumidor precisa

saber que o
empréstimo
tem preço, ou
seja, os juros in-
corporados na
transação fi-
nanceira. No
Brasil, diga-se
de passagem,
as taxas de ju-
ros estão muito
altas. Por isso
recomendo a
compra à vista.
Não sendo pos-
sível, sugiro
uma análise a-
tenta ao preço
do crédito. O
ideal é o núme-
ro mínimo de
parcelas, com-

binada com juros baixos”.
Uma outra dica do econo-

mista é que o trabalhador elabore
um planilha para o próximo ano a
fim de evitar surpresas desa-
gradáveis. “O planejamento deve
ser feito já no mês de dezembro,

Consumidor costuma comprar produtos variados no Natal

geralmente quando se recebe
esse dinheiro. Uma parte dos ren-
dimentos deve ser separada para
as despesas previstas. Em relação
aos impostos, recomendo o pa-
gamento à vista, em determina-
dos casos é possível obter des-
contos”.

Para o professor, o consu-
midor deve trabalhar com a
questão das necessidades. De-
senvolvendo esse tipo de estraté-
gia, segundo Cristiano, a situação
pode ficar bem mais confortável.
“Eu sempre recomendo a classifi-
cação das necessidades, é infalí-
vel. Existem as necessidadesnecessidadesnecessidadesnecessidadesnecessidades
absolutas:absolutas:absolutas:absolutas:absolutas: sem as quais não con-
seguimos viver, exemplos: alimen-
tação, vestuário, enfim. Há as ne-ne-ne-ne-ne-
cessidades relativascessidades relativascessidades relativascessidades relativascessidades relativas, ou seja,
aquelas que são determinadas
pelo convívio social, o melhor e-
xemplo neste caso é a idéia da
moda. E também, as ne-ne-ne-ne-ne-
cessidades luxuosas,cessidades luxuosas,cessidades luxuosas,cessidades luxuosas,cessidades luxuosas, neste caso
dependem do nível de riqueza. O con-
sumidor deve refletir bem sobre o
seu real poder de compra. Se o tra-
balhador tem um nível de rendimen-
to salarial baixo, deve evitar os gas-
tos relativos e luxuosos”.
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A coordenação do Curso
de Tecnologia em Gestão Ambi-
ental do UniAnchieta aceitou o
convite do idealizador e organiza-
dor do Projeto “Ciência na
Praça”, professor do curso de Bi-
ologia, Dr. Wanderley de Carva-
lho, para participação no evento
em 2009. “Foi uma surpresa e
ao mesmo tempo uma opor-
tunidade e tanto para a visibi-
lidade das atividades de nossos
alunos no curso e o seu contato
direto com a comunidade”, afir-
mou a coordenadora do curso,
professora Eliana de Mattos.

O evento, realizado no dia
31 de outubro, na Praça Rui Bar-
bosa, no Centro de Jundiaí, foi
organizado pela Professora Juli-
ana Rink, que usou de moti-
vação e criatividade para que os
alunos pudessem apresentar um
bom desempenho. E o resultado
foi o melhor possível, já que os
estudantes se superaram, apre-
sentando seus trabalhos, fruto do
projeto integrador realizado este
ano e inovações. A coordena-
dora, professora Eliana contou
com a colaboração do professor
Rodrigo Batalha, que prestigiou

Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental
participa do “Ciência na Praça”

o evento, e aos funcionários Luis
e Nelson, da manutenção, além
do transporte e da equipe do
UniAnchieta: “As fotos dizem por
si só: foi de fato um dia diferente
e de aprendizado mútuo, pois o
caminho do conhecimento só
pode ser pleno com o prazer em
compartilhar...”

Conhecimento, cultura,
criatividade e muita alegria
preenchem os corredores das
classes do Ensino Médio das Es-
colas Padre Anchieta no encer-
ramento de cada semestre. É o
Projeto Diversidade Cultural!

Este ano o tema aborda-

Estudantes exibem vídeos durante realização
do Projeto “Diversidade Cultural”

do é a identidade do aluno com
sua cidade, que é um espaço de
vivência dinâmico, diverso e
contraditório. Sob essa pers-
pectiva, as atividades científi-
cas e culturais estimulam os
alunos a olharem para a cidade
de uma maneira diferente, ana-
lisando, além da aparência, as
características que compõem
essa paisagem. Em grupos,

alunos escolheram temas vari-
ados como esporte,
desigualdade social, mani-
festações culturais, trânsito,
meio ambiente, entre outros.

Para a finalização desse
projeto, os estudantes apresen-
taram vídeos sobre os temas
abordados. A escolha dos cin-
co melhores trabalhos foi feita
pelo site da escola

TTTTTecnologia em Gestãoecnologia em Gestãoecnologia em Gestãoecnologia em Gestãoecnologia em Gestão
Ambiental é presença emAmbiental é presença emAmbiental é presença emAmbiental é presença emAmbiental é presença em
evento do Ensino Médioevento do Ensino Médioevento do Ensino Médioevento do Ensino Médioevento do Ensino Médio

O curso de Tecnologia em
Gestão Ambiental também par-
ticipou de um evento inovador pro-
movido pelo Ensino Médio das
Escolas Padre Anchieta, em 24 de
outubro.

Os alunos reproduziram al-
guns stands, apresentados em 05
de junho (Dia mundial do Meio
Ambiente), com degustação e dis-
tribuição de artesanatos feitos do
reuso de vidro, mesclando os re-
sultados do projeto integrador de
diferentes semestres, além das
várias atividades realizadas pelo
curso. Houve também uma ati-
vidade interativa e monitorada de-
nominada “Trilha de Percepção
Ambiental”, executada pelos alu-
nos do 2º semestre. A organiza-
ção ficou a cabo da Professora Juli-
ana Rink e contou com a partici-
pação  dos professores Rodrigo
Batalha, Niandra Biasin e Névio
Savieto.

www.anchieta.br, entre os
dias 11 e 17 de novembro.

Esses cinco vídeos
terão a apreciação de um júri
técnico e todos estão con-
vidados para a noite de pre-
miação que será realizada no
dia 01 de Dezembro, às
19h30, no Anfiteatro do
Campus Prof. Pedro C.  For-
nari.

Estudantes desenvolveram várias atividades durante a realização do projeto

Alunos também participaram de projeto no Ensino Médio
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A cada semestre os
alunos de graduação do
curso de Extensão de Libras
e das disciplinas de “Libras
e Educação de Surdos” es-
tão engajados em cam-
panhas de responsabi-
lidade social em prol da co-
munidade surda de Jundi-
aí e região. No ano passa-
do, os estudantes auxilia-
ram o Clube de Surdos de
Jundiaí na construção da
sede da entidade por meio
de vendas de camisetas e
materiais didático-
pedagógicos de Libras. Os
artigos adquiridos pelos
alunos totalizaram mais de
R$ 7 mil para a realização
da obra. Além disso, para
a mesma instituição foram

Alunos convocam comunidade
para colaborar com Ateal

adquiridos convites e doa-
dos cerca de 100 quilos
de alimentos para a orga-
nização da Festa de Juni-
na do Clube.  Já no se-
gundo semestre, vem
sendo desenvolvida ou-
tra iniciativa, desta vez
com o objetivo de aten-
der 196 crianças, adoles-
centes, jovens surdos
atendidos pela ATEAL
(Associação Terapêutica
de Estimulação e Lingua-
gem). No início, a cam-
panha mobilizaria os uni-
versitários para arreca-
darem livros que seriam,
posteriormente, doados
aos assistidos pela en-
tidade. Entretanto, a idéia
amadureceu e acabou

crescendo. Com isso, a-
tualmente os estudantes
vem “adotando” os alu-
nos com deficiência audi-
tiva para o Natal, ou seja,
além do livro, brinquedos
e outros presentes tam-
bém serão encaminha-
dos para a instituição.

A ATEAL participa
ativamente da campanha
e com isso vem mobili-
zando os portadores de
necessidade especial
para que escrevessem
cartas para os alunos do
curso de Libras contando
um pouco sobre suas vi-
das. As correspondências
estão sendo entregues
uma a uma e respondi-
das pelos acadêmicos do

UniAnchieta.  Até o mo-
mento, 144 alunos já fo-
ram adotados, mas ainda
faltam outros 52. Diante
disso, a coordenação do
curso pede a colaboração
de toda a universidade.
As doações serão desti-
nadas para todos os alu-
nos surdos atendidos
pela Ateal. Os livros exce-
dentes serão encaminha-
dos para a biblioteca da
instituição como forma
de ampliar seu acervo e
os brinquedos, divididos
entre as crianças e en-
caminhados para seus
irmãos ouvintes.

A entrega “sim-
bólica” será feita para a
instituição durante o

encerramento do curso
de Libras, no próximo dia
5 de dezembro, às 19
horas, no anfiteatro.
Neste dia, a ATEAL fará
uma palestra sobre o tra-

Dentro da disciplina
de Direito Ambiental,  os
alunos do 8º semestre do
curso de Direito do UniAn-
chieta realizaram no último
dia 21, o plantio de 50 mu-
das de árvores nativas
como forma de neutralizar,
antecipadamente, os gases
do efeito estufa. A idéia
serviu como preparação
para a realização do I Sim-
pósio Nacional de Direito
Ambiental da Associação
dos Professores de Direito
Ambiental do Brasil
(APRODAB), evento que
aconteceu nessa sexta (27)
e sábado (28)  e contou
com o apoio da univer-
sidade.

Em uma iniciativa
inédita, buscou-se compen-
sar as emissões de gases

Neutralizando as emissões de gases do efeito estufa do
I Simpósio Nacional de Direito Ambiental da Aprodab

do efeito estufa (GEF) que
serão emitidos pelas ativi-
dades humanas para a re-
alização do evento, seja do
simples ato de dirigir um
carro nos deslocamentos
dos palestrantes e partici-
pantes, no uso da energia
elétrica e nas viagens
aéreas a serem realizadas
pelos palestrantes. As ár-
vores absorvem carbono da
atmosfera e preservam o
solo, a água e a biodiver-
sidade, além de oferecer
sombra, proporcionando
um microclima no local do
plantio.

Para realização do
cálculo do número de mu-
das de árvores nativas a
serem plantadas, utilizamos
a calculadora disponível no
site “A Iniciativa Verde” –

h t t p : / /
iniciativaverde.org.br/pt/
calculadora. Simulamos as
24 viagens aéreas dos pa-
lestrantes (ida-volta), os
3700 quilômetros a serem
percorridos em automóvel
no deslocamento dos pa-
lestrantes e participantes
até o local do evento, além
do consumo de energia
elétrica, totalizando um
número de 50 mudas a se-
rem plantadas.

Obtivemos as mu-
das, todas de Ipês, no Viveiro
Municipal com o Enge-
nheiro Agrônomo Carlos Al-
berto de Moraes (China),
nas cores branco, roxo e
amarelo. O plantio ocorreu
ao redor do estacionamen-
to do prédio da Faculdade
de Direito, com a ajuda do

senhor Antonio Ferreira da
Silva e sua equipe: Se-
bastião Ferreira, José
Fernandes, Josevaldo e
Oviles Muniz. Os senhores
Tiago Fornari, Zago e Felipe
Levada também nos apoi-
aram. Em breve teremos
todo o local cercado de

flores coloridas.
O momento do plan-

tio ficará na memória para
sempre. Todos os alunos
estavam tomados de uma
alegria ímpar por con-
tribuírem com o meio ambi-
ente, por sentirem-se parte
da natureza, e principal-

balho da instituição.
A entrega oficial

será realizada no dia 18 de
dezembro na ATEAL du-
rante a festa de Natal das
crianças.

Resumo:Resumo:Resumo:Resumo:Resumo:
Campanha de Responsabilidade Social 2009Campanha de Responsabilidade Social 2009Campanha de Responsabilidade Social 2009Campanha de Responsabilidade Social 2009Campanha de Responsabilidade Social 2009
Alunos de Libras e Educação de Surdos do UNIAN-Alunos de Libras e Educação de Surdos do UNIAN-Alunos de Libras e Educação de Surdos do UNIAN-Alunos de Libras e Educação de Surdos do UNIAN-Alunos de Libras e Educação de Surdos do UNIAN-
CHIETCHIETCHIETCHIETCHIETAAAAA
PPPPParararararceirceirceirceirceiros:os:os:os:os: ATEAL (www.ateal.org.br) e Clube dos Surdos
de Jundiaí (www.csjonline.web.br)
Público Alvo:Público Alvo:Público Alvo:Público Alvo:Público Alvo: 196 alunos - crianças, adolescentes e jov-
ens surdos da ATEAL
Doação:Doação:Doação:Doação:Doação: livros e brinquedos
Período:Período:Período:Período:Período: de 7 de novembro a 5 de dezembro de 2009
Locais de arrecadação:Locais de arrecadação:Locais de arrecadação:Locais de arrecadação:Locais de arrecadação: secretarias dos cursos de PED-
AGOGIA, LETRAS e ADMINISTRAÇÃO. ANFITEATRO (dia
5/12, às 19 horas)
Entrega:Entrega:Entrega:Entrega:Entrega: 18 de dezembro da Festa de Natal da ATEAL
Mais informações: Mais informações: Mais informações: Mais informações: Mais informações: professor Junior (11) 6512-9842

ou pelo site junioritatiba@yahoo.com.br

mente, por deixarem sua
marca para sempre na In-
stituição.  Agradecemos a
todos pelo apoio recebido.

Plante uma árvore,
neutralize sua pegada!

Luciana CordeiroLuciana CordeiroLuciana CordeiroLuciana CordeiroLuciana Cordeiro
de Souzade Souzade Souzade Souzade Souza - coordenadora do
curso de Direito Ambiental -
UniAnchieta

A atividade, que contou com a participação de diversos estudantes, foi realizada ao lado do
estacionamento do prédio da faculdade de direito
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Formado em Direito pelo UniAnchi-
eta, Luiz Fernando Machado, ocupa atual-
mente um dos cargos mais importantes do
município. Aos 31 anos, ele é o atual vice-
prefeito de Jundiaí. Nascido na cidade de
Pato de Minas, o ex-vereador tem como
objetivo dar sua parcela de contribuição na
melhoria da qualidade de vida da popu-
lação local. “É um privilégio e ao mesmo
tempo uma grande responsabilidade ser o
vice-prefeito de uma das cidades mais im-
portantes do Estado de São Paulo. Meu dia
é direcionado ao atendimento das pessoas
que procuram o gabinete e as reuniões ad-
ministrativas do governo ao lado do prefeito,
Miguel Haddad”. De acordo com Machado,
apesar do município ser conhecido na
maior parte do Brasil, ainda há muito o que
se fazer pela cidade. “Nossas idéias foram
vitoriosas nas urnas e precisamos imple-
mentá-las. Isso demanda muito esforço e
trabalho duro”. Indústrias de grande porte
encontram-se instaladas em Jundiaí. Além
disso, o município apresenta uma sólida
infraestrutura e ampla rede de saneamen-
to. Na opinião de Luiz Fernando, esses são
apenas alguns dos fatores que auxiliam no
bem estar público. “Os indicadores socio-
econômicos apontam para nossa cidade
como sendo uma das mais importantes do
Estado e uma das principais do País. Não é
pouca coisa. Isso significa que quem mora
aqui usufrui de uma boa qualidade de vida,
com bons níveis de emprego e serviços
públicos de qualidade. Como qualquer mu-
nicípio, temos problemas, mas o importante
é que temos todas as condições de conti-
nuar progredindo e oferecendo as pessoas
uma boa cidade para viver e cuidar de suas
famílias”.

UniAnchietaUniAnchietaUniAnchietaUniAnchietaUniAnchieta
Luiz Fernando presidiu o Diretório

Acadêmico de Direito do UniAnchieta no
ano de 2002. Para o vice-prefeito, a opor-

Ex-líder estudantil contribui
para evolução de Jundiaí

tunidade de ocupar um importante cargo
entre os estudantes da maior universidade
particular da região auxiliou no seu ama-
durecimento profissional e cultural. “Foi
uma experiência muito positiva na minha
vida. No Anchieta aprendi o valor do diá-
logo, da interação e do respeito a diver-
sidade de opiniões, que prevalece no am-

biente universitário. Foi lá que despertei
para a política e descobri que trabalhar em
prol das pessoas nos torna indivíduos me-
lhores. Aprendi no movimento estudantil a
me engajar em causas sociais e com isso
pude perceber o quanto podemos alterar o
rumo das coisas através dos nossos es-
forços. Na política, continuo a fazer a mes-

ma coisa”. Já em relação a qualidade de
ensino, Machado afirma que o fato da uni-
versidade possuir profissionais de excelente
nível técnico, facilitou o entendimento das
matérias estudadas. “Tive ótimas experiên-
cias. Os professores são de primeiro nível.
Aprendi muito com todos eles, cada um me
transmitiu valores e ensinamentos impor-
tantes que carrego na minha vida. Foram
ótimos anos de estudos e de relacionamen-
tos. Reputo o Centro Universitário Anchieta
como uma das melhores faculdades de
Direito do nosso País”. O ex-vereador tam-
bém fez questão de elogiar o trabalho rea-
lizado pelo presidente do Diretório A-
cadêmico do UniAnchieta, Edicarlos Vieira.
Para ele, os projetos desenvolvidos na fa-
culdade aproximam o aluno da vida univer-
sitária e criam uma consciência política.
“Respeito muito a dedicação do Edicarlos
e de toda a equipe que compõe o Diretório
Acadêmico. Sempre que tenho a opor-
tunidade de falar com os jovens, os estimu-
lo a participar da vida política em qualquer
âmbito. Somente dessa maneira é que se
torna possível mudarmos de alguma for-
ma as coisas em nossa volta. Todas iniciati-
vas que tem o sentido de integrar os uni-
versitários e promover a participação dos
jovens é positiva”.

Sobre o seu futuro político, Luiz
Fernando explica que a decisão está nas
mãos do PSDB. “Integro um partido que
terá candidatos para todos os cargos em
disputa desde a presidência da República
até a Assembleia do Estado. Essa decisão
é partidária e oportunamente  será  objeto
de avaliação. O importante é o município
de Jundiaí e a nossa região terem repre-
sentantes tanto na Assembleia Legislativa
quanto na Câmara Federal que defenda os
interesses da nossa população e tragam
recursos para serem aplicados em políti-
cas públicas que melhorem a vida do ci-
dadão”.

Atual vice-prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado ocupou o cargo de presidente do Diretório
Acadêmico em 2002
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Com o tema “Atualização
pedagógica: respeito à criança e o com-
promisso com o futuro”, o UniAnchieta
organizou recentemente a 13ª Semana
de Estudos Universitários de Pedagogia.
Aproximadamente 250 alunas partici-
param das atividades desenvolvidas no
câmpus Prof. Pedro Clarismundo Fornari.
Um dos pontos altos do evento ocorreu
no último dia 12, com a realização da
“Noite Cultural – Show de Talentos”, no
anfiteatro da faculdade. Divididas em gru-
pos, as estudantes apresentaram 14
números artísticos. “A intenção foi pro-
mover a integração dos alunos do curso e
valorizar os talentos”, afirma a coordena-
dora do curso Regina Mostério. Outras
atrações da semana foram a conferência
de abertura, cine debate e atividades cul-
turais. Segundo Regina, o evento também
teve como objetivo ampliar a formação
acadêmica, profissional e pessoal dos
universitários. “Procuramos valorizar o tra-
balho em grupo, a solidariedade, as ati-
vidades e os valores, além do aspecto cog-
nitivo, importantíssimo na formação de
educadores”. A organização da semana
contou com o apoio dos alunos, profes-
sores e, em especial, da professora Elaine
Barreto Gomes de Lima, da disciplina “Co-
municação, Arte e Educação”. Uma das
estudantes participantes foi a universitária
Paula Solera, do 4º semestre. Para a jun-
diaiense, que apresentou o número “A
arte do teatro como atitude social”, as alu-
nas tiveram a chance de desenvolver a
criatividade por meio de números artísti-
cos variados. “É uma iniciativa bastante
interessante, dá a oportunidade de unir
todos os acadêmicos, mesclar trabalhos
com enfoques diferenciados e explorar
tudo o que é ensinado na sala de aula”. A
estudante, que já é formada em Biologia,
explica que resolveu fazer Pedagogia para
completar a sua formação pedagógica
cultural. “Gosto muito do curso e da pos-
tura da coordenação, pois percebo que o
corpo docente respeita e valoriza os
estudantes. Os professores nos dão liber-
dade para sugerir algumas sugestões e
até mesmo alterações e isso só enrique o
nosso relacionamento. Quando é possí-

“Noite Cultural” encerra Semana
de Estudos de Pedagogia

vel, eles nos ouvem e fazem as mudanças
indicadas”.

A colega de grupo de Paula, Brígi-
da Maciel Pires, também elogiou a idéia
da coordenação do curso em realizar o
evento e acredita que iniciativas como
essa servem para fortalecer os laços de
amizade entre os amigos e até mesmo
aumentar a produtividade dentro da sala
de aula. “Foi muito interessante partici-
par da semana, em especial da Noite Cul-
tural e Show de Talentos. Tivemos a
chance de participar de todas as ati-
vidades. Durante as apresentações, de
certa forma, pudemos observar a interdis-
ciplinaridade presente nos números. Tra-
balhando a criatividade aprendemos a
valorizar o coletivo e assim fortalecer a
união entre nós”.

Diversas apresentações artísticas foram realizadas durante o evento

Um dos números que mais chamou a atenção do público foi o de dança do ventre
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Curso de Gestão Ambiental tem
adesão confirmada pelo

Conselho Federal de Química

Após três anos de
batalha, o curso de Gestão
Ambiental do UniAnchieta
teve a sua adesão confir-
mada pelo Conselho Fe-
deral de Química (CFQ),
em Brasília. Segundo a co-
ordenadora, professora Eli-
ana Corrêa Aguirre de Mat-
tos, a notícia representa o
reconhecimento do traba-
lho contínuo, sério e profis-
sional com que o curso é
desenvolvido na univer-
sidade. “O conselho é o
órgão máximo desta asso-
ciação de classe e seu
parecer confirmando a
adesão aos seus quadros
pelos seus méritos, expres-
sa a excelência que nos
norteia, dia a dia, de forma
a oferecer sempre o me-
lhor aos nossos alunos”. De
acordo com Eliana, vários
aspectos foram analisados
pelo órgão para que a cer-
tificação fosse conferida

ao UniAnchieta. “O parecer
é extenso e em seu mérito
contempla um exame cri-
terioso do projeto
pedagógico do curso e o
relaciona com a legislação
do órgão e às diretrizes do
MEC, tecendo uma análise
minuciosa de todas as dis-
ciplinas da grade curricular,
semestre a semestre, bem
como a existência da inter-
disciplinariedade, transdis-
ciplinaridade e pluridiscipli-
naridade voltadas à
relação da área ambiental
com a química, seja de for-
ma direta – disciplinas es-
pecíficas, ou indireta, dis-
ciplinas correlatas”.

Segundo a profes-
sora, a luta para a conquis-
ta do reconhecimento
começou em 2006 e en-
volveu um grande esforço
com constantes reuniões
na capital paulista. “Sub-
metemos as documen-

tações relativas ao curso a
dois conselhos de classe,
Conselho Regional de En-
genharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA) e Con-
selho Regional de Química
(CRQ), desde o início de
nossas atividades
pedagógicas. O CRQ tem
disponibilizado as carteiri-
nhas provisórias a todos
que a solicitaram, e hoje te-
mos a nossa adesão defi-
nitiva. Quanto ao CREA,
participei de reunião com
demais coordenadores e
diretores em sua sede, em
São Paulo, no final do ano
passado, na qual nos foi
alertado que a questão es-
tava entre o seu órgão su-
perior, o CONFEA e o MEC,
e naquele momento sina-
lizaram que provavelmente
não fariam a adesão do
profissional gestor ambien-
tal, independente de sua
formação seja em cursos

superiores, graduação ou
pós graduação, strictu ou
latu sensu. De fato isto se
confirmou em ofício a nós
remetido, semestre passa-
do”.

Para a coordena-
dora do curso de Gestão
Ambiental, a confirmação
da adesão trará diversos
benefícios não só para os
atuais estudantes como
para os já formados. “A
partir de agora o profissio-
nal gestor ambiental do
UniAnchieta tem a certeza
que não só poderá obter a
carteira provisória do CRQ,
fato que vem ocorrendo
desde 2007, com os for-
mandos da primeira turma,
mas já tem as suas atri-
buições profissionais
definidas pelo seu órgão
máximo, ou seja, corres-
ponde aos itens de 01 a
13 do artigo 1º. da Reso-
lução Normativa 36/74, do
CFQ. Como desdobramen-
to imediato, tem-se a aber-
tura aos egressos de novas
frentes de oportunidades
em concursos públicos,
que muitas vezes exigem
a filiação do profissional a
um órgão de classe, como
é o caso do próximo con-
curso da CETESB. E não
menos importante é a sa-
tisfação pessoal e profis-
sional deste gestor, que
tem ainda mais motivos
para valorizar sua for-
mação e sua escola, e as-
sim levar seu nome a pata-
mares crescentes de res-
peito, de competitividade e

de seriedade no mercado
de Jundiaí e região”.

Segundo Eliana, é
cada vez maior o interesse
não só das empresas como
também de órgãos públi-
cos na busca por mão de
obra especializada, reflexo
da preocupação com o
meio ambiente. “Não é a-
penas por ser profissão re-
cente: o mercado de traba-
lho é extremamente
dinâmico nesta área. Ora,
não se encontra nos jor-
nais o “cargo” de gestor
ambiental. Mas é senso
comum nas empresas,
prefeituras, terceiro setor,
entre outros, que, se o
fornecedor de serviços,
empresário ou administra-
dor público quiser crescer
e ter a respeitabilidade do
consumidor, terá que man-
ter em seus quadros profis-
sionais que executem a
“função” de gestor ambien-
tal. Ou seja, um técnico es-
pecializado que, de forma
interdisciplinar, elabore
projetos de educação am-
biental, de gerenciamento
de resíduos, de tratamen-
to da água, de recuperação
de áreas degradadas;
elabore diagnósticos de
contaminações no solo,
água e ar e seu monitora-
mento, execute análises
de custos ambientais e de
viabilidade na implantação
de protocolos e de normas
como a ISO 9001, 14001,
16001, SA-8000 e outras.
O mercado é muito amplo
e está em crescimento

para o gestor ambiental
que souber associar co-
nhecimento técnico à éti-
ca profissional e de vida em
sociedade”.

CursoCursoCursoCursoCurso
O curso de Gestão

Ambiental é composto de
quatro semestres e totali-
zará, a partir do próximo
ano, 1.660 horas, incluin-
do o trabalho final,
obrigatório e estágio. De
acordo com Eliana, durante
o semestre são propostos
e executados projetos inte-
gradores. “São verdadeiros
laboratórios no exercício da
profissão, também temos
linhas de pesquisa na ini-
ciação científica com
parcerias com órgãos am-
bientais de destaque em
Jundiaí, projetos sociais em
andamento de coleta
solidária de óleo usado,
com o Ensino Fundamen-
tal da instituição, de coleta
de livros usados infantis e
infanto-juvenis com o pro-
jeto “Ação Viva” para
doação interativa a comu-
nidades. Além disso, ade-
rimos ao projeto de Biolo-
gia “Ciência na Praça”, ide-
alizado e organizado pelo
professor Wanderley de
Carvalho. Participamos de
várias ações propostas
pela escola. Não podemos
esquecer das palestras de
profissionais de destaque
da área ambiental, do Cen-
tro de Zoonoses à CETESB,
das aulas de campo aos
aterros, ETA, entre outros”

Para coordenadora do curso, Eliana de Mattos, reconhecimento proporcionará diversos benefí-
cios para os estudantes
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Exposição “Árvores
que dão Frutos”
arrecada verba
para Grendacc

Com o slogan “Árvores que dão Frutos”, o Grendacc (Grupo
em Defesa da Criança com Câncer)  promove até quarta-feira (2)
mais uma exposição com venda de guirlandas e árvores de Natal.
Esta será a nona edição do evento que tem a participação de médi-
cas pediatras e de senhoras da sociedade jundiaiense que confec-
cionaram aproximadamente 30 árvores.

A mostra pode ser visitada na Scarlett House Mobiliário e
Decoração. Qualquer um dos artigos em exposição pode ser adqui-
rido pela pessoa interessada. O encerramento, no dia 02 de dezem-
bro, acontecerá às 19 horas. A Scarlett House está localizada na
Avenida Jundiaí, 1.000, Anhangabau (em frente ao Parque da Uva).

Há 10 anos, o Cead
(Centro Especializado no Trata-
mento em Álcool e Drogas)
vem colaborando com pessoas
que são dependentes de vícios
como álcool, maconha, cocaí-
na, medicamentos e até mes-
mo jogos compulsivos. “A nos-
sa intenção é oferecer trata-
mento aos dependentes de
substâncias psicoativas e in-
seri-los novamente na so-
ciedade”, afirma a diretora da
entidade, Regina Bichara Ros-
si. Atualmente, a instituição
presta auxílio a aproximada-
mente 270 pacientes, além de
cerca de 100 famílias. “A maio-
ria são moradores de Jundiaí e
a faixa etária dos assistidos é
acima dos 15 anos”. A en-
tidade oferece diversas ati-
vidades aos pacientes como:
oficinas terapêuticas, jogos re-
creativos e culturais, além de
atendimento psquiatra, grupos
terapêuticos e enfermagem
(controle de medicação). “O
tratamento realizado é ambu-
latorial”.

Dentro do Cead funcio-
na o Centro de Atenção Psicos-
social para Álcool e Drogas. “É

Entidade ajuda
dependente no

combate às drogas
um convênio que temos com a
Prefeitura de Jundiaí, através da
Secretaria Municipal da Saúde.
Isso porque atendemos a popu-
lação por meio do SUS, sempre
no nosso limite. Recebemos ver-
ba através desse convênio. Con-
tudo, essa forma não supre as
nossas necessidades”, esclarece
Regina. De acordo com a direto-
ra da instituição, as ne-
cessidades mais urgentes são
variadas. “Gostaríamos de rece-
ber material didático para que
possamos utilizá-lo nas oficinas.
Peças e tintas para madeira, te-
cidos e pastilhas para mosaico
também são muito usados pelos
nossos assistidos. Também ne-
cessitamos de doações de ma-
terial de higiene e limpeza”.
Atualmente, a entidade conta
com o trabalho de 26 funcionári-
os, entre equipe técnica e admi-
nistrativa, mais o apoio de esta-
giários para o atendimento aos
dependentes.

Combate às drogasCombate às drogasCombate às drogasCombate às drogasCombate às drogas
A combinação de cam-

panhas de conscientização, o
desenvolvimento de projetos e
programas de apoio ao depen-

dente e a colaboração das
famílias dos assistidos. Para Re-
gina, essa é a fórmula que pode
tirar o dependente do mundo
obscuro das drogas. “São várias
estratégias necessárias para a
conquista de resultados positi-
vos com relação a dependência
de qualquer substância. Inicial-
mente o município deve ter uma
política pública para esta
questão. O trabalho exaustivo
também deve ser realizado de
prevenção e combate a esse
mal”. Segundo a diretora, quan-
do a pessoa passa por tratamen-
to e se dedica às atividades de-
senvolvidas na instituição, em
geral, a chance de abandonar o
vício é considerável. “O tratamen-
to trás muitos resultados, as pes-
soas conseguem se reinserir na
vida profissional, na comunidade
e na vida social. Infelizmente
uma parte da população ainda
possui preconceito quando se
depara com o dependente”.

O Cead está localizado a
rua Tenente Ary Aps, 304, Viane-
lo. Mais informações podem ser
obtidas através dos telefones
4522-6898 ou 4497-0154.

“Cerca de 30 árvores de diferentes estilos e tamanhos podem ser adquiridas
pela população”
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