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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

É preciso sempre se atualizar
 Antigamente alguns diziam que era necessário ter um curso de graduação para conseguir um bom emprego. Com o passar

dos anos, a situação mudou e hoje em dia o mercado de trabalho exige cada vez mais do profissional. São cursos, treinamentos e
experiência no currículo que fazem a diferença na busca por uma boa colocação. O nível de capacidade no momento da contratação
do candidato por parte das empresas vem aumentando ano a ano. Em contrapartida, são oferecidos salários elevados, vários
benefícios e inúmeras gratificações. Por isso, o brasileiro deve sempre procurar estudar, se atualizar, pois assim terá condições de
enfrentar a forte concorrência que se faz presente. Pensando nisso, o UniAnchieta está abrindo inscrições para novos cursos. São eles:
Tecnologia em Estética e Cosméticos, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em
Negócios Imobiliários, Tecnologia em Segurança no Trabalho e Tecnologia em Gestão Financeira. Todos os cursos são de Graduação e
foram criados por professores altamente capacitados com base na demanda propiciada pelo mercado de trabalho. Esse é o principal
destaque desta edição do “Em Foco” e encontra-se publicado na página 3. Na sequência, o leitor terá acesso a pesquisa desenvolvida
pela nutricionista Michelle Schoffro Cook sobre os dez piores alimentos. Trata-se de um estudo interessante e serve para orientar o
consumidor sobre o que deve ou não ser ingerido. O professor da USP e ex-aluno do UniAnchieta, Carlos Azzoni ministrou recentemente
palestra para os estudantes de Ciências Econômicas. Durante a sua explicação ele abordou assuntos como o dia a dia da profissão,
as principais dificuldades do economista, como anda o nível de emprego além de falar um pouco sobre a sua carreira (página 5). Em
junho será realizado na cidade de Fortaleza o 11º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. O evento
reunirá profissionais e estudantes de várias regiões do País. O UniAnchieta será representado por alguns alunos que apresentarão
trabalho em forma de pôster. Esse é um dos destaques da página 6. O outro é o artigo escrito pela aluna do 3º ano do Ensino Médio
das Escolas Padre Anchieta, Jaynne Mayra Salles, vencedora da 1ª Olimpíada de Redação 2011. O texto aborda o lixo, seus problemas
e soluções. A Secretaria de Saúde de Jundiaí promoveu a Semana de Enfermagem. Alunos do UniAnchieta e também de outras
instituições de ensino participaram das atividades. O evento contou com a presença de diversos profissionais de saúde (página 7). O
coordenador do curso de Ciências Econômicas, professor Cristiano Monteiro da Silva, ministrou palestra para pais e alunos do Ensino
Médio sobre Orçamento Familiar. A iniciativa integra o projeto do Laboratório de Finanças Familiares que será desenvolvido ao longo
do ano. Durante a explicação, Cristiano procurou dar algumas dicas para que o consumidor não contraia dívidas. Segundo ele, antes
de mais nada é necessário realizar um planejamento para aproveitar melhor a renda. A idéia atraiu muitos pais que ficaram interessa-
dos no assunto e aproveitaram a oportunidade para tirar dúvidas com o especialista. Ainda na página 8 estão publicadas ofertas de
emprego e estágio do Nemp (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais) para alunos, ex-alunos e familiares dos estudan-
tes do Grupo Anchieta. Desejamos a você um bom domingo e uma ótima semana.
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É cada vez maior a exigência do mercado de tra-
balho por mão de obra qualificada. As empresas, em geral,
buscam profissionais competentes e formados em insti-
tuições que propiciem uma base sólida de aprendizado.
Em contrapartida costumam oferecer uma remuneração
bastante atraente além de diversos benefícios. Pensan-
do nisso, o UniAnchieta está lançando novos cursos de
graduação. São eles Estética e CosméticosEstética e CosméticosEstética e CosméticosEstética e CosméticosEstética e Cosméticos, GestãoGestãoGestãoGestãoGestão
de Recursos Humanosde Recursos Humanosde Recursos Humanosde Recursos Humanosde Recursos Humanos,  Gestão ComercialGestão ComercialGestão ComercialGestão ComercialGestão Comercial,  Negó-Negó-Negó-Negó-Negó-
cios Imobiliárioscios Imobiliárioscios Imobiliárioscios Imobiliárioscios Imobiliários,  Segurança no TSegurança no TSegurança no TSegurança no TSegurança no Trabalhorabalhorabalhorabalhorabalho e  Ges-Ges-Ges-Ges-Ges-
tão Financeiratão Financeiratão Financeiratão Financeiratão Financeira. Além deles, também serão oferecidos
no segundo semestre deste ano os cursos de  LogísticaLogísticaLogísticaLogísticaLogística
(Noturno), Direito Direito Direito Direito Direito (Noturno),  Análise e Desenvolvi-Análise e Desenvolvi-Análise e Desenvolvi-Análise e Desenvolvi-Análise e Desenvolvi-
mentmentmentmentmento de Sisto de Sisto de Sisto de Sisto de Sistemasemasemasemasemas (Noturno) e TTTTTerapia Ocupacio-erapia Ocupacio-erapia Ocupacio-erapia Ocupacio-erapia Ocupacio-
nalnalnalnalnal (Noturno). As inscrições para o vestibular estão aber-
tas a partir desta quarta-feira (dia 18) e podem ser feitas
através do site www.anchieta.br. Segundo a Diretora de
Graduação Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, Douto-
ra Beatriz Maria Eckert-Hoff, a ideia de lançar os novos
cursos surgiu devido a grande procura das empresas por
mão de obra especializada em algumas áreas, além das
que o UniAnchieta já oferece. “A diretoria de Graduação
e a equipe do UniAnchieta tem a constante preocupação
de contribuir com o progresso de Jundiaí e região e para

UNIANCHIETA OFERECE NOVOS
CURSOS PARA SEGUNDO SEMESTRE 

isso sempre estamos realizando pesquisas voltadas para
o mercado de trabalho como forma de verificar quais são
as novas demandas”, afirmou doutora Beatriz.

Formação Cultural e MoralFormação Cultural e MoralFormação Cultural e MoralFormação Cultural e MoralFormação Cultural e Moral

A preocupação da instituição não é apenas com o
aspecto profissional. De acordo com a Diretora de Gradu-
ação Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão durante as
atividades desenvolvidas ao longo do curso, o estudante
recebe conceitos que possam, de alguma maneira, con-
tribuir para o seu crescimento enquanto cidadão. “Pen-
samos não só na formação profissional mas também na
formação cultural, moral e ética, enfim na formação de
cidadãos plenos”. Sobre os novos cursos, Doutora Bea-
triz ressalta que serão coordenados por uma excelente
equipe. “Eles foram pensados por um grupo de profissio-
nais altamente capacitados, mestres e doutores. Por isso,
os cursos terão um padrão elevado de ensino”. Como a
expectativa de procura é muito grande, a Diretora faz um
alerta a todos os interessados. “Cada um desses cursos
será aberto com 60 vagas. Orientamos que o interessa-
do faça logo sua inscrição e garanta a sua matrícula”.

De acordo com a Diretora de Graduação Pós-Graduação, Pes-
quisa e Extensão, Doutora Beatriz Maria Eckert-Hoff, a ideia de
lançar os novos cursos surgiu devido a grande procura das
empresas por mão de obra especializada em Jundiaí e região

CONHEÇA OS NOCONHEÇA OS NOCONHEÇA OS NOCONHEÇA OS NOCONHEÇA OS NOVVVVVOS CURSOSOS CURSOSOS CURSOSOS CURSOSOS CURSOS
SEGURANÇA DO TRABALHOSEGURANÇA DO TRABALHOSEGURANÇA DO TRABALHOSEGURANÇA DO TRABALHOSEGURANÇA DO TRABALHO

Público-alvo:Público-alvo:Público-alvo:Público-alvo:Público-alvo: Candidatos portadores de certificado de
conclusão do Ensino Médio ou Equivalente.
Perfil Egresso: Perfil Egresso: Perfil Egresso: Perfil Egresso: Perfil Egresso: Formar profissionais que possam traba-
lhar promovendo a saúde, segurança e a qualidade de vida
dos trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamen-
tadoras e demais diretrizes do Ministério do Trabalho e
Órgãos Ambientais. O Tecnólogo em Segurança no Trabalho
atuará na elaboração e execução de sistemas de organiza-
ção do trabalho e culturas laborais.

Duração:Duração:Duração:Duração:Duração: 5 semestres / TTTTTurno:urno:urno:urno:urno: Noturno.

GESTÃO FINANCEIRAGESTÃO FINANCEIRAGESTÃO FINANCEIRAGESTÃO FINANCEIRAGESTÃO FINANCEIRA
Perfil Egresso: Perfil Egresso: Perfil Egresso: Perfil Egresso: Perfil Egresso: O processo decisório das empresas, de-
vido à internacionalização da concorrência, tornou-se mais
complexo, portanto, requer o emprego de profissionais do-
tados de habilidades e competências adaptadas a este
contexto socioeconômico.  O curso tecnológico em GESTÃO
FINANCEIRA do UniAnchieta se apresenta de forma dife-
renciada, uma vez que oferece novos conhecimentos teóri-
cos e instrumentais, muito aplicados nas empresas de ca-
pital aberto, e úteis na definição das estratégias dos inves-

tidores financeiros.

Público-alvo:Público-alvo:Público-alvo:Público-alvo:Público-alvo: O curso destina-se os interessados nas se-
guintes práticas profissionais: assistente financeiro; ana-
lista e consultor em planejamento financeiro; analista e
supervisor em gestão estratégica; gestor de custos;
Duração:Duração:Duração:Duração:Duração: 4 semestres / Períodos:Períodos:Períodos:Períodos:Períodos: matutino e noturno

ESTÉTICA E COSMÉTICOSESTÉTICA E COSMÉTICOSESTÉTICA E COSMÉTICOSESTÉTICA E COSMÉTICOSESTÉTICA E COSMÉTICOS
Público-alvo:Público-alvo:Público-alvo:Público-alvo:Público-alvo: interessados em trabalhar na área de produ-
tos cosméticos, bem como na área de estética
Perfil Egresso: Perfil Egresso: Perfil Egresso: Perfil Egresso: Perfil Egresso: o egresso do curso estará habilitado a traba-
lhar com o produto cosmético em toda sua concepção, além de
compreender e desenvolver procedimentos na área de estéti-
ca facial e corporal

Duração:Duração:Duração:Duração:Duração: 4 semestres / TTTTTurno:urno:urno:urno:urno: matutino e noturno

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOSNEGÓCIOS IMOBILIÁRIOSNEGÓCIOS IMOBILIÁRIOSNEGÓCIOS IMOBILIÁRIOSNEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Público-alvo: Público-alvo: Público-alvo: Público-alvo: Público-alvo: Profissionais que desejam qualificação e ca-
pacitação para realizar atividades de assessoria, planejamen-
to, operações e controle de gerenciamento em Negócios Imobiliá-
rios. O curso também se destina àqueles que pretendam ingressar
na área, que tenham concluído o Ensino Médio ou Curso Superior e
queiram trabalhar na área empresarial particular, pública ou do
terceiro setor. Pessoas que trabalham ou que desejam trabalhar no
ramo imobiliário. Demais interessados em obter conhecimento e
capacitação sobre o mercado imobiliário.
Perfil Egresso: Perfil Egresso: Perfil Egresso: Perfil Egresso: Perfil Egresso: O perfil pretendido para o formado no Curso é
de um profissional apto a atuar no competitivo mercado imobiliário,
com uma visão ao mesmo tempo generalista, no sentido tanto do
conhecimento geral, das ciências humanas, sociais, políticas e eco-
nômicas, como também de uma formação especializada, constituí-
da de conhecimentos específicos, sobretudo nas áreas de opera-
ções e legislação imobiliária, de planejamento urbano, bem como a
organização, gerenciamento e a administração de corporações, es-
critórios e/ou agências Imobiliárias.
Duração: Duração: Duração: Duração: Duração: 4 semestres / Período:Período:Período:Período:Período: Noturno

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS
Público-alvo:Público-alvo:Público-alvo:Público-alvo:Público-alvo: Estudantes atuam ou pretendem atuar na
área de Recursos Humanos ou Gestão de Pessoas em suas
respectivas áreas e sub-áreas.
Perfil Egresso: Perfil Egresso: Perfil Egresso: Perfil Egresso: Perfil Egresso: Estudantes que tenham interesse em se
formar e se preparar para ingressar na área de Recursos
Humanos, vocacionados e sensíveis  ao ser humano; Estu-
dantes que já atuam na área e que pretendam aperfeiçoar
e atualizar conhecimentos; Estudantes que exercem fun-
ção de Liderança e responsáveis por pessoas, independen-
te da área de atuação, porém, interessados em  se aperfei-
çoar e receber informações da área.
Duração:Duração:Duração:Duração:Duração: 4 semestres / TTTTTurno:urno:urno:urno:urno: noturno

GESTÃO COMERCIALGESTÃO COMERCIALGESTÃO COMERCIALGESTÃO COMERCIALGESTÃO COMERCIAL
Público-alvo:Público-alvo:Público-alvo:Público-alvo:Público-alvo: Jovens e adultos que buscam, aperfeiçoar-
se ou adquirir uma nova profissão. Poderão atuar na ges-
tão de empresas comerciais e de serviços, na gestão de
equipes de vendas, na gestão de empresas de atendimen-
to e em consultoria e assessoria de marketing na área
Comercial. A Gestão Comercial tem um potencial ilimitado
de desenvolvimento.
Perfil Egresso:Perfil Egresso:Perfil Egresso:Perfil Egresso:Perfil Egresso: Na sua especificidade, o curso Superior
de Tecnologia em Gestão Comercial, visa a uma formação
profissional, a partir da visão especializada para operação
no seu campo de trabalho, desenvolvendo uma visão inte-
gradora possibilitando compreensão da interface dos pro-
cessos de gestão comercial.
Duração: Duração: Duração: Duração: Duração: 4 semestres / TTTTTurno:urno:urno:urno:urno: Noturno
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Os 10 piores alimentos
listados por uma nutricionista

Que atire a primeira pedra quem
não se rende a um fast food, salgadinho
ou cachorro-quente e depois fica preocu-
pado com as calorias que ingeriu. Mas o
que pouca gente sabe é que os perigos
desses alimentos vão muito além da
questão estética e podem ser um risco
para a saúde. Para esclarecer esses pro-
blemas, a nutricionista  Michelle Schoffro
Cook listou os dez piores alimentos de
todos os tempos.

10º lugar: Sorvete!10º lugar: Sorvete!10º lugar: Sorvete!10º lugar: Sorvete!10º lugar: Sorvete!
Apesar de existirem versões mais

saudáveis que os tradicionais sorvetes
industrializados, a nutricionista adverte
que esse alimento geralmente possui al-
tos níveis de açúcar e gorduras trans, além
de corantes e saborizantes artificiais, mui-
tos dos quais possuem neurotoxinas –
substâncias químicas que podem causar
danos no cérebro e no sistema nervoso.

 9º lugar: Salgadinho de milho. 9º lugar: Salgadinho de milho. 9º lugar: Salgadinho de milho. 9º lugar: Salgadinho de milho. 9º lugar: Salgadinho de milho.
De acordo com Michelle, desde o

surgimento dos alimentos transgênicos a
maior parte do milho que comemos é um
“Frankenfood”, ou “comida Frankenstein”.
Ela aponta que esse alimento por causar
flutuação dos níveis de açúcar no sangue,
levando a mudanças no humor, ganho de
peso, irritabilidade, entre outros sintomas.
Além disso, a maior parte desses salgadi-
nhos é frita em óleo, que vira ranço e está
ligado a processos inflamatórios.

8º lugar: Pizza8º lugar: Pizza8º lugar: Pizza8º lugar: Pizza8º lugar: Pizza
A nutricionista destaca que nem

todas as pizzas são ruins para a saúde, mas
a maioria das que são vendidas congela-
das em supermercados está cheia de con-
dicionadores de massa artificiais e conser-
vantes. Feitas de farinha branca, essas pi-
zzas são absorvidas pelo organismo e trans-
formadas em açúcar puro, causando au-
mento de peso e desequilíbrio dos níveis
de glicose no sangue.

7º lugar: Batata frita7º lugar: Batata frita7º lugar: Batata frita7º lugar: Batata frita7º lugar: Batata frita
Batatas fritas contêm não apenas

gorduras trans, que já foram relacionadas
a uma longa lista de doenças, como tam-

bém uma das mais potentes substâncias
cancerígenas presentes em alimentos: a
acrilamida, que é formada quando bata-
tas brancas são aquecidas em altas tem-
peraturas.

6 lugar: Salgadinhos de ba-6 lugar: Salgadinhos de ba-6 lugar: Salgadinhos de ba-6 lugar: Salgadinhos de ba-6 lugar: Salgadinhos de ba-
tatatatatatatatatata

Além de causarem todos os da-
nos das batatas fritas comuns e não tra-
zerem nenhum benefício nutricional, esses
salgadinhos contêm níveis mais altos de
acrilamida, que também é cancerígena.

5º lugar: Bacon5º lugar: Bacon5º lugar: Bacon5º lugar: Bacon5º lugar: Bacon
Segundo a nutricionista, o consu-

mo diário de carnes processadas, como
bacon, pode aumentar o risco de doenças
cardíacas em 42% e de diabetes em 19%.
Um estudo da Universidade de Columbia
descobriu ainda que comer 14 porções de
bacon por mês pode danificar a função pul-
monar e aumentar o risco de doenças liga-
das ao órgão.

4ºlugar: Cachorro-quente4ºlugar: Cachorro-quente4ºlugar: Cachorro-quente4ºlugar: Cachorro-quente4ºlugar: Cachorro-quente

A nutricionista cita um estudo da
Universidade do Havaí, que mostrou que o
consumo de cachorros-quentes e outras
carnes processadas pode aumentar o ris-
co de câncer de pâncreas em 67%. Um
ingrediente encontrado tanto no cachorro-
quente quanto no bacon é o nitrito de só-
dio, uma substância cancerígena relacio-
nada a doenças como leucemia em crian-
ças e tumores cerebrais em bebes. Outros
estudos apontam que a substância pode
desencadear câncer colorretal.

3º lugar: Donuts (Rosquinhas)3º lugar: Donuts (Rosquinhas)3º lugar: Donuts (Rosquinhas)3º lugar: Donuts (Rosquinhas)3º lugar: Donuts (Rosquinhas)
Entre 35% e 40% da composição

dos donuts é de gorduras trans, “o pior tipo
de gordura que você pode ingerir”, alerta a
nutricionista. Essa substância está relacio-
nada a doenças cardíacas e cerebrais, além
de câncer. Para completar, esses alimen-
tos são repletos de açúcar, condicionado-
res de massa artificiais e aditivos alimen-
tares, e contém, em média, 300 calorias
cada.

2º lugar: Refrigerante2º lugar: Refrigerante2º lugar: Refrigerante2º lugar: Refrigerante2º lugar: Refrigerante

De acordo com uma pesquisa do
Dr. Joseph Mercola, “uma lata de refrige-
rante possui em média 10 colheres de chá
de açúcar, 150 calorias, entre 30 e 55 mg
de cafeína, além de estar repleta de coran-
tes artificiais e sulfitos”. “Somente isso já
deveria fazer você repensar seu consumo
de refrigerantes”, diz a nutricionista. Além
disso, essa bebida é extremamente ácida,
sendo necessários 30 copos de água para
neutralizar essa acidez, que pode ser mui-
to perigosa para os rins. Para completar,
ela informa que os ossos funcionam como
uma reserva de minerais, como o cálcio,
que são despejados no sangue para aju-
dar a neutralizar a acidez causada pelo re-
frigerante, enfraquecendo os ossos e po-
dendo levar a doenças como osteoporo-
se, obesidade, cáries e doenças cardíacas.

1º lugar: Refrigerante Diet1º lugar: Refrigerante Diet1º lugar: Refrigerante Diet1º lugar: Refrigerante Diet1º lugar: Refrigerante Diet
“Refrigerante Diet é a minha es-

colha para o Pior Alimento de Todos os
Tempos”, diz Michelle. Segundo a nutrici-
onista, além de possuir todos os proble-
mas dos refrigerantes tradicionais, as
versões diet contêm aspartame, que
agora é chamado de AminoSweet. De
acordo com uma pesquisa de Lynne Mel-
combe, essa substância está relaciona-
da a uma lista de doenças, como ata-
ques de ansiedade, compulsão alimen-
tar e por açúcar, defeitos de nascimen-
to, cegueira, tumores cerebrais, dor torá-
cica, depressão, tonturas, epilepsia, fa-
diga, dores de cabeça e enxaquecas,
perda auditiva, palpitações cardíacas, hi-
peratividade, insônia, dor nas articula-
ções, dificuldade de aprendizagem, TPM,
cãibras musculares, problemas reprodu-
tivos e até mesmo a morte. “Os efeitos
do aspartame podem ser confundidos
com a doença de Alzheimer, síndrome
de fadiga crônica, epilepsia, vírus de Eps-
tein-Barr, doença de Huntington, hipoti-
reoidismo, doença de Lou Gehrig, síndro-
me de Lyme, doença de Ménière, escle-
rose múltipla, e pós-pólio. É por isso que
eu dou ao Refrigerante Diet o prêmio de
Pior Alimento de Todos os Tempos”, con-
clui.

FONTE: R7

O cachorro quente é um dos vilões da saúde. O elevado consumo do alimento pode causar
diversas doenças.
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Professor da USP realiza palestra
para alunos de Ciências Econômica

Alunos do UniAnchieta ti-
veram a oportunidade de encon-
trar recentemente com um dos

profissionais mais conceituados

na área de economia do País.

Com o tema “O papel do econo-

mista”, o professor da USP, Car-

los Azzoni, ministrou palestra

para mais de 100 estudantes do
curso de Ciências Econômicas.

Durante a conversa, o especia-

lista abordou tópicos referentes

ao dia a dia da profissão. “Vocês

tem todas as condições de com-

petir de igual para igual com

universitários de outras institui-

ções, basta ter capacidade e

competência”, afirmou Azzoni.

Para reforçar a declaração, o

economista utilizou o seu próprio
exemplo. “Me formei no UniAn-

chieta em 1971. Depois disso

fiz Mestrado e Doutorado em

Economia pelo Instituto de Pes-

quisas Econômicas da USP onde

atuo há quase 40 anos”.

Carlos já trabalhou para

diversos órgãos públicos e pri-

vados. “Já prestei serviços duran-

te sete anos para o Governo de

São Paulo, sou consultor de

empresas nacionais e internaci-
onais, então tenho experiência

de vivenciar o papel de econo-

mista em diferentes funções”.

Em pouco mais de uma

hora de duração, os alunos fica-

ram encantados com a palestra

de Azzoni. “É muito bom poder

receber todas essas informa-

ções. Com certeza isso nos pro-

porciona um grande estímulo”,

afirmou o estudante do primei-
ro semestre, Felipe dos Santos

Pires. Já para a colega de curso,

Márcia Santos, a conversa com

o profissional aproximou os uni-

versitários da atual realidade do

mercado de trabalho. “Fiquei

muito contente com a iniciativa

do coordenador do curso, profes-

sor Cristiano Monteiro da Silva,

em trazer esse palestrante para

Jundiaí. Com isso a gente tem a

oportunidade de ver na prática
muitos conceitos que aprende-

mos em sala de aula. Além dis-

so, ele passou algumas orienta-

ções relativas ao dia a dia da

profissão”.

Conv i teConv i teConv i teConv i teConv i te

De acordo com o profes-

sor Marino Mazzei Júnior, o con-

vite para trazê-lo até Jundiaí sur-

giu por meio da amizade existen-
te entre ambos e pelo fato do

economista ser considerado um

dos principais nomes do seg-

mento no Brasil. “Faz tempo que

estamos procurando trazer o

Azzoni no Anchieta. Além dele

ser um profissional de destaque

internacional, com muito a falar

aos alunos, também é um “filho

da casa”, pois é formado comi-

go na segunda turma de Econo-
mia do Anchieta, em 1.971. Mas

os intensos compromissos per-

mitiram que somente agora ele

viesse. Valeu a pena”. Marino

acredita que os estudantes fica-

ram satisfeitos com a palestra

“Faço um balanço positivo. Os

comentários do dia seguinte

mostraram que o evento foi

muito bem recebido, aproveita-

do pelos alunos e todos os pre-

sentes”. Segundo o professor do
UniAnchieta, é cada vez mais

imprescindível a atuação do pro-

fissional no dia a dia do País. “O

que quero destacar é que a ati-

vidade do economista está sen-

do muito valorizada com a insta-

bilidade econômica mundial que

temos passado. Nossa faculda-

de tem se preocupado muito em

mostrar essa realidade e a im-

portância da boa formação aca-

dêmica dos economistas”.

Economia aquecidaEconomia aquecidaEconomia aquecidaEconomia aquecidaEconomia aquecida

Azzoni aproveitou a visita

ao UniAnchieta para falar sobre

outros assuntos, entre eles o

atual momento brasileiro na

área financeira. “Os economis-
tas levaram uns 30 anos para

fazer com que o Brasil encon-

trasse uma situação estável, foi

um trabalho árduo. O ganho de

eficiência do País dá uma ideia

do papel da profissão”. Segun-

do o especialista, o governo vem

tomando medidas para tentar

evitar o aumento no consumo e
a consequente alta da inflação.

“A economia encontra-se clara-

mente aquecida. Está na hora de

frear um pouco essa situação.

Por isso a equipe do Ministério

da Fazenda vem adotando algu-

mas ações. Agora vamos ver o

que acontece”.

Nova palestraNova palestraNova palestraNova palestraNova palestra

No próximo dia 23, os alunos do curso de Ciências Econô-

micas e de outros cursos do UniAnchieta terão a oportunidade de

assistir palestra com a doutora Rosa Maria Marques, que ministra

aulas na PUC/SP. “Seu currículo também é muito extenso. Ela vai

falar sobre o Brasil e a nova ordem econômica. Pretendemos ao

longo do ano trazer outros profissionais”, explicou Marino.

Mais de 100 alunos assistiram a palestra ministrada por Azzoni

Carlos Azzoni conversou com os estudantes sobre o mercado de trabalho e a importância do economista
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Alunos de Nutrição participam de
Congresso Nacional em Fortaleza

Em junho, a cidade de
Fortaleza, no Ceará, será sede
de um dos eventos mais impor-
tantes do País na área de Nutri-
ção. Trata-se do 11º Congresso
Nacional da Sociedade Brasilei-
ra de Alimentação e Nutrição
que ocorrerá entre os dias 20 e
24 de junho. O UniAnchieta con-
tará com a participação de es-
tudantes que apresentarão tra-
balhos desenvolvidos na insti-
tuição. “Enviamos os trabalhos
para apreciação da organização.
Eles foram cadastrados no site
do evento contendo todos os da-
dos dos pesquisadores. Depois
disso um e-mail foi direcionado
aos autores informando que fo-
ram aprovados”,  esclareceu a
professora do curso de Nutrição,
Africa Isabel de la Cruz Perez
Neumann. Segundo ela, os es-
tudos realizados pelos alunos
mostra na prática a qualidade

de ensino proporcionada pela
instituição. “Os trabalhos envia-
dos são interessantíssimos do
ponto de vista cientifico e de
grande utilidade para a socieda-
de. Os estudantes que executa-
ram as pesquisas foram e são
muito comprometidos. Eles, in-
clusive, já estão inseridos no
mercado de trabalho de Jundiaí
e região. Os trabalhos são sub-
metidos a uma banca examina-
dora composta por renomados
especialistas da área de alimen-
tação e nutrição, sendo o nome
e instituição dos autores oculta-
dos. Portanto se foram aprova-
dos significa que foram elabo-
rados e executados segundo as
normas cientificas”.

TTTTTrabalhosrabalhosrabalhosrabalhosrabalhos
Durante o congresso se-

rão apresentadas os trabalhos
“Terapia de contagem de carboi-

dratos entre adolescentes com
diabetes mellitus tipo 1” (Cristi-
ane Aparecida Ferreira e Mari-
sol Ribas Portela), “Desenvolvi-
mento de instrumento para
quantificação” (Elenice Vieira
Silva e Cintia Santos Irineu) e
“Cuidado nutricional do pacien-
te hospitalizado: a importância
da padronização das dietas hos-
pitalares” (Aline Almeida Ribei-
ro e Camila Cosentino Ferreira).
As estudantes, que receberam
a orientação da professora Afri-
ca, são provenientes da primei-
ra turma do curso de Nutrição
formada no ano passado pelo
UniAnchieta. São os chamados
TCC (Trabalho de Conclusão de
Curso). Segundo a educadora,
os alunos apresentaram uma
evolução significativa com a re-
alização da pesquisa contribu-
indo assim para o desenvolvi-
mento mais acentuado no mer-

cado de trabalho. “Nem todos
estão atuando nas áreas de pre-
ferência mas de acordo com as
oportunidades que foram sur-
gindo. Entretanto a produção do
TCC faz com que o aluno saiba
elaborar uma pesquisa cientifi-
ca, com todas suas dificuldades
e satisfações. Este conhecimen-
to propicia ao futuro profissio-
nal condições para buscar infor-
mações de qualidade, baseado
na literatura cientifica em qual-
quer area de atuação”. As pes-
quisas, conforme declarou a
professora, serão apresentadas
em forma de pôster. A expecta-
tiva é que estudantes e profissi-
onais de diversas regiões do
País possam acompanhar a ex-
plicação.

EsforçoEsforçoEsforçoEsforçoEsforço
Apesar do Trabalho de

Conclusão de Curso exigir mui-

to do estudante, Africa acredita

que o aluno deve desfrutar de

cada momento vivido na univer-

sidade. “Gostaria de dizer a toda

nossa comunidade acadêmica

que aproveitem ao máximo as

aulas, o conhecimento e experi-

ência de nosso corpo docente

que é de excelente qualidade!

Os TCCs - durante sua elabora-
ção – tornam-se muitas vezes

tarefas árduas porque o aluno e

os professores precisam conci-

liar diversas atividades com a

busca do conhecimento cienti-

fico, a redação do trabalho, a

análise dos resultados mas

quando o estudo esta pronto

para ser apresentado e quando

conseguimos mostrá-lo “extra

muros” da nossa instituição, a
satisfação é muito grande e todo

esforço valeu a pena!”.

O  lixo é um dos principais
problemas da realidade brasilei-

ra. Este fato torna-se preocupan-

te, pois o lixo “maltratado” pode
causar doenças, provocar en-

chentes, além de trazer várias

outras conseqüências ruins para

sociedade.

Todos os dias, 125.281

toneladas de lixo são produzidas

no Brasil e aproximadamente,

70% desses resíduos vão parar

em lixões e alagados. Atualmen-

te, existem, pelo menos 24.340

catadores de lixo nos lixões que

passam o dia todo dividindo es-
paço com urubus, moscas e ba-

ratas. A prefeitura esta cadas-

trando esses trabalhadores, ou

seja, eles só podem trabalhar

O problema lixo: questões e soluções
Esse foi o tema da redação vencedora da 1ª Olimpíada de Redação/2011, escrita por Jaynne Mayra Salles, aluna do 3º ano do ensino médio

das Escolas Padre Anchieta. Confira abaixo a redação.

nos lixões, o que é triste, pois nin-

guém deveria trabalhar nesses

locais.

Um outro fantasma do lixo

que persegue a população bra-

sileira é o das enchentes. Além
da falta de drenagem, as pesso-

as jogam lixos nas ruas e nos

rios. Quando chove o lixo das

ruas entope os bueiros, faz com

que os rios transbordem e, em

pouco tempo tudo esta alagado.

Carros comuns são substituídos

por barcos, da policia e do corpo

de bombeiros, sorrisos são subs-

tituídos por lágrimas, conquistas

de uma vida inteira se perdem

em horas. Pessoas perdem mó-
veis, eletrodomésticos, col-

chões, roupas, não restando

nada a fazer, a não ser, erguer a

cabeça e continuar vivendo com

a consciência de que se não

melhorar esse pesadelo irá vol-

tar.

Além dos lixões e das en-
chentes, um problema sério cau-

sado pela má destinação do lixo

é o das doenças. Os lixões atra-

em ratos, baratas, moscas, en-

tre outros animais que transmi-

tem doenças como desinterias,

leptospirose, cólera, toxoplasmo-

se, etc. Algumas dessas enfer-

midades podem até levar o indi-

viduo à morte.

Existem várias soluções

para esses problemas como co-
leta seletiva, reciclagem, melho-
rias no saneamento básico. E

existem tecnologias para isso. O
que falta é iniciativa do governo
e colaboração da população.

Todos devem se conscientizar e
zelar por um país mais limpo.

A aluna Jaynne Mayra Salles ao lado da coordenadora do Ensino Médio
Aparecida de Fatima Bosco Benevenuto
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Com a participação de
profissionais da área de saúde
e de estudantes de diversas ins-
tituições de ensino de Jundiaí,
entre elas o UniAnchieta, a Se-
cretaria Municipal de Saúde pro-
moveu a Semana da Enferma-
gem. Durante o evento, várias
atividades foram realizadas
como palestras, exposição e a
Caravana Hospitalar. A abertu-
ra da semana ocorreu na ter-
ça-feira (dia 10), no anfiteatro
da Unip com palestra da secre-
tária Tânia Pupo e contou com
a presença de alunos de En-
fermagem do UniAnchieta.
Para o coordenador do curso,
professor Cristiano José Men-
des Pinto, a iniciativa serviu
como forma de valorizar a clas-
se e mostrar a real importân-
cia do profissional para a po-
pulação. “Acredito que a sema-
na estimulou a união entre os
participantes e o desenvolvi-
mento da enfermagem no
município”. De acordo com
Cristiano, os alunos ficaram
satisfeitos com as atividades
realizadas e tiveram a chance
de manter contato com estu-
dantes de outras instituições
de saúde da cidade. “O evento
promoveu uma ampliação dos
seus conhecimentos sobre a
nossa profissão”.

O coordenador de Enfer-
magem da Secretaria de Saú-
de, Leonard Sardinha Cabral,
explicou justamente que a prin-
cipal novidade desta semana
em relação as edições passa-
das foi a integração entre alu-
nos e profissionais. “Tomamos
a liberdade de convidar todos
os coordenadores das faculda-

Semana de Enfermagem é
comemorada com extensa

programação
des que mantém o curso em
Jundiaí, entre eles o professor
Cristiano do UniAnchieta. Foi
um belo trabalho entre as ins-
tituições e hospitais locais.
Por isso entendo que todas as
nossas expectativas foram su-
peradas”, revelou.

Organ izaçãoOrgan izaçãoOrgan izaçãoOrgan izaçãoOrgan ização

Desde o primeiro ins-
tante, os alunos se interessa-
ram em participar da semana.
Apesar da extensa programa-
ção,  Leonard disse que a dis-
posição dos envolvidos na or-
ganização e também dos es-
tudantes facilitou no planeja-
mento do evento. “Não foi difí-
cil. A união tornou tudo isso
perfeitamente possível”. Entre
as atividades realizadas, o coor-
denador fez questão de ressal-
tar a exposição. “A mostra sobre
Enfermagem realizada no Paço
Municipal foi um dos destaques
da semana”. A aluna do terceiro
semestre do UniAnchieta, Talita
Gaspar Vieira Goulart, participou
de boa parte da programação.
Para ela, a iniciativa contribuiu
não só para o aperfeiçoamento
acadêmico como também trou-
xe uma visão mais exata do mer-
cado de trabalho. “As palestras
e os assuntos abordados foram
muito interessantes. Tudo isso
acrescentou muito no meu cur-
rículo”. A universitária aproveitou
também para elogiar a qualida-
de do curso desenvolvido na ins-
tituição. “Estou gostando muito
de estudar no UniAnchieta. Os
professores são bons e as aulas
são dinâmicas”.

Profissionais e estu-Profissionais e estu-Profissionais e estu-Profissionais e estu-Profissionais e estu-
dantesdantesdantesdantesdantes

De acordo com dados do
Conselho Regional de Enferma-
gem de São Paulo (Coren), a re-
gião de Jundiaí conta atualmen-
te com cerca de 10 mil profissi-
onais e aproximadamente 2 mil
alunos em cursos técnicos e su-
perior. O UniAnchieta, por exem-
plo, possui estudantes que fa-
zem estágio em hospitais e uni-
dades básicas de saúde auxili-
ando no atendimento à popula-
ção.

AgradecimentosAgradecimentosAgradecimentosAgradecimentosAgradecimentos

O apoio da Secretaria de
Saúde de Jundiaí serviu de estí-
mulo para a participação dos
estudantes e profissionais no

evento. Pelo menos essa é a
opinião do professor Cristiano.
“Quero dizer que enquanto coor-
denador do curso de Enferma-
gem foi um grande prazer pode
participar e colaborar com a se-
cretaria”. Já para Leonard os

objetivos da semana só foram
alcançados devido a união en-
tre as instituições. “Gostaria de
agradecer a participação de to-
das as faculdades e escolas que
desde o primeiro momento se
colocaram à nossa disposição”.

Secretária de Saúde, Tânia Pupo, abriu o evento ministrando palestra e valorizando a profissão.

Murilo Borçal

Não apenas estudantes mas também profissionais de várias áreas da saúde
participaram das atividades
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EMPREGOS
O NEMP (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais) é direcionado 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 interva-

lo 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: 2.865
CARGO: AUXILIAR ADM. RH

CÓDIGO DA VAGA: 2.807
CARGO: OPERADOR CALL CENTER - PCD

CÓDIGO DA VAGA: 2.871
CARGO: ESTAG. COMÉRCIO EXTERIOR

CÓDIGO DA VAGA: 2.834
CARGO: ESTÁGIO TELEATENDIMENTO

CÓDIGO DA VAGA: 2.880
CARGO: ADMINISTRATIVA - ALIMENTOS

CÓDIGO DA VAGA: 2.840
CARGO: ENG. SEGURANÇA TRABALHO

CÓDIGO DA VAGA: 2.883
CARGO: ESTAG. ENG.  QUÍMICA

CÓDIGO DA VAGA: 2.852
CARGO: ESTAG. ORIENT. ESPORTES

CÓDIGO DA VAGA: 2.830
CARGO: COORD. LOGÍSTICO

CÓDIGO DA VAGA: 2.831
CARGO: ASSIST. CONTÁBIL

CÓDIGO DA VAGA: 2.843
CARGO: ESTAG. LOGÍSTICA

CÓDIGO DA VAGA: 2.896
CARGO: ASSIST. FISCAL

CÓDIGO DA VAGA: 2.836
CARGO: AUXILIAR DE CLASSE

CÓDIGO DA VAGA: 2.795
CARGO: OPERADOR PROD.

CÓDIGO DA VAGA: 2.590
CARGO: ASSIST. DEPTO PESSOAL

CÓDIGO DA VAGA: 2.591
CARGO: AUX. ESCRITA FISCAL

CÓDIGO DA VAGA: 2.641
CARGO: SECRETARIA BILINGUE

CÓDIGO DA VAGA: 2.899
CARGO: ESTAG.  FINANCEIRO

CÓDIGO DA VAGA: 2.874
CARGO: DESENHISTA

CÓDIGO DA VAGA: 2.873
CARGO: ESTÁG. TÉCNICO QUIMICA

CÓDIGO DA VAGA: 2.741
CARGO: ESTAG. ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA VAGA: 2.809
CARGO: ESTAG. ENG.  CIVIL

CÓDIGO DA VAGA: 2.901
CARGO: ESTAG. ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 2.890
CARGO: TELEATENDENTE

CÓDIGO DA VAGA: 2.907
CARGO: TÉCNICO INFORMÁTICA

CÓDIGO DA VAGA: 2.854
CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 2.789
CARGO: ESTÁGIO EM RH

CÓDIGO DA VAGA: 2.891
CARGO: ESTÁ. ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 2.882
CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 2.902
CARGO: TECNICO EM QUIMICA

CÓDIGO DA VAGA: 2.903
CARGO: ESTAG.  JORNALISMO

CÓDIGO DA VAGA: 2.861
CARGO: ASSIST. DE T.I

CÓDIGO DA VAGA: 2.862
CARGO: ASSIST. ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 2.827
CARGO: ENFERMAGEM

CÓDIGO DA VAGA: 2.837
CARGO: ANALISTA FISCAL

CÓDIGO DA VAGA: 2.814
CARGO: AUX. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 2.846
CARGO: EDUCAD. PORTUGUÊS/INGLÊS

CÓDIGO DA VAGA: 2.847
CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 2.868
CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 2.869
CARGO: PEDAGOGA/PSICÓLOGA

CÓDIGO DA VAGA: 2.848
CARGO: ESTAG.  ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 2.714
CARGO: ANALISTA

CÓDIGO DA VAGA: 2.894
CARGO: ESTAG. DE ENG.  CIVIL

CÓDIGO DA VAGA: 2.897
CARGO:  VENDAS

CÓDIGO DA VAGA: 2.906
CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 2.802
CARGO: AUXILIAR CONTÁBIL

CÓDIGO DA VAGA: 2.889
CARGO: ASSIST. FINANCEIRO

CÓDIGO DA VAGA: 2.888
CARGO: ESTÁG. DIREITO

CÓDIGO DA VAGA: 2.855
CARGO: ESTAG. PROGRAMAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 2.879
CARGO: OP. TÉCNICO QUÍMICA

CÓDIGO DA VAGA: 2.881
CARGO: AUX. RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO DA VAGA: 2.841
CARGO: PROFISSIONAL P/ ÁREA DE DP

CÓDIGO DA VAGA: 2.895
CARGO: ESTÁG. PSICOLOGIA - RH

CÓDIGO DA VAGA: 2.784
CARGO: ESTÁGIO EM ENG.

CÓDIGO DA VAGA: 2.805
CARGO: ANALISTA FISCAL

CÓDIGO DA VAGA: 2.844
CARGO: ESTÁG. ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 2.866
CARGO: ESTAG.  ENG.  MECANICA

CÓDIGO DA VAGA: 2.872
CARGO: ESTAG.  DIREITO DILIGÊNCIAS

CÓDIGO DA VAGA: 2.734
CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 2.624
CARGO: ESTÁGIO COMUNICAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 2.775
CARGO: ESTAG. INFORMÁTICA

CÓDIGO DA VAGA: 2.821
CARGO: ESTAG. ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 2.630
CARGO: ASSIST. ADMINISTRATIVO

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

CÓDIGO DA VAGA: 2.783
CARGO: ESTAG.  ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 2.709
CARGO: TECNICO INFORMÁTICA

CÓDIGO DA VAGA: 2.740
CARGO: CORRETOR DE IMÓVEIS

CÓDIGO DA VAGA: 2.746
CARGO: PROGRAMADOR VB/SQL

CÓDIGO DA VAGA: 2.828
CARGO: PROGRAMADOR DELPHI

CÓDIGO DA VAGA: 2.867
CARGO: SUPORTE

CÓDIGO DA VAGA: 2.758
CARGO: ASSIST. TÉCNICO

CÓDIGO DA VAGA: 2.759
CARGO: ASSIST. TÉCNICO

CÓDIGO DA VAGA: 2.767
CARGO: LABORATÓRIO

CÓDIGO DA VAGA: 2.818
CARGO: ESTAG. DE MARKETING

CÓDIGO DA VAGA: 2.788
CARGO: TECNICO EM QUIMICA

CÓDIGO DA VAGA: 2.792
CARGO: ASSIST. DE MARKETING

CÓDIGO DA VAGA: 2.817
CARGO: ASSIST. FINANCEIRO

CÓDIGO DA VAGA: 2.822
CARGO: ESTAG. MARKETING

CÓDIGO DA VAGA: 2.823
CARGO: ESTAG.  VENDAS

CÓDIGO DA VAGA: 2.829
CARGO: PROGRAMADOR

CÓDIGO DA VAGA: 2.845
CARGO: ENGLISH TEACHERS

CÓDIGO DA VAGA: 2.849
CARGO: LÍDER DE FUNDIÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 2.860
CARGO: RECEPCIONISTA

CÓDIGO DA VAGA: 2.875
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

CÓDIGO DA VAGA: 2.887
CARGO: OPERADOR DE CNC

CÓDIGO DA VAGA: 2.893
CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 2.898
CARGO: ESTÁGIO JURÍDICA

CÓDIGO DA VAGA: 2.900
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 2.904
CARGO: VENDEDOR

CÓDIGO DA VAGA: 2.905
CARGO: VENDEDOR

Pais de alunos que encontram-se matriculados
no Ensino Médio das Escolas Padre Anchieta assisti-
ram recentemente palestra com o coordenador do
curso de Ciências Econômicas, professor Cristiano Mon-
teiro da Silva. A iniciativa integra o projeto do Laborató-
rio de Finanças Familiares. Durante a conversa, o es-
pecialista procurou abordar assuntos relacionados ao
cotidiano da família além de passar algumas dicas
que podem ser úteis no dia a dia da área financeira. De
acordo com a mãe de uma das estudantes, professora
de Biologia e Botânica Cláudia Aparecida Longatti, o
retorno obtido com o evento foi tão positivo que mui-
tos participantes aproveitaram o final do evento para
poder obter mais informações com o economista. “O
professor Cristiano foi muito feliz em sua palestra, deu
exemplos do nosso cotidiano. O que me impressionou
foi que no final os pais se interessaram e fizeram fila

Pais de estudantes do Ensino Médio
assistem palestra sobre Orçamento Familiar

para falar com professor. A ideia de assistir a explicação
do profissional, segundo a professora, partiu da sua filha.
“Sou mãe de uma aluna do primeiro ano do Ensino Médio
que se interessou pelo tema e resolveu se inscrever”.

Como funcionaComo funcionaComo funcionaComo funcionaComo funciona
O projeto Laboratório de Finanças Familiares que

será desenvolvido ao longo do ano conta com a partici-
pação de estudantes do curso de Ciências Econômi-
cas. “Ele é direcionado não apenas para os pais, mas
principalmente para os alunos do Ensino Médio”, expli-
cou o professor Cristiano. Segundo ele, o principal as-
sunto abordado nessa primeira palestra foi o endivida-
mento familiar. “Procuramos demonstrar que as famí-
lias carecem de planejamento para melhor aproveita-
mento da renda”.  Com a economia aquecida, o consu-
mo vem crescendo assustadoramente. O especialista

esclareceu, no entanto, que alguns cuidados devem
ser tomados para que o brasileiro não acumule dívi-
das. “Na economia há muita facilidade para a obten-
ção do crédito. Isto pode incentivar o consumo a pra-
zo. Portanto, a família precisa organizar as finanças
adequadamente para manter o endividamento, se
for o caso, sobre controle, e ainda buscar o desenvol-
vimento patrimonial”.

Iniciativa aprovadaIniciativa aprovadaIniciativa aprovadaIniciativa aprovadaIniciativa aprovada
Já para a Claudia, a ideia de realizar o projeto

beneficiará os alunos na medida em que tornará os
adolescentes mais responsáveis na questão do orça-
mento familiar além de contribuir com a formação do
jovem. “O Ensino Médio está sempre buscando alterna-
tivas para a educação. Achei a iniciativa muito boa, pois
a minha filha se interessou bastante”.


