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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,

Automação Industrial, Engenharia de

Alimentos, Engenharia Civil, Engenha-

ria Eletrônica, Engenharia Química,

Engenharia de Produção     e     Redes de

Computadores: 11 4588-4446

• Secretaria dos cursos de Ciências

Econômicas, Educação Física, Publi-

cidade e Propaganda, Pedagogia,

Fisioterapia, Terapia Ocupacional,

Logística, Marketing e Sistemas de

Informação: 11 4588-4445

• Secretaria do curso de Direito: 11

4588-4451

• Secretaria de Pós-Graduação e

Extensão Universitária: 11 4582-0424

• Serviço Social: 11 4527-3446

• Núcleo de Prática Jurídica - Assistência

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

Clínica de Saúde: 11 4527-3452

Recadastramento biométrico: credibilidade a favor da justiça

Um dos documentos mais importantes na vida do cidadão é o título de eleitor. É por meio dele que o brasileiro define o
futuro do País e dá poder para que os governantes realizem ações que possam beneficiar a população. Até as últimas eleições
para participar do processo de votação a justiça utilizava as chamadas urnas eletrônicas. O eleitor se dirigia ao local onde estava
inscrito, assinava o caderno enviado pelo cartório, apresentava documento com foto e depois entrava na cabine escolhendo os
seus candidatos. Porém desde o ano passado algumas cidades estão sendo beneficiadas com o recadastramento eletrônico. O
primeiro município a passar por esse processo foi Nuporanga, no interior de São Paulo. Neste ano, além de Sales de Oliveira e
Itupeva, Jundiaí também participará do processo. Com isso os eleitores dessas localidades estão sendo convocados para regular
a situação. Em Jundiaí, por exemplo, a população pode fazer o recadastramento desde o dia 25 de abril. Por isso é importante que
o jundiaiense, munido de todos os documentos necessários, se locomova até o cartório responsável pelo seu colégio eleitoral e
se cadastre novamente. O recadastramento biométrico é um método automático de reconhecimento individual baseado em
medidas biológicas (anatômicas e fisiológicas) e características comportamentais. A utilização desse tipo de sistema proporciona
total segurança, já que no momento de votação, a pessoa colocará sua impressão digital na urna eletrônica que reconhecerá seus
dados. Esse é um dos destaques desta edição do “Em Foco” e pode ser encontrado na página 7. Já na página 3 está publicada
matéria sobre a Diretora de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do UniAnchieta, Beatriz Maria Eckert-Hoff, que
atualmente cursa pós-doutorado na Alemanha. Devido a qualidade do trabalho, cujas questões abordam a “Formação” na
Universidade, seu projeto também foi aprovado no exterior. A página 4 é dedicada a dois assuntos diferentes. O primeiro deles é
referente aos alunos da oitava série das Escolas Padre Anchieta de Cajamar que realizaram no fim desse semestre trabalho
relacionado a área de Propaganda e Marketing. O projeto teve como objetivo preparar e incentivar os estudantes na oralidade da
Língua Inglesa, idioma considerado essencial para o campo acadêmico e para o mercado de trabalho. Já o segundo é sobre o
projeto de alguns estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas que será apresentado no III Simpósio de Franca, evento
que acontecerá entre os dias 22 e 24 de agosto e reunirá professores e estudantes de diversas regiões do Brasil. O Festival de
Talentos (página 5) encerrou as atividades dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no primeiro semestre.
Durante o evento, que foi marcado pela emoção da despedida da ex-diretora Nóia Maria Florêncio, foram realizadas várias
apresentações artísticas. Já o Parque da Cidade promove a partir de amanhã (segunda-feira) o “EcoFérias”. Com atividades
gratuitas, o projeto será desenvolvido até o dia 30 de julho e voltado para crianças e adolescentes. Outro assunto da página 6 é
o filme “É proibido fumar” que foi apresentado recentemente para alunos do UniAnchieta no anfiteatro do campus Professor
Pedro. C. Fornari. A exibição, que integra o projeto cultural Brazucach, reuniu mais de 200 pessoas. Assistiram a produção não
apenas os alunos como também seus familiares. A Associação Comercial e Empresarial em parceria com o UniAnchieta está
disponibilizando o curso superior tecnológico em Gestão Comercial. Associados da associação terão desconto nas mensalidades.
Ainda na página 8 o leitor poderá encontrar as ofertas de trabalho do Nemp (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresari-
ais). São oferecidas diversas vagas de emprego e estágio para alunos, ex-alunos e familiares dos estudantes do UniAnchieta.
Desejamos a você um bom domingo e uma ótima semana.
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A Diretora de Graduação, Pós Gra-
duação, Pesquisa e Extensão do UniAn-
chieta, Doutora Beatriz Maria Eckert-Hoff,
iniciou em fevereiro deste ano, na USP (Uni-
versidade de São Paulo), seu Pós-Douto-
rado. Devido a qualidade do trabalho, cu-
jas as questões abordam a “Formação”
na Universidade, seu projeto também foi
aprovado no exterior. “É muito importante
estar inserida em grandes grupos que es-
tudam e pesquisam o ensino superior”,
explicou doutora Beatriz.

Para dar mais consistência ao es-
tudo, a Diretora de Graduação, Pós Gradu-
ação, Pesquisa e Extensão procurou de-
senvolver parte do trabalho na Europa.
“Desde a escrita do projeto de Pós-douto-
rado senti a necessidade e a importância
de desenvolver parte da pesquisa na Ale-
manha. Escolhi a Alemanha, neste primei-
ro momento, por dois grandes motivos: um,
por ser o alemão a minha língua materna;
segundo, porque meus antecedentes mi-
graram da região do Rhein-Hunsrück

(Frankfurt, Mainz), onde coletarei material
para a pesquisa, rumo ao sul do Brasil, na
metade do século XIX, o que me leva a
questionar as políticas linguísticas no Bra-
sil, desde o processo migratório, passan-
do pela interdição das línguas durante a
segunda Guerra Mundial, no governo de
Getúlio Vargas, até os dias atuais, com a

Diretora de Graduação, Pós
Graduação, Pesquisa e Extensão

realiza estudo na Alemanha
questão da globalização”.

Doutora Beatriz integrará o grupo
de pesquisa Romanisches-Seminar, da
Universidade Christian-Albrechts-Universi-

taet, zu Kiel Alemanha, próximo a cidade
de Hamburgo e participará de estudos e
discussões de dois grupos de pesquisa, um
na Humboldt-Universität zu Berlin e outro
na Johann Wolfgang Göthe in Frankfurt,
além de coletar material em arquivos pú-
blicos e privados em algumas regiões do
norte e sul da Alemanha. “Felizmente eles
me aceitaram para desenvolver a pesqui-
sa e participar das aulas e do grupo de
estudos durante 40 dias aproximadamen-
te”. Ela explica que o projeto versa sobre
Políticas Linguísticas e Formação de Pro-
fessores, em contextos de imigração euro-
peia, tanto alemã, como italiana, que é o
caso de Jundiaí. “Com essa pesquisa po-
derei encaminhar discussões dentro do
UniAnchieta e em demais Universidades e
órgãos Federais que traçam as políticas
de formação de professores e as políticas
linguísticas, no sentido de contribuir com
o aperfeiçoamento dessas questões em
nosso País”.

A prova de que o estudo vem sen-
do realizado com muita qualidade é o
apoio que ela recebe do maior órgão de
fomento de pesquisa do Estado de São
Paulo, a FAPESP (Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de São Paulo), que dá
uma credibilidade muito grande ao traba-
lho, ao Pós-doutoramento e ao estudo que
será desenvolvido na Alemanha. “É uma
honra desenvolver pesquisa no exterior
com bolsa e apoio total da FAPESP e, por
outro lado, é uma responsabilidade muito
grande, pois faz-se necessário apresentar
um bom relatório do trabalho desenvolvi-
do e trazer uma contribuição maior ainda
às questões de ensino e pesquisa no nos-

so País, no que tange às políticas linguísti-
cas e políticas de formação de professo-
res do ensino superior”, afirmou.

De acordo com a doutora Beatriz, a
oportunidade de poder permanecer den-
tro de uma Universidade alemã pesquisan-
do, discutindo e estudando, por um tem-
po, dará um diferencial de qualidade mui-
to grande ao trabalho na diretoria, tanto
de Graduação, como de Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão.

Trabalho desenvolvido pela Doutora Beatriz recebe apoio da FAPESP (Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo), maior órgão de fomento de pesquisa do Estado de São Paulo
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Cajamar: alunos  participam de projeto
e dão lição de talento e criatividade

Por intermédio da discipli-
na de Inglês, os alunos da oitava
série das Escolas Padre Anchieta
desenvolveram um trabalho rela-
cionado a área de Propaganda e
Marketing. O projeto teve como
objetivo preparar e incentivar os
estudantes na oralidade da Lín-
gua Inglesa, idioma considerado
essencial para o campo acadê-
mico e  mercado de trabalho. Vá-
rias atividades foram realizadas
como a criação de um sabonete
para combate à acne, cooler para
resfriamento de notebooks, cho-
colate, biscoito, brinquedo, canal
teen, escova de dentes e madei-
ra inteligente. O projeto contou
com o apoio do especialista nas

áreas de Publicidade, Marketing
e Jornalismo, Bruno Brescancini
que atuou como jurado e comen-
tarista. Trabalhar com iniciativas
como essa possibilita o desenvol-
vimento de habilidades entre os
jovens, estimulando-os às ações
pró-ativas, tornando o estudo
mais significativo e prazeroso.
Após a conclusão das atividades
foi possível observar o talento e a
criatividade de cada um dos jo-
vens participantes que em breve
estarão aptos para enfrentar a
competitividade profissional
além de poderem atuar em uma
sociedade globalizada.

Um trabalho desenvolvi-
do no curso de Análise e Desen-
volvimento de Sistemas do Uni-
Anchieta será apresentado no III
Simpósio de Educação de Fran-
ca, evento que acontecerá entre
os dias 22 e 24 de agosto e reu-
nirá professores e estudantes de
diversas regiões do País. Com o
tema “Projeto e Desenvolvimen-
to de um gerenciador de vendas”,
o estudo contou com a participa-
ção dos alunos Júlio César, Lucia-
no Marques, Rodrigo Rogério e
Nilce Silva de Lima e coordena-
ção do professor Juliano Schimi-
guel. Após a conclusão da pes-
quisa, Nilce e Juliano resolveram
inscrevê-la no simpósio, que será
realizado no Centro Universitário
de Franca (UniFACEF).  Segundo
a estudante, o projeto foi desen-
volvido como forma de colaborar
com a empresa Natureza Viva do

Projeto de estudantes de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas será
apresentado em simpósio nacional

segmento de reciclagem de ma-
teriais plásticos, cujo proprietário
e sócio é um dos integrantes do
grupo. “Este trabalho visa criar um
sistema para gerenciar toda a ro-
tina de vendas, compras, cadas-
tro, além de consulta, visualiza-
ção e emissão de relatórios, pos-
sibilitando assim, melhor contro-
le de estoque de uma micro-em-
presa. Todas estas informações
serão armazenadas no banco de
dados, gerando melhor confiabi-
lidade, agilidade, eficiência e se-
gurança no gerenciamento de
dados. O objetivo é desenvolver
o sistema para gerenciar os mó-
dulos ERP da empresa aprimo-
rando o controle e visão para to-
madas de decisão, conciliando os
módulos prontos com as reais ne-
cessidades da organização”, afir-
mou a aluna.

Depois de saber da exis-

tência do simpósio, os alunos e o
professor resolveram inscrever o
projeto no evento. “Na verdade
inscrevemos o trabalho no site
oficial e ficamos aguardando a
aprovação. Para a nossa surpre-
sa recebemos o comunicado de
que ele havia sido aceito. Esta-
mos muito felizes”. De acordo
com Nilce, a apresentação do tra-
balho será realizada no dia 24 de
agosto pelo professor Juliano
Schimiguel.

CursoCursoCursoCursoCurso
A aluna, que é nascida em

São Paulo, mas atualmente resi-
de em Campo Limpo Paulista,
resolveu fazer Análise e Desen-
volvimento de Sistemas no Uni-
Anchieta pela ótima qualidade do
corpo docente e a infraestrutura
proporcionada aos estudantes. “O
curso é muito bom, voltado real-

mente mais para a área tecnoló-
gica, em Tecnologia da Informa-
ção. Aprendemos muito com a
convivência das aulas práticas em
laboratórios, o que nos dá uma
percepção melhor da realidade
da atuação. Isso sem falar nas pa-
lestras ministradas por profissio-
nais da área. Os professores, pos-
so dizer que superaram as minhas
expectativas, tanto como pesso-
as humanas no relacionamento
com os alunos, dispostos a dar
todo suporte e apoio, como ao de-
sempenharem seu papel”. Nilce
também faz questão de elogiar o
trabalho não só do coordenador
do curso como também da aten-
ção dos funcionários da institui-
ção. “Encontrei total apoio do co-
ordenador do curso, Mateus Fui-
ni, dos professores, da secretaria
e da faculdade em geral”.

Outro ponto positivo des-

tacado pela aluna é com relação
ao incentivo que o UniAnchieta
dá para a participação em even-
tos não só em nível estadual
como até mesmo nacional. “Que-
ria ressaltar a importância de in-
gressarmos em um curso superi-
or, ainda mais em uma faculda-
de onde nós dá a chance de de-
senvolvermos aquilo que apren-
demos em sala de aula. Muitas
portas são abertas e as oportuni-
dades acabam aparecendo,
como por exemplo, a chance que
tenho de participar de congres-
sos e simpósios inscrevendo nos-
so trabalho do Projeto Integrador
ao lado do professor Juliano. Com
certeza, tem sido de grande
aprendizado e crescimento. A
educação é um processo social,
é desenvolvimento. Não é a pre-
paração para a vida, é a própria
vida”, explicou.

Atividade contou com a participação do especialista em Publicidade, Marketing e Jornalismo, Bruno Brescancini



10 de julho de 2011 5

Os alunos do Ensino Fun-
damental das Escolas Padre
Anchieta tiveram a chance de
soltar a imaginação e mostrar
toda a habilidade durante a 5ª
edição do Festival de Talentos. O
evento, realizado na quadra poli-
esportiva do prédio São Paulo,
contou com a participação de
aproximadamente 400 estudan-
tes que apresentaram coreogra-
fias  baseadas em diversos ritmos
musicais. A iniciativa marcou o
encerramento do primeiro semes-
tre do ano letivo e proporcionou
muita emoção aos pais e avós
presentes. De acordo com a psi-
cóloga Rosely Aparecida de Oli-
veira, a atividade integra o Proje-
to Preparando para a Vida (PPV)
e visa contribuir com a formação
do caráter do adolescente. “O ob-
jetivo é ajudar o aluno a perceber
que ele deve tomar decisões po-
sitivas para a vida. Também ser-
ve para desenvolver todas as
suas potencialidades e capacida-
des”, explicou. Segundo ela, du-
rante as aulas os estudantes tem
a oportunidade de discutir temas
que possam colaborar com  ama-
durecimento da personalidade de
cada um. “Hoje em dia o jovem
tem na sua frente algumas op-
ções para seguir, mas nem sem-
pre ele possui a consciência ade-
quada da escolha. As Escolas
Padre Anchieta estão aqui para
ajudá-lo a encontrar o caminho
mais adequado para ser percorri-
do”, ressaltou.

De acordo com Rosely,
além dos alunos poderem mos-
trar todas as habilidades por meio
das coreografias também foi de-
senvolvida uma ação social.
“Cada adolescente que participou
do festival doou um quilo de ali-
mento não perecível que será re-
passado para algumas institui-
ções assistenciais da cidade”.

HomenagemHomenagemHomenagemHomenagemHomenagem
Após a entrada das crian-

ças da Educação Infantil e do En-
sino Fundamental foi executado
o Hino Nacional. Na sequência os
alunos cantaram músicas home-
nageando a ex-diretora Nóia Ma-
ria Florêncio que se mostrou bas-
tante emocionada. Em seguida foi
a vez da mantenedora da institui-
ção, Maria da Graça Savoy Forna-
ri, conversar com todos os presen-
tes sobre os 70 anos do Grupo
Anchieta e agradecer todo o tra-
balho e dedicação do fundador,
professor Pedro Clarismundo For-
nari. Ela aproveitou a oportunida-
de para também homenagear a
Nóia, que durante 35 anos teve o
Anchieta como a sua segunda
casa. A nova diretora do Ensino
Fundamental, professora Silvana
Maion foi apresentada para toda
a comunidade presente.

ApresentaçõesApresentaçõesApresentaçõesApresentaçõesApresentações
Mais de 20 apresentações

foram realizadas. As coreografi-
as abordaram diversos temas e
músicas. As alunas do 7º B, Mar-
cela Perchon, Marina Ferreira
Neves, Camila Ribeiro, Laura San-
tiago Spina e Beatriz Mie exibiram
a dança “Blah, Blah, Blah”. “En-
saiamos quase dois meses antes
da apresentação”, esclareceu
Marcela. O fato das estudantes
participarem de aulas de Jazz fez
com que os movimentos fossem
executados de forma espontânea
e sincronizada. “Como nós gosta-
mos desse tipo de dança, tudo

ficou mais fácil”. Para elas, o fes-
tival serviu para estreitar os laços
de amizade entre as colegas de
classe. “É um encontro muito ba-
cana. A gente fica mais enturma-
da”, afirmou Marina.

Outro grupo que participou
foi o do 7º C formado pelas alu-
nas Nicole Djovanna, Stephanie
Goulart, Gabriela De Llangelca,
Isabelle Goulart, Letícia Toledo,
Aline Reginato, Maria Eduarda
Barbieri, Julia Biscuolo e Ana Be-
atriz Lopes Souza que apresentou
o número “Who´s that Chick”.
“Foi o máximo poder mostrar a
nossa coreografia. É um evento
que levanta o nosso astral, nos
sentimos muito felizes. A gente
pôde conhecer melhor uma a
outra”, revelou Nicole.

PaisPaisPaisPaisPais
Vários pais e parentes dos

adolescentes prestigiaram as
coreografias. Entre eles estava a
mãe da aluna Júlia do 7º C, Fer-
nanda Zorzi que gostou do nível
das danças apresentadas. “Acho
muito bom porque desde crian-
ças eles dão valor a essa arte.
Depois, na adolescência eles tem
a chance de fortalecer as amiza-
des feitas nos primeiros anos”.
Para Fernanda, outras pessoas,
além da comunidade Anchieta,
deveriam ter acesso ao festival.
“Ele é tão bonito que deveria ser
aberto ao público”. A avó da estu-
dante Natália do 7º A, Márcia Chi-

Festival de Talentos: estudantes
dão show e emocionam pais

aca declarou que ficou encanta-
da com as coreografias. “Foi mui-
to gostoso ver as apresentações”.
Segundo ela, a iniciativa pode des-
pertar novos talentos na área ar-
tística. “É um evento muito inte-

ressante. Ele começa na escola e
de repente pode descobrir algum
aluno que nasceu para dança.
Tem gente que tem vontade, mas
nunca teve a oportunidade. O fes-
tival dá essa chance”.

Ex-diretora da Educação Infantil e Ensino Fundamental, Nóia Maria Florên-
cio foi homenageada pelos alunos

Crianças da Educação Infantil também participaram da homenagem inter-
pretando a canção “Como é grande o meu amor por você”

Durante as apresentações estudantes mostraram várias habilidades Alunos utilizaram até máscaras para dar mais qualidade à coreografia
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O Parque da Cidade pro-
move a partir desta segunda-fei-
ra (dia 12) o “EcoFérias”. Com
atividades gratuitas, o projeto
será realizado até 30 de julho,
sempre a partir das 9 horas.
São programas de educação
ambiental, torneios esportivos,
rodas de capoeira e iniciação
ao jiu jitsu, apresentação de
quadrilha e brinquedos inflá-
veis. Um dos destaques da pro-
gramação é a participação dos
índios da tribo Wassu-Cocal,
de Alagoas, que estarão no
Parque no dia 24, a partir das
10 horas, falando sobre a im-
portância da cultura de seu
povo através de exposição de

Parque da Cidade
realiza “EcoFérias” e
proporciona diversas

atrações de lazer

artesanato e apresentação de
dança. Já o encerramento do
evento está programado para
ocorrer no dia 30 de julho, a
partir das 15h30, com apre-
sentação da Esquadrilha da
Fumaça sobre a represa. O
show, que deveria ter sido rea-
lizado em 1º de maio e foi can-
celado em função do mau
tempo, foi reagendado para
essa data, marcando o encer-
ramento do período de férias.

Além da programação
da EcoFériasEcoFériasEcoFériasEcoFériasEcoFérias, o Parque da Ci-
dade mantém uma sala de re-
creação, próxima às quadras,
com empréstimo de materiais
esportivos e recreativos como

Estudantes de diversos
cursos assistiram recentemen-
te, no anfiteatro do campus Pro-
fessor Pedro C. Fornari, o filme
“É proibido fumar” da diretora
Anna Muylaert. A exibição faz
parte do projeto cultural Brazu-
cah cujo objetivo é incentivar os
alunos a assistirem produções
nacionais.  A principal novidade
desta edição foi a participação
do público externo conforme
explicou o agente Thiago Miot-
ta. “Surpreendentemente regis-
tramos a participação de 223
pessoas. Essa sessão foi dife-
rente das demais. Como está-
vamos no período de férias,
muitos alunos não puderam
assistir. No entanto, os que com-
pareceram levaram seus fami-
liares. O resultado é que desta
vez tivemos um público predo-
minantemente externo, inédito
até então”, afirmou.

Após o término, o públi-
co foi convidado a participar de
um debate sobre os principais
assuntos enfocados na história.
“Realizamos uma discussão
com o professor Paulo Daniel
que dá aula no curso de Ciênci-
as Econômicas e edita o blog
“Além de Economia”. Foi inte-
ressante, pois por alguns moti-
vos, ele não pôde assistir ao fil-
me antes, mas topou mesmo
assim participar no dia. O pro-
fessor falou sobre a impressão
que teve e as analogias aos di-
lemas da vida do paulistano.
Resgatou alguns momentos his-
tóricos, que sem percebermos,
estão presentes em nosso coti-
diano, como retratou a produ-
ção”.

Fi lmeFilmeFilmeFilmeFilme

Produzida em  2009, a
exibição tem como artistas prin-
cipais o cantor do grupo Titãs
Paulo Miklos e a atriz Glória Pi-
res. O filme conta a história de
Baby (Glória Pires), uma mulher
que mora sozinha em seu apar-
tamento e dá aulas de violão.
Sua vida, por vezes tediosa, tem
a chance de mudar quando Max
(Paulo Miklos) começa a morar
no apartamento ao lado. Ela
logo se apaixona por ele, mas
precisa mudar diversos hábitos,
inclusive parar de fumar. “O
enredo é muito engraçado e o
final surpreendente. Basica-
mente fala sobre como as ve-
zes que ficamos parados espe-
rando mudanças sem pensar
no nosso futuro”, declarou Thi-
ago. Segundo ele, com as féri-
as escolares de julho o projeto
será interrompido voltando ao
normal em agosto. “Agora fare-
mos uma pausa neste mês
para selecionar os filmes do se-
gundo semestre. A volta está
programada para o  próximo
mês, porém, ainda não temos
uma data definida. Com certe-
za, quando estivermos próxi-
mos do evento, faremos uma
boa divulgação”. Sobre as exi-
bições realizadas no primeiro
semestre, o estudante faz um
balanço altamente positivo.
“Jundiaí é uma cidade onde as
pessoas apreciam a cultura,
gostam de cinema. Estou mui-
to safisfeito e espero que para
o segundo semestre tenha-
mos o mesmo entusiasmo
destes três meses”.

PROJETO CULTURAL
BRAZUCAH: “É

PROIBIDO FUMAR”
MARCA O

ENCERRAMENTO DAS
ATIVIDADES DO

PRIMEIRO SEMESTRE

bola, tacos e jogos de dama.
Para o empréstimo é necessá-
rio apresentar um documento
com foto. No local também há
áreas para piquenique, cami-
nhadas, pista de cooper, ciclo-
via, aparelhos de ginástica,
playground, jardim japonês,
pistas de aeromodelismo e
automodelismo, quadras poli-
esportivas e até um Centro Ná-
utico onde são oferecidas au-
las gratuitas de caiaque. O
Parque da Cidade está locali-
zado na rodovia João Cereser,
quilômetro 66. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo
telefone 4522-0766.

Atividades serão desenvolvidas até o dia 30 de julho em um espaço que oferece muito lazer e diversão
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Todos os eleitores de Jun-
diaí deverão realizar até o dia 16
de dezembro o chamado reca-
dastramento biométrico. Segun-
do informações divulgadas pelo
Tribunal Regional Eleitoral (TRE),
a biometria é um método auto-
mático de reconhecimento indi-
vidual baseado em medidas bi-
ológicas (anatômicas e fisioló-
gicas) e características compor-
tamentais. A utilização desse
tipo de sistema proporciona to-
tal segurança no processo, já
que no momento da votação, o
eleitor colocará sua impressão
digital na urna eletrônica que re-
conhecerá os seus dados habi-
litando automaticamente para
o voto. Em Jundiaí, o recadas-
tramento teve início no dia 25
de abril. Segundo a chefe do car-
tório da 281ª Zona Eleitoral,
Carla Juliana Vassalo, só no mês
passado cerca de 1.300 pesso-
as regularizaram a situação jun-
to a justiça. “O movimento já é
bem grande, estamos receben-
do uma média de 150 eleitores
diariamente. Em geral, a espe-
ra chega a 1 hora e 30 minu-
tos”, afirmou. De acordo com
Carla, até o dia 22 deste mês
cada cartório será responsável
pelas zonas eleitorais sob a sua

Cartórios eleitorais de Jundiaí já
fazem o recadastramento biométrico

abragência. “Já a partir do dia
25 provavelmente será monta-
da uma central na rua dos Ban-
deirantes onde o atendimento
será feito de forma uniforme, ou
seja, todos os cartórios estarão
trabalhando em conjunto”.

Quem deve fazer oQuem deve fazer oQuem deve fazer oQuem deve fazer oQuem deve fazer o
recas t ramentorecast ramentorecast ramentorecast ramentorecast ramento

Além de Jundiaí, o novo
sistema será utilizado a partir

das eleições de 2012 nas ci-
dades de Nuporanga (pela se-
gunda vez), Sales de Oliveira e
Itupeva. De acordo com o TRE,
esses municípios foram esco-
lhidos pelo fato de terem que
cumprir a chamada revisão do
eleitorado, ou seja, os eleito-
res já deveriam comparecer ao
cartório para comprovar resi-
dência no local de votação.
Segundo Carla, apesar das
pessoas entre 18 e 70 anos

serem obrigadas por lei a re-
gularizar a situação, os adoles-
centes entre 16 e 18 anos e
os maiores de 70 anos tam-
bém estão sendo chamados a
participar do processo. “Esta-
mos indicando que todos rea-
lizem o recadastramento, pois
caso isso não aconteça, o elei-
tor terá o seu título cancelado.
Com isso ele não poderá parti-
cipar de concursos públicos
além de ficar impossibilitado

de obter passaporte para via-
gens internacionais, entre ou-
tros benefícios que tem direi-
to”.

Documentos neces-Documentos neces-Documentos neces-Documentos neces-Documentos neces-
s á r i o ss á r i o ss á r i o ss á r i o ss á r i o s

Para participar do reca-
dastramento, o eleitor deverá
comparecer ao cartório em que
está inscrito com os seguintes
documentos: Documentação
de Identificação (RG, certidão
de nascimento ou casamento,
certificado militar ou carteira
de trabalho) e comprovante de
residência. “A conta de água,
luz ou telefone deve ter sido
emitida entre julho de 2010 e
abril deste ano”, declarou a
chefe do cartório da 281ª Zona
Eleitoral.

Atualmente o horário de
atendimento é das 12 às 18
horas. Em Jundiaí, os cartórios
da 65ª e 424ª Zonas Eleitorais
estão localizados a rua dos
Bandeirantes, 103, no Centro
e o da 281ª Zona Eleitoral na
avenida Doutor Cavalcanti,
702, Centro.

O eleitor que não fizer o recastramento terá o seu título cancelado, não poderá participar de concursos públicos,
nem obter passaporte para viagens internacionais, entre outros benefícios que tem direito.
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A partir de agosto, o UniAnchieta oferecerá o
curso superior tecnológico em Gestão Comercial será
oferecido na cidade. Poderão participar empresários e
funcionários do comércio. “Percebemos que há muita mão
de obra na área precisando de formação e com a vinda de
novos shoppings e centros comerciais a necessidade de
um curso específico aumenta”, afirma o coordenador do
curso, professor Marcelo Pilon.

Na grade curricular estão as matérias: Fundamen-
tos de Marketing e Varejo; Matemática e Estatística Apli-
cadas; Fundamentos da Administração; Comunicação
Empresarial; Promoção de Vendas; Merchandising e Co-
mercialização; e Atendimento.

UniAnchieta oferece curso para empresários
e funcionários da área do comércio

EMPREGOS
O NEMP (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais) é direciona-
do SOMENTE para alunos, ex-alunos e familiares dos estudantes 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 oferecidas.

As vagas publicadas no jornal EM FOCO são constantemente atualizadas
pelas empresas, já os exemplares do jornal são distribuídos semanalmente,
podendo ocorrer neste intervalo à alteração do status da vaga.

Havendo qualquer dúvida no acesso de vagas, queiram por gentileza entrar
em contato com o NEMP, através do e-mail: nemp@anchieta.br, fornecendo
o código da vaga.

Horário de atendimento: segunda a sexta das 08h as 17h.

CÓDIGO DA VAGA: 2.918
ÁREA: ESTÁGIO EM DIREITO

CÓDIGO DA VAGA: 2.981
ÁREA: ESTAGIO EM PSICOLOGIA

CÓDIGO DA VAGA: 2.883
ÁREA: ESTAGIÁRIO ENG. QUÍMICA

CÓDIGO DA VAGA: 3.022
ÁREA: ESTAGIO DE RH

CÓDIGO DA VAGA: 3.023
ÁREA: ASSISTENTE ADM.

CÓDIGO DA VAGA: 3.024
ÁREA: ESTAGIO ENG. MECANICA

CÓDIGO DA VAGA: 2.979
ÁREA: ESTAGIÁRIO MARKETING

CÓDIGO DA VAGA: 2.831
ÁREA: ASSISTENTE CONTÁBIL

CÓDIGO DA VAGA: 2.941
ÁREA: AUXILIAR CONTÁBIL

CÓDIGO DA VAGA: 3.012
ÁREA: ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 2.795
ÁREA: OPERADOR PRODUÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 2.940
ÁREA: AUX. ADM. JR - SEGURANÇA

CÓDIGO DA VAGA: 2.926
ÁREA: PROGRAMADOR JAVA /
ANALISTA TI

CÓDIGO DA VAGA: 2.927
ÁREA: AUXILIAR ODONTOLÓGICA

CÓDIGO DA VAGA: 2.590
ÁREA: ASSIST. DEPTO PESSOAL

CÓDIGO DA VAGA: 2.591
ÁREA: AUXILIAR ESCRITA FISCAL

CÓDIGO DA VAGA: 2.641
ÁREA: SECRETARIA BILINGUE

CÓDIGO DA VAGA: 2.910
ÁREA: ESTAGIO EM MARKETING

CÓDIGO DA VAGA: 2.899
ÁREA: ESTAGIO FINANCEIRO

CÓDIGO DA VAGA: 2.978
ÁREA: AUXILIAR CONTABILIDADE

CÓDIGO DA VAGA: 2.741
ÁREA: ESTAGIÁRIO ENSINO MÉ-
DIO

CÓDIGO DA VAGA: 2.924
ÁREA: ESTAG. CONTROLE DE QUA-
LIDADE

CÓDIGO DA VAGA: 2.929
ÁREA: ESTÁGIO COMEX - EXPOR-
TATAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 2.944
ÁREA:  TEC. EM   TELEPROCES-
SAMENTO

CÓDIGO DA VAGA: 2.992
ÁREA: ASSISTENTE COMERCIAL

CÓDIGO DA VAGA: 2.890
ÁREA: TELEATENDENTE

CÓDIGO DA VAGA: 2.911
ÁREA:  ESTAGIÁRIO PCP

CÓDIGO DA VAGA: 2.912
ÁREA: ESTÁGIO CIÊNCIAS CONT.

CÓDIGO DA VAGA: 3.019
ÁREA:  AUX. ADM. /COMERCIAL

CÓDIGO DA VAGA: 2.991
ÁREA: ESTÁGIARIO ADMINISTRA-
TIVO JURÍDICO

CÓDIGO DA VAGA: 2.923
ÁREA:  TÉCNICO MECÂNICO OU
TÉC DE QUALIDAD

CÓDIGO DA VAGA: 2.961
ÁREA:  ESTAGIÁRIO EM ENG.
PRODUÇÃO/ MECANI

CÓDIGO DA VAGA: 2.902
ÁREA:  TECNICO EM QUIMICA

CÓDIGO DA VAGA: 3.028
ÁREA:  ASSISTENTE CONTÁBIL

CÓDIGO DA VAGA: 2.861
ÁREA:  ASSISTENTE DE T.I

CÓDIGO DA VAGA: 2.862
ÁREA:  ASSISTENTE ADMINISTRA-
TIVO EM T.I.

CÓDIGO DA VAGA: 2.958
ÁREA:  TÉCNICO ELETRÔNICO

CÓDIGO DA VAGA: 3.010
ÁREA:  AUXILIAR DE COMPRAS

CÓDIGO DA VAGA: 3.011
ÁREA:  AUXILIAR METROLOGIA

CÓDIGO DA VAGA: 2.837
ÁREA:  ANALISTA FISCAL

CÓDIGO DA VAGA: 2.917
ÁREA:  ESTÁGIO WEB DESIGN

CÓDIGO DA VAGA: 2.909
ÁREA:  EDUCADOR MATEMÁTICA

CÓDIGO DA VAGA: 2.956
ÁREA:  COORD. PEDAGÓGICO

CÓDIGO DA VAGA: 2.957
ÁREA:  ASSIST. DEPTO PESSOAL

CÓDIGO DA VAGA: 2.914
ÁREA:  ANALISTA DE SISTEMAS

CÓDIGO DA VAGA: 2.937
ÁREA:  ESTÁGIO EM COMPRAS

CÓDIGO DA VAGA: 2.977
ÁREA:  ASSISTENTE ADM.

CÓDIGO DA VAGA: 2.897
ÁREA:  ADMINISTRATIVO VENDAS

CÓDIGO DA VAGA: 2.888
ÁREA:  ESTÁGIO DIREITO

CÓDIGO DA VAGA: 2.855
ÁREA:  ESTAG. PROGRAMAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 3.034
ÁREA:  ASSISTENTE CONTABIL

CÓDIGO DA VAGA: 2.805
ÁREA:  ANALISTA FISCAL

CÓDIGO DA VAGA: 3.025
ÁREA:  ESTAGIÁRIO FISCAL

CÓDIGO DA VAGA: 2.967
ÁREA:  ESTÁGIO EM RH - DP

CÓDIGO DA VAGA: 2.998
ÁREA:  QUIMICO

CÓDIGO DA VAGA: 2.920
ÁREA:  ASSISTENTE   FISCAL

CÓDIGO DA VAGA: 2.930
ÁREA:  ESTAGIÁRIO QUÍMICO

CÓDIGO DA VAGA: 2.734
ÁREA:  AUXILIAR ADM

CÓDIGO DA VAGA: 2.955
ÁREA:  ESTÁGIO PROGRAMAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 3.026
ÁREA:  ENG. PRODUÇÃO TRAINEE

CÓDIGO DA VAGA: 2.821
ÁREA:  ESTAGIARIO  ADM.

CÓDIGO DA VAGA: 3.018
ÁREA:  TÉCNICO DE GARANTIA
DA QUALIDADE

CÓDIGO DA VAGA: 2.577
ÁREA:  ESTAG. ENG. CIVIL

CÓDIGO DA VAGA: 2.783
ÁREA:  ESTAGIO ADM.

CÓDIGO DA VAGA: 2.993
ÁREA:  ESTAGIÁRIO TI

CÓDIGO DA VAGA: 2.746
ÁREA:  PROGRAMADOR VB/SQL

CÓDIGO DA VAGA: 2.828
ÁREA:  PROGRAMADOR DELPHI

CÓDIGO DA VAGA: 2.962
ÁREA:  ESTAGIÁRIO MARKETING

CÓDIGO DA VAGA: 2.792
ÁREA:  ASSISTENTE MARKETING

CÓDIGO DA VAGA: 2.984
ÁREA:  INSTRUTORA IDIOMAS -
INGLÊS

CÓDIGO DA VAGA: 3.033
ÁREA:  ESTAGIÁRIO

CÓDIGO DA VAGA: 2.900
ÁREA:  AUXILIAR ADM.

CÓDIGO DA VAGA: 2.933
ÁREA:  AUXILIAR LABORATÓRIO

CÓDIGO DA VAGA: 2.949
ÁREA:  ESTAGIÁRIO

CÓDIGO DA VAGA: 2.950
ÁREA:  ESTAGIÁRIO

CÓDIGO DA VAGA: 2.951
ÁREA:  ESTAGIÁRIO

CÓDIGO DA VAGA: 2.954
ÁREA:  ESTÁGIO

CÓDIGO DA VAGA: 2.959
ÁREA:  ESTAGIÁRIO PROJETOS

CÓDIGO DA VAGA: 2.970
ÁREA:  COMPRAS

CÓDIGO DA VAGA: 2.971
ÁREA:  ASSESSOR DIRETORIA

CÓDIGO DA VAGA: 2.966
ÁREA:  ENGENHARIA

CÓDIGO DA VAGA: 2.976
ÁREA:  ESTETICISTA / FISIOTERA-
PEUTA

CÓDIGO DA VAGA: 2.985
ÁREA:  PROGRAMADOR WEB

CÓDIGO DA VAGA: 3.013
ÁREA:  AUXILIAR/ASSISTENTE
CONTÁBIL

CÓDIGO DA VAGA: 3.016
ÁREA:   ESTAGIÁRIO ADM.

CÓDIGO DA VAGA: 3.027
ÁREA:   VENDEDOR TECNICO - IN-
TERNO

CÓDIGO DA VAGA: 3.029
ÁREA:  ESTÁGIO LABORATÓRIO

CÓDIGO DA VAGA: 3.030
ÁREA:  ANALISTA DE LABORATO-
RIO JR

CÓDIGO DA VAGA: 3.031
ÁREA:  ANALISTA LABORATORIO JR

CÓDIGO DA VAGA: 3.035
ÁREA:  TÉCNICO SISTEMA SUPER-
VISÓRIO

São 60 vagas abertas para dois anos de curso.
O tecnólogo em Gestão Comercial poderá atuar

nas gestões comerciais e de serviços, de equipes de ven-
das, de empresas de atendimento (telemarketing, call
center, contact centers e apoio ao comércio eletrônico) e
em consultoria e assessoria Comercial.

Descontos para associados da ACEDescontos para associados da ACEDescontos para associados da ACEDescontos para associados da ACEDescontos para associados da ACE
A Associação Comercial Empresarial de Jundiaí é

parceira do UniAnchieta e oferece desconto nas mensali-
dades aos 3.400 associados, estendendo o benefício tam-
bém aos funcionários desses comércios. “Se você tem
um comércio crescente, é preciso uma mão de obra espe-

cializada e nada melhor do que poder oferecer cursos de
qualidade com descontos exclusivos”, reforça Ricardo
Diniz, presidente da ACE.

O desconto varia de 15%, nos pagamentos feitos
pelo aluno, até 25%, nos acordos com abatimento do
valor direto em folha de pagamento, porém somente
para grupos.

Para fazer o vestibular agendado, inscreva-se no
site www.anchieta.br. Para utilizar o benefício da enti-
dade, solicite a carta de desconto com Vanessa Rodri-
gues pelo e-mail comercial@acejundiai.com.br.

Colaboração: assessoria de Imprensa ACE Jundiaí


