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• Escolas e Faculdade: 11     4446-6342

VÁRZEA PVÁRZEA PVÁRZEA PVÁRZEA PVÁRZEA PAAAAAULISTULISTULISTULISTULISTAAAAA

• Faculdade: 11 4596-6990

J U N D I A ÍJ U N D I A ÍJ U N D I A ÍJ U N D I A ÍJ U N D I A Í

• Ensino Fundamental - de 1º ao 9º

ano: 11 4527-3453

• Ensino Médio, Ensino Médio

integrado ao Curso Técnico

(Administração, Informática e

Designer de Interiores): 11 4527-

3454

• Técnico de Química: 4527-3453

• Secretaria dos cursos de Ciências

- Habilitação em Biologia, Políme-

ros,     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 Empregabilida-

de: 11 4588-4448

• Centro de Psicologia Aplicada e

Clínica de Saúde: 11 4527-3452

GRUPO ANCHIETA

Sete décadas de vida e milhares de pessoas que chegaram, ficaram e seguiram o caminho.

Essa é a nossa missão: receber as pessoas, transformá-las em profissionais e, na sequência,

deixá-las seguir seu caminho.

Encontramos, no entanto, uma forma de driblar essa saudade e de fazer a equação arredondar para

um resultado muito acolhedor e, quem sabe, deliciosamente nostálgico: criamos esse espaço em nosso

jornal  só para relembrar os melhores momentos dos muitos alunos, professores, pais, amigos, maridos,

esposas, namorados, funcionários e parceiros que já estiveram conosco nestes mais de setenta anos de

convivência saudável.

Agradecemos por essa integração, essa interligação e, principalmente, essa saudade que fica de gente

que fez história e compôs a nossa história: os amigos do Grupo Anchieta.

Convidamos você a participar desses momentos que consideramos uma justa homenagem. Escrevam e-

mails para publicidade@anchieta.br enviando suas lembranças. Podem ser fotos,

mensagens, contos e histórias.
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FIFA inicia venda de ingressos
para Copa do Mundo

TORCEDOR DEVE PRESTAR MUITA ATENÇÃO AO REALIZAR OPERAÇÃO DE CADASTRAMENTO E COMPRA DAS ENTRADAS.
SEGUNDO COORDENADOR DO PROCON DE JUNDIAÍ E PROFESSOR DO UNIANCHIETA, ADILTON GARCIA, É FUNDAMENTAL QUE

INTERESSADO CONHEÇA AS REGRAS IMPOSTAS PELA ENTIDADE MÁXIMA DO FUTEBOL.

No próximo ano os olhos de todo o plane-
ta se voltarão para o Brasil. Isso porque o País
sediará a Copa do Mundo de Futebol, torneio
que reunirá seleções de todos os continentes.
A expectativa é que os estádios recebam públi-
co expressivos nos jogos que serão disputados
pelo torneio. A FIFA, entidade que comanda o
esporte, iniciou recentemente a venda de in-
gressos para os torcedores que desejam assis-
tir às partidas. Muitos jundiaienses, apaixona-
dos pela modalidade, já se movimentam em bus-
ca das principais entradas. Porém, todo cuida-
do é pouco. De acordo com o coordenador do
Procon, Adilton Garcia, até o dia 10 de outu-
bro, os interessados devem realizar o cadas-
tramento para a aquisição dos ingressos. Já a
partir do dia 5 de novembro a venda será efeti-
vamente iniciada. “Existem quatro tipos de in-
gressos, sendo a categoria quatro aquela com
preços mais baratos, mas com cadeiras nas pi-
ores localizações, tal como atrás do gol ou nos
lugares mais altos do estádio.

A mA mA mA mA meia entrada somente pode sereia entrada somente pode sereia entrada somente pode sereia entrada somente pode sereia entrada somente pode ser
comprada por estudantes, maiores decomprada por estudantes, maiores decomprada por estudantes, maiores decomprada por estudantes, maiores decomprada por estudantes, maiores de
60 anos e participantes do programa60 anos e participantes do programa60 anos e participantes do programa60 anos e participantes do programa60 anos e participantes do programa
Bolsa Família. Demais situações, comoBolsa Família. Demais situações, comoBolsa Família. Demais situações, comoBolsa Família. Demais situações, comoBolsa Família. Demais situações, como
professores da rede pública ou privada,professores da rede pública ou privada,professores da rede pública ou privada,professores da rede pública ou privada,professores da rede pública ou privada,
doadores de sangue, entre outros, con-doadores de sangue, entre outros, con-doadores de sangue, entre outros, con-doadores de sangue, entre outros, con-doadores de sangue, entre outros, con-
forme leis existentes em alguns Esta-forme leis existentes em alguns Esta-forme leis existentes em alguns Esta-forme leis existentes em alguns Esta-forme leis existentes em alguns Esta-
dos, não estão contdos, não estão contdos, não estão contdos, não estão contdos, não estão contemplados”, afirmou.emplados”, afirmou.emplados”, afirmou.emplados”, afirmou.emplados”, afirmou.

Segundo Adilton, que ministra aulas de
Direito no curso de Administração do UniAnchi-
eta, antes de adquirir a entrada, o torcedor deve
ficar atento as condições impostas pela Fifa.
“Para o Procon de Jundiaí é extremamente im-
portante que os consumidores saibam quais
foram as regras implementadas para a comer-
cialização dos ingressos, bem como quais são
seus direitos, especialmente com relação ao
seu direito de arrependimento, o que de acor-

do com a FIFA, traz uma
modalidade diferente
do que dispõe o Código
de Defesa do Consumi-
dor”. Outra importante
dica dada pelo advoga-
do é em relação ao site
que comercializa os in-
gressos. “É importante
que os consumidores fi-
quem atentos com rela-
ção a revenda em ou-
tras formas de comér-
cio, pois o órgão auto-
rizado é a FIFA. Reco-
mendo que o torcedor
faça a operação apenas
pelo site oficial”.

REVENDA DE INGRESSOSREVENDA DE INGRESSOSREVENDA DE INGRESSOSREVENDA DE INGRESSOSREVENDA DE INGRESSOS

Mas antes de realizar a operação o torce-
dor deve prestar muita atenção. A revenda das
entradas, por exemplo, não é aceita pela enti-
dade máxima que comanda o futebol.

“““““As regras da vAs regras da vAs regras da vAs regras da vAs regras da venda de ingressosenda de ingressosenda de ingressosenda de ingressosenda de ingressos
não prevêem ainda o direito de arre-não prevêem ainda o direito de arre-não prevêem ainda o direito de arre-não prevêem ainda o direito de arre-não prevêem ainda o direito de arre-
pendimentpendimentpendimentpendimentpendimento por paro por paro por paro por paro por parttttte do consumidore do consumidore do consumidore do consumidore do consumidor,,,,,
bem como é proibida sua revenda, re-bem como é proibida sua revenda, re-bem como é proibida sua revenda, re-bem como é proibida sua revenda, re-bem como é proibida sua revenda, re-
passe ou doação sem autorização ex-passe ou doação sem autorização ex-passe ou doação sem autorização ex-passe ou doação sem autorização ex-passe ou doação sem autorização ex-
pressa da FIFpressa da FIFpressa da FIFpressa da FIFpressa da FIFAAAAA.....

A única alternativa do consumidor é utili-
zar a plataforma de revenda criada pela orga-
nizadora do evento, caso desista de assistir a
partida. Ocorrendo a revenda do ingresso, o que
não é garantido, haverá a cobrança de uma taxa
sobre o valor da entrada que poderá variar en-
tre 10 e 20%, de acordo com a data do pedido
de cancelamento”, afirmou. O site oficial da
FIFA é o www.fifa.com

INTERNETINTERNETINTERNETINTERNETINTERNET

Atualmente a internet é bastante utiliza-
da para compra e venda de produtos. Sobre as
operações realizadas na rede mundial de com-
putadores, Adilton esclareceu que alguns cui-
dados devem ser tomados. “Antes de fechar a
compra, faça pesquisa junto ao Procon de sua
cidade para verificar se a empresa tem registro
de reclamações fundamentadas e principalmen-
te qual o resultado dessas reclamações; descon-
fie de preços abaixo da média do mercado, pois,
geralmente produtos anunciados com grandes di-
ferenças, acabam não sendo entregues; descon-
fie de sites que exigem depósito em conta cor-
rente de pessoas físicas ou depósitos em cader-
neta de poupança, não os realize, prefira como
forma de pagamento o cartão de crédito ou bole-
to bancário; converse com amigos e parentes que
já tenham feito uso do site que você pretende
adquirir o produto, para saber como foi essa ex-
periência, imprima ou salve no seu computador
todos os dados das compras”.

Antes de adquirir os ingressos torcedor deve ficar atento as condições impostas pela FIFA
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Estudantes de Enfermagem e
Fisioterapia participam de estágio

no Hospital São Vicente
TRABALHO DOS ALUNOS É CONSIDERADO FUNDAMENTAL NA RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DOS PACIENTES. IDEIA DA DIRE-

TORIA DO HOSPITAL É AMPLIAR O NÚMERO DE CURSOS QUE PODE COLABORAR COM A INSTITUIÇÃO.

Referência em toda a região, o Hospital
São Vicente de Paulo conta com profissionais al-
tamente capacitados para atender centenas de
pacientes que procuram atendimento diariamen-
te. Além de médicos, enfermeiros e outros espe-
cialistas que trabalham na instituição, o auxílio
dos estagiários é imprescindível no tratamento e
recuperação das pessoas que sofrem de alguma
enfermidade. Atualmente um grupo de estudan-
tes de enfermagem e fisioterapia do UniAnchie-
ta participa do programa de estágio no hospital.
Segundo o gerente assistencial
do São Vicente, André Silva de
Oliveira, o auxílio dos estudan-
tes é fundamental na evolução
clínica do doente. “No hospital
sempre houve esse programa e
a visão da nova administração é
otimizar os estágios além de dar
o suporte necessário para os pro-
fissionais. O apoio dos alunos co-
labora demais com o nosso tra-
balho. Por outro lado, o estagiá-
rio tem a chance de aumentar
o campo de atuação ao atuar
em diversos tipos de procedi-
mento”, afirmou. De acordo
com André, o retorno que vem
sendo obtido nos primeiros dias
de trabalho tem sido acima do
normal.

Mas a ideia do gerente assistencial não
é parar por aí e sim aumentar o número de cur-
sos que pode colaborar com o hospital.

“““““A intA intA intA intA intenção é ampliar outrenção é ampliar outrenção é ampliar outrenção é ampliar outrenção é ampliar outros cur-os cur-os cur-os cur-os cur-
sos e outras áreas como a UTI. Quere-sos e outras áreas como a UTI. Quere-sos e outras áreas como a UTI. Quere-sos e outras áreas como a UTI. Quere-sos e outras áreas como a UTI. Quere-
mos contar também com o apoio demos contar também com o apoio demos contar também com o apoio demos contar também com o apoio demos contar também com o apoio de
estudantes de nutrição, farmácia, psi-estudantes de nutrição, farmácia, psi-estudantes de nutrição, farmácia, psi-estudantes de nutrição, farmácia, psi-estudantes de nutrição, farmácia, psi-
cologia e educação física do UniAnchi-cologia e educação física do UniAnchi-cologia e educação física do UniAnchi-cologia e educação física do UniAnchi-cologia e educação física do UniAnchi-
eta”, revelou.eta”, revelou.eta”, revelou.eta”, revelou.eta”, revelou.

PARCERIAPARCERIAPARCERIAPARCERIAPARCERIA

A parceria entre UniAnchieta e Hospital
São Vicente não rende frutos apenas para os dois
lados, mas principalmente para o paciente. “A par-
ceria é excelente para toda a sociedade de Jun-
diaí e região, pois o hospital auxilia na qualifica-
da formação dos alunos do UniAnchieta. Os esta-
giários, por sua vez, contribuem ajudando o hos-
pital e a população atendida no serviço de saú-
de. Além disso, os professores do Centro Univer-

sitário colaboram com o programa de educação
permanente do São Vicente realizando aulas para
atualização dos profissionais que trabalham no
local”, explicou o coordenador de curso de Enfer-
magem do UniAnchieta, Cristiano José Mendes
Pinto. Segundo ele, o fato do São Vicente ser con-
siderado um hospital escola facilita o aprendiza-
do dos alunos.

De acordo com o coordenador do curso de
Fisioterapia, Danilo Crege, a iniciativa é bastan-

te válida, uma vez que os estudantes conse-
guem vivenciar o dia a dia do profissional den-
tro do ambiente hospitalar cuja demanda de
pacientes é alta.

“Eles“Eles“Eles“Eles“Eles acompanham diferentes ca- acompanham diferentes ca- acompanham diferentes ca- acompanham diferentes ca- acompanham diferentes ca-
sos clínicos, tem contato com outros es-sos clínicos, tem contato com outros es-sos clínicos, tem contato com outros es-sos clínicos, tem contato com outros es-sos clínicos, tem contato com outros es-
pecialistas que fazem parte da equipepecialistas que fazem parte da equipepecialistas que fazem parte da equipepecialistas que fazem parte da equipepecialistas que fazem parte da equipe
multidisciplinar de saúde, o que contri-multidisciplinar de saúde, o que contri-multidisciplinar de saúde, o que contri-multidisciplinar de saúde, o que contri-multidisciplinar de saúde, o que contri-
bui diretamente para a sua formação”.bui diretamente para a sua formação”.bui diretamente para a sua formação”.bui diretamente para a sua formação”.bui diretamente para a sua formação”.

Segundo Danilo, participam do
programa universitários do sétimo e
oitavo períodos. “Como trabalhamos
em sistema de rodízio de alunos em
cada área de estágio, cada estudan-
te fica cerca de dois meses e meio
com atividades no hospital”. A prin-
cipal área de atuação do futuro pro-
fissional dentro do hospital é o se-
tor de Fisioterapia nas Disfunções
Cardiopulmonares. “Com isso o es-
tudante tem a oportunidade de tran-
sitar em diferentes segmentos. Nes-
tes setores são desenvolvidas ativi-
dades que vão desde a avaliação do
paciente, até a elaboração das con-
dutas terapêuticas e o desenvolvi-
mento dos procedimentos fisiotera-
pêuticos”.

ESTUDANTESESTUDANTESESTUDANTESESTUDANTESESTUDANTES

Para a aluna do oitavo semestre de En-
fermagem, Shirley Tamura Oliveira, a chance
de participar do programa de estágio em uma
renomada instituição da região contribui com
o crescimento acadêmico além de prepará-la
para o mercado de trabalho. “Percebo que vem
abrindo um novo horizonte. Ao desenvolver di-
versas funções no hospital, vejo que o aprendi-
zado deve ser constante e ininterrupto”.

Alunas de Enfermagem acreditam que estágio no hospital colabora com o crescimento acadêmico
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Dia Nacional de Combate ao Fumo:
profissionais da Unimed distribuem

folders e orientam estudantes
AÇÃO FAÇÃO FAÇÃO FAÇÃO FAÇÃO FOI REALIZADOI REALIZADOI REALIZADOI REALIZADOI REALIZADA NO UNIANCHIETA NO UNIANCHIETA NO UNIANCHIETA NO UNIANCHIETA NO UNIANCHIETAAAAA.  EQUIPE PER.  EQUIPE PER.  EQUIPE PER.  EQUIPE PER.  EQUIPE PERCORREU TCORREU TCORREU TCORREU TCORREU TODOS OS PRÉDIOS E CONVERSOU COM ALODOS OS PRÉDIOS E CONVERSOU COM ALODOS OS PRÉDIOS E CONVERSOU COM ALODOS OS PRÉDIOS E CONVERSOU COM ALODOS OS PRÉDIOS E CONVERSOU COM ALUNOSUNOSUNOSUNOSUNOS

Com o objetivo de marcar o
Dia Nacional de Combate ao Fumo,
a equipe multidisciplinar do Núcleo
de Atenção a Saúde (NAS) da Uni-
med Jundiaí visitou o campus Pro-
fessor Pedro C. Fornari. Na opor-
tunidade, os profissionais realiza-
ram uma ação educativa percor-
rendo os diversos prédios e distri-
buindo folders com material infor-
mativo. De acordo com a Coorde-
nadora do NAS, Luciana Silva, a
iniciativa serviu de estímulo para
que muitos estudantes parem de
fumar. “Procuramos orientar os alu-

FUMO MAFUMO MAFUMO MAFUMO MAFUMO MATTTTTA MILHARES DE PESSOA MILHARES DE PESSOA MILHARES DE PESSOA MILHARES DE PESSOA MILHARES DE PESSOAS POR ANOAS POR ANOAS POR ANOAS POR ANOAS POR ANO

O Dia Nacional do Combate ao Fumo (29 de agosto) foi criado com o intuito de incentivar a redução
de consumo de tabaco no Brasil. Desde 1840 o cigarro passou a ser industrializado, proporcionando um
grande aumento de pessoas que fumam por todo o mundo. Antes eram feitos manualmente, como cigar-
ros de palha. Fumar faz mal porque o fumo quando queimado produz mais de 4 mil substâncias químicas,
sendo que 60 delas são cancerígenas. Pessoas que não tem esse vício devem ficar alertas, pois a inala-
ção da fumaça do cigarro, mesmo que de outra pessoa, causa os mesmos males, sendo consideradas
fumantes passivas.     Atualmente o tabagismo é um grande problema de saúde pública no país, matando a
cada ano aproximadamente 200 mil pessoas.

http://www.einstein.br

nos que fazem o uso desse hábito.
Todos sabemos que o tabaco cau-
sa prejuízos à saúde. Por isso qui-
semos incentivá-los a parar de fu-
mar”, afirmou. O corpo a corpo re-
alizado pela equipe foi muito bem
recebido pelos universitários e
trouxe reflexos positivos. “Conver-
samos com vários alunos e expli-
camos a importância dos estudan-
tes levarem em consideração um
estilo de vida saudável”. Segundo
ela, após o contato com os universi-
tários, vários deles relataram a in-
tenção de largar o cigarro.

“É um incentivo a mais“É um incentivo a mais“É um incentivo a mais“É um incentivo a mais“É um incentivo a mais
para que parem de fumarpara que parem de fumarpara que parem de fumarpara que parem de fumarpara que parem de fumar.....
Muitos deles inclusive disse-Muitos deles inclusive disse-Muitos deles inclusive disse-Muitos deles inclusive disse-Muitos deles inclusive disse-
ram que vão largar o vício. Aram que vão largar o vício. Aram que vão largar o vício. Aram que vão largar o vício. Aram que vão largar o vício. A
nossa ideia foi só dar um em-nossa ideia foi só dar um em-nossa ideia foi só dar um em-nossa ideia foi só dar um em-nossa ideia foi só dar um em-
purrãozinho para que issopurrãozinho para que issopurrãozinho para que issopurrãozinho para que issopurrãozinho para que isso
aconteça”.aconteça”.aconteça”.aconteça”.aconteça”.

PARCERIAPARCERIAPARCERIAPARCERIAPARCERIA

A Unimed Jundiaí e o Grupo
Anchieta firmaram parceria no início
do ano com o intuito de viabilizar aos
beneficiários atendidos pelo Núcleo
de Atenção a Saúde um local ade-
quado para o desenvolvimento de
atividade física gerenciada e ainda
a realização de estágios para capa-
citação de estudantes da área de
Educação Física incluindo pesquisa
com trabalhos científicos. Essa é a
primeira iniciativa organizada em
conjunto pelas duas instituições.
“Pretendemos desenvolver novas
ações com os demais cursos de gra-
duação do Centro Universitário An-
chieta e para isso vários projetos es-
tão sendo implementados em con-
junto com os coordenadores dos cur-
sos”, disse Luciana.

Alunos receberam importantes dicas de combate ao fumo
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Engenheiro de Computação da Unicamp
ministra palestra sobre “Sistemas de

Gerenciamento de Conteúdo”
ATIVIDADE SERÁ REALIZADA NESTA TERÇA-FEIRA (DIA 10), A PARTIR DAS 19H30, NO SEGUNDO ANDAR DA BIBLIOTECA DO CAMPUS
PROFESSOR PEDRO C. FORNARI. O EVENTO É ABERTO NÃO APENAS AOS ESTUDANTES COMO TAMBÉM PARA O PÚBLICO EM GERAL.

MEMBRMEMBRMEMBRMEMBRMEMBROS DOS DOS DOS DOS DA CPA CPA CPA CPA CPAAAAA

É com grande satisfação que informa-
mos que a profa. Dra. Maria Cristina Zago
Castelli é a nova coordenadora da CPA e o
prof. Ms. Elvis Brassaroto Aleixo é o novo
representante docente da CPA. Desejamos
um excelente trabalho!

ENADEENADEENADEENADEENADE

No período de 22 de outubro a 24 de
novembro, o questionário do estudante es-
tará disponível para preenchimento, pelos
alunos, no site do INEP.

Importante: para obter o local da pro-
va e a impressão do cartão de informações
o estudante primeiramente terá que preen-
cher o questionário do estudante.

PERFIL DO INGRESSANTEPERFIL DO INGRESSANTEPERFIL DO INGRESSANTEPERFIL DO INGRESSANTEPERFIL DO INGRESSANTE

No período de 06 a 16 de setembro, os
ingressantes terão acesso ao instrumento de
Avaliação “Perfil do Ingressante”. Se você é in-
gressante, contribua com o crescimento da Ins-
tituição. Participe!

VISITVISITVISITVISITVISITA IN LA IN LA IN LA IN LA IN LOCO DOCO DOCO DOCO DOCO DA COMISSÃO DEA COMISSÃO DEA COMISSÃO DEA COMISSÃO DEA COMISSÃO DE
AVAVAVAVAVALIAÇÃO DO INEP/MECALIAÇÃO DO INEP/MECALIAÇÃO DO INEP/MECALIAÇÃO DO INEP/MECALIAÇÃO DO INEP/MEC

·   Nos dias 16 e 17 de setembro, recebere-
mos a visita in loco da Comissão de Avaliação do
INEP/MEC, para o Reconhecimento do Curso Su-
perior de Tecnologia em Logística da Faculdade
Padre Anchieta de Cajamar. Converse com o seu
Coordenador sobre essa importante avaliação!

 ·   Nos dias 19 e 20 de setembro, recebe-

remos a visita in loco da Comissão de Avalia-
ção do INEP/MEC, para o Reconhecimento do
Curso Superior de Tecnologia em Recursos
Humanos. Sua participação é muito importan-
te, converse com o seu  Coordenador sobre
essa importante avaliação!

SAIBA MAISSAIBA MAISSAIBA MAISSAIBA MAISSAIBA MAIS

A CPA (comissão própria de Avaliação)
do Centro Universitário Padre Anchieta é uma
comissão composta por representantes de
todos os segmentos da comunidade acadê-
mica e da sociedade civil organizada e tem
como objetivo coordenar e articular o proces-
so interno de avaliação, bem como sistema-
tizar e disponibilizar informações e dados das
avaliações à toda comunidade acadêmica.

Estudantes do UniAnchieta e público em

geral podem assistir nesta terça-feira (dia 10),

a partir das 19h30, a palestra “Sistemas de Ge-

renciamento de Conteúdo: o presente e o futu-

ro da web”, ministrada pelo

Engenheiro de Computação

da Unicamp e especialista

na área, Felipe Eltermann

Braga. O evento,  que con-

ta com o apoio da Associação dos Profissionais

de Propaganda de Campinas, será realizado no

segundo andar da biblioteca do campus Profes-

sor Pedro Clarismundo Fornari. Entre os pontos

que serão abordados pelo profissional estão “O

que os países da Olimpíadas Rio 2016, da Casa

Branca, BBC America, MTV Reino Unido e dos

Rolling Stones tem em comum ?” e “Além da

grande visibilidade e quantidade de acessos,

todos são, atualmente, construídos a partir de

algum sistema de gerenciamento de conteúdo

(CMS)”. A

ativ idade

tem como

o b j e t i v o

pontuar as

vantagens de utilização do CMS e comparar as

tecnologias mais populares neste ramo. Alunos

do UniAnchieta que desejam participar da pa-

lestra podem fazer a inscrição pelo site

www.anchieta.br e público em geral através do

endereço conteúdo@appcampinas.com.br As

vagas são limitadas. O evento é totalmente gra-

tuito.

MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO

A ideia de abordar o tema, de acordo com

o coordenador do curso de Publicidade, Antô-

nio Carlos Valini, é aproximar os estudantes do

dia a dia da profissão. “A intenção é que o cur-

so atenda às necessidades do mercado e acom-

panhe as suas modificações”.  Segundo ele, o

contato como especialistas como Felipe Elter-

mann coloca os universitários em harmonia com

o mercado de trabalho. “A informação é sem-

pre importante para a atualização profissional

e crescimento pessoal”, destacou.

As vagas são limitadas.As vagas são limitadas.As vagas são limitadas.As vagas são limitadas.As vagas são limitadas.
O evento é totalmente gratuito.O evento é totalmente gratuito.O evento é totalmente gratuito.O evento é totalmente gratuito.O evento é totalmente gratuito.
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“Uma aventura animal”
é tema do VI Acampai

EVENTO, PROMOVIDO NO PRÉDIO SÃO PAULO PARA COMEMORAR O DIA DOS PAIS, CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE
100 PESSOAS, ENTRE ALUNOS E PAIS.  IDEIA FOI ESTREITAR OS LAÇOS DE AMIZADE ENTRE OS PARTICIPANTES.

Rinoceronte, girafa, elefante, urso, leo-
pardo, leão e muitos outros animais fizeram
parte da decoração do VI Acampai, evento que
comemora o Dia dos Pais e vem se tornando
tradicional no Ensino Fundamental das Esco-
las Padre Anchieta. Contando com o apoio da
equipe diretiva, alunos e pais participam de vá-
rias atividades que tiveram como objetivo es-
treitar os laços de
amizade entre os
familiares propor-
cionando momen-
tos de muita ale-
gria e descontra-
ção. Na edição
deste ano, a dire-
ção resolveu mos-
trar para os parti-
cipantes a impor-
tância da preser-
vação da vida ani-
mal. “É fundamen-
tal que a escola
desenvolva um
trabalho educativo
nesse sentido.

As crianças devem crescer res-As crianças devem crescer res-As crianças devem crescer res-As crianças devem crescer res-As crianças devem crescer res-
peitando e valorizando não apenas ospeitando e valorizando não apenas ospeitando e valorizando não apenas ospeitando e valorizando não apenas ospeitando e valorizando não apenas os
bichos da floresta como também obichos da floresta como também obichos da floresta como também obichos da floresta como também obichos da floresta como também o
meio ambiente”, resumiu o organiza-meio ambiente”, resumiu o organiza-meio ambiente”, resumiu o organiza-meio ambiente”, resumiu o organiza-meio ambiente”, resumiu o organiza-
dor do encontro, professor de Educa-dor do encontro, professor de Educa-dor do encontro, professor de Educa-dor do encontro, professor de Educa-dor do encontro, professor de Educa-
ção Física, Edson Bortolossi.ção Física, Edson Bortolossi.ção Física, Edson Bortolossi.ção Física, Edson Bortolossi.ção Física, Edson Bortolossi.

 O evento, realizado no prédio São Paulo
nos últimos dias 30 e 31 de agosto, apresen-
tou várias atrações. “Após a montagem das bar-
racas, desenvolvemos uma dinâmica de inte-
gração seguida do churrasco de confraterniza-
ção na quadra externa, brincadeiras noturnas,
jogos de palco e relaxamento”. Segundo Ed-
son, o apoio que os pais dão a cada edição do

Acampai vem tornando o encontro um grande
sucesso.

ALEGRIA E MOALEGRIA E MOALEGRIA E MOALEGRIA E MOALEGRIA E MOTIVTIVTIVTIVTIVAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Mais de 100 pessoas participaram do
evento que teve o apoio da equipe diretiva. En-

tre os mais
a n i m a d o s
estava o en-
g e n h e i r o
Edinei Mar-

celo Vicenti-
ni, pai dos
alunos Jú-
lia, que en-
contra-se no

sexto ano e Samuel, no terceiro ano. “Esta é a
primeira vez que participo, estou supermotiva-
do”, relatou. Segundo ele, assim que souberam
da realização do Acampai, os filhos não deram
sossego. “Fiquei observando por vários dias a
ansiedade deles, um mês antes já estavam me
cobrando, pedindo para participar. Depois que
assinei o papel de autorização, a Júlia e o Sa-
muel começaram a montar uma lista do que iri-
am trazer para cá”. O consultor financeiro, Ivan
Falha, foi outro a elogiar a iniciativa. “É um mo-
mento só meu e do meu filho. Gostei tanto do
Acampai do ano passado que resolvi voltar. Acho
a proposta muito interessante”. De acordo com
Ivan, o apoio da esposa também foi um incentivo
a mais para se reunir com o filho e outros cole-
gas. “Ela deu 100% de apoio”, afirmou o pai do

estudante Gabriel, do segundo ano. Para o admi-
nistrador Márcio Morábito, o encontro é mais uma
forma de aproximá-lo do filho Guilherme. “Esta é
a segunda vez que venho. Vale a pena sim. É
uma oportunidade única de estreitar a amiza-
de com o filho”. Ele também fez questão de elo-
giar a organização do evento.

RESPEITORESPEITORESPEITORESPEITORESPEITO

O tema escolhido para edição 2013 au-
xilia na conscientização das crianças em rela-
ção ao respeito a vida animal e o meio ambien-

te. Pelo menos essa é a opi-
nião dos pais. “Foi uma ideia
muito feliz dos professores em
abordar esse assunto e trans-
portar o ambiente da selva
para a cidade. A decoração do
prédio muito bem feita”, de-

clarou Edinei. “O Gabriel, no ano passado, fi-
cou 20 dias na África, a hora que observou que
o tema deste ano tinha haver com animais, se
emocionou”, afirmou Ivan. “São temas que não
podem cair no esquecimento, com certeza as
crianças vão aprender muitas lições ao partici-
parem das atividades”, esclareceu Márcio.

ALUNOSALUNOSALUNOSALUNOSALUNOS

Participaram do encontro estudantes do
primeiro ao quarto ano do Ensino Fundamen-
tal. Para a filha de Edinei Marcelo Vicentini, o
Acampai significa um misto de diversão e cul-
tura. “Acho muito legal, é uma experiência que
vou guardar para o resto da vida”, disse Júlia.
“É muito bacana, durante a noite meu pai pode
contar várias histórias de quando era criança.
Compartilhamos vários segredos. Além disso,
gosto muito de participar das atividades reali-
zadas na escola”, afirmou Guilherme.

“É um momento só meu eÉ um momento só meu eÉ um momento só meu eÉ um momento só meu eÉ um momento só meu e
do meu filho. Gostei tanto dodo meu filho. Gostei tanto dodo meu filho. Gostei tanto dodo meu filho. Gostei tanto dodo meu filho. Gostei tanto do
Acampai do ano passado queAcampai do ano passado queAcampai do ano passado queAcampai do ano passado queAcampai do ano passado que

resolvi vresolvi vresolvi vresolvi vresolvi voltaroltaroltaroltaroltar. A. A. A. A. Acccccho a prho a prho a prho a prho a propostaopostaopostaopostaoposta
muito interessante”.muito interessante”.muito interessante”.muito interessante”.muito interessante”.

Para o administrador Márcio Morábito, o encontro estreita ainda mais a
amizade com o filho Gabriel
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EMPREGOS E ESTÁGIOS
O NEMP (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais) é direcionado para alunos, ex-alunos e familia-

res dos estudantes do Grupo Anchieta. Se você faz parte deste público, cadastre o seu curriculo no sitecadastre o seu curriculo no sitecadastre o seu curriculo no sitecadastre o seu curriculo no sitecadastre o seu curriculo no site
www.anchieta.br/nempwww.anchieta.br/nempwww.anchieta.br/nempwww.anchieta.br/nempwww.anchieta.br/nemp e tenha acesso as oportunidades oferecidas. Havendo qualquer dúvida entre em contato

por meio do e-mail: nemp@anchieta.br, fornecendo o código da vaga.

CÓDIGO DA VAGA: 5247
ÁREA: AUXILIAR FISCAL

CÓDIGO DA VAGA: 5293
ÁREA: ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DE EMPRESAS

CÓDIGO DA VAGA: 5333
ÁREA: ESTAGIÁRIO EM RECURSOS
HUMANOS.

CÓDIGO DA VAGA: 5339
ÁREA: ESTAGÁRIO COMÉRCIO
EXTERIOR, LOGÍSTICA E ADM.

CÓDIGO DA VAGA: 5287
ÁREA: ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5250
ÁREA: ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5256
ÁREA: ESTAGIÁRIO DE ENFERMA-
GEM

CÓDIGO DA VAGA: 5299
ÁREA: ENCARREGADO DE
PRODUÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5276
ÁREA: ESTÁGIARIO

CÓDIGO DA VAGA: 5319
ÁREA: ASSESSOR A COMERCIAL JR.

CÓDIGO DA VAGA: 5313
ÁREA: ESTAGIÁRIO

CÓDIGO DA VAGA: 5330
ÁREA: SUPERVISOR DE OPERA-
ÇÕES

CÓDIGO DA VAGA: 5290
ÁREA: SUPERVISOR SEGURANÇA

CÓDIGO DA VAGA: 5253
ÁREA: REPRESENTANTE
COMERCIAL

CÓDIGO DA VAGA: 5273
ÁREA: ESTÁGIO EM CUSTOS

CÓDIGO DA VAGA: 5279
ÁREA: ANALISTA DE SUPORTE

CÓDIGO DA VAGA: 5322
ÁREA: ATENDENTE DE PRESCRIÇÃO
MAGISTRAL

CÓDIGO DA VAGA: 5259
ÁREA: ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO COMERCIAL

CÓDIGO DA VAGA: 5267
ÁREA: PROJETISTA

CÓDIGO DA VAGA: 5310
ÁREA: ESTAGIARIO FINANCEIRO

CÓDIGO DA VAGA: 5316
ÁREA: PROGRAMA ESTÁGIO SEM
FRONTEIRAS TIM 2013.2

CÓDIGO DA VAGA: 5291
ÁREA: ESTÁGIO EM DIREITO

CÓDIGO DA VAGA: 5254
ÁREA: COORDENADOR DE
LABORATÓRIO DE CONTROLE DE
QUALIDADE

CÓDIGO DA VAGA: 5274
ÁREA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 5268
ÁREA: RECEPCIONISTA

CÓDIGO DA VAGA: 5311
ÁREA: ESTAGIÁRIA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5242
ÁREA: ESTÁGIO

CÓDIGO DA VAGA: 5282
ÁREA: ESTAGIÁRIO EM QUÍMICA OU
FARMÁCIA

CÓDIGO DA VAGA: 5294
ÁREA: ESTÁGIO EM LOGÍSTICA

CÓDIGO DA VAGA: 5334
ÁREA: PROMOTOR DE FINANCIA-
MENTO

CÓDIGO DA VAGA: 5288
ÁREA: ESTAGIÁRIA PARA DOCÊNCIA
E AUXILIAR DE CLASSE

CÓDIGO DA VAGA: 5302
ÁREA: TRAINEE

CÓDIGO DA VAGA: 5251
ÁREA: ESTÁGIO EM ADMINISTRA-
ÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5271
ÁREA: ANALISTA DE LICITAÇÕES

CÓDIGO DA VAGA: 5308
ÁREA: ESTAGIÁRIO JURÍDICO

CÓDIGO DA VAGA: 5314
ÁREA: PROGRAMA ESTÁGIO SEM
FRONTEIRAS TIM 2013.2

CÓDIGO DA VAGA: 5289
ÁREA: PREPOSTO

CÓDIGO DA VAGA: 5243
ÁREA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 5283
ÁREA: FOTOGRAFO

CÓDIGO DA VAGA: 5329
ÁREA: ESTAGIÁRIO ENG

CÓDIGO DA VAGA: 5297
ÁREA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5303
ÁREA: ESTAGIÁRIO PARA GINÁSTICA
LABORAL.

CÓDIGO DA VAGA: 5323
ÁREA: ESTAGIÁRIO DIREITO
TRABALHISTA, EMPRESARIAL, CÍVEL,
TRIBUTÁRIO.

CÓDIGO DA VAGA: 5260
ÁREA: ESTÁGIO ENGPRODUÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5324
ÁREA: ESTÁGIO EM FINANÇAS/

CONTÁBEIS
CÓDIGO DA VAGA: 5309
ÁREA: ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5332
ÁREA: ASSISTENTE FISCAL

CÓDIGO DA VAGA: 5326
ÁREA: AUXILIAR DE COORDENAÇÃO
DE TRANSPORTE

CÓDIGO DA VAGA: 5300
ÁREA: ESTAGIO CONTAS A PAGAR

CÓDIGO DA VAGA: 5320
ÁREA: ASSESSORA DE MARKETING

CÓDIGO DA VAGA: 5257
ÁREA: ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO FINANCEIRO

CÓDIGO DA VAGA: 5269
ÁREA: ANALISTA DE SISTEMAS

CÓDIGO DA VAGA: 5306
ÁREA: ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 5241
ÁREA: ESTÁGIO EM RH

CÓDIGO DA VAGA: 5335
ÁREA: GERENTE

CÓDIGO DA VAGA: 5278
ÁREA: ESTÁGIARIO

CÓDIGO DA VAGA: 5327
ÁREA: ESTAGIÁRIO DE LOGÍSTICA

CÓDIGO DA VAGA: 5252
ÁREA: PROGRAMA DE TRAINEE
RIACHUELO 2013

CÓDIGO DA VAGA: 5272
ÁREA: AUXILIAR DE IMPORTAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5258
ÁREA: ESTÁGIO EM VENDAS
CÓDIGO DA VAGA: 5284
ÁREA: ANALISTA DE PARCERIAS

CÓDIGO DA VAGA: 5338
ÁREA: AUXILIAR DE LABORATORIO
INDUSTRIAL

As vagas abaixo são ofereci-
das pelo departamento de Re-
cursos Humanos do Grupo An-
chieta. Os interessados devem
entrar em contato por meio do
e-mail rh@anchieta.br,  forne-
cendo o código da vaga.
Para as  demais vagas (ofere-
cidas pelo Nemp)  fazer cadas-
tro pelo site www.anchieta.br/
nemp

CÓDIGO DA VAGA: 301
ÁREA: SERVENTE MASCULINO
DETALHES: CAMPUS CAJAMAR
M/T

CÓDIGO DA VAGA: 343
ÁREA: AUXILIAR DE MANUTEN-
ÇÃO
DETALHES: CAMPUS CENTRO M/T

CÓDIGO DA VAGA: 347
ÁREA: AUXILIAR DE CONTROLE
ACADÊMICO
DETALHES: CAMPUS PROF.
PEDRO C. FORNARI - T/N
 
CÓDIGO DA VAGA: 357
ÁREA: AUXILIAR DE BIBLIOTECA
DETALHES: CAMPUS VÁRZEA PTA
T/N

CÓDIGO DA VAGA: 369
ÁREA: AUXILIAR DE CONTROLE
ACADÊMICO
DETALHES: CAMPUS PROF.
PEDRO C. FORNARI  T/N

CÓDIGO DA VAGA: 388
ÁREA:  INTERPRETE DE LIBRAS
DETALHES: CAMPUS PROF.
PEDRO C. FORNARI  T/N
 
CÓDIGO DA VAGA:  393
ÁREA: AUXILIAR DE DISCIPLINA
DETALHES: CAMPUS CAJAMAR M/T

CÓDIGO DA VAGA: 394
ÁREA: SERVENTE
DETALHES: CAMPUS PROF.
PEDRO C. FORNARI N/M

CÓDIGO DA VAGA: 5255
ÁREA: ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM
QUÍMICA

CÓDIGO DA VAGA: 5298
ÁREA: EDUCADOR

CÓDIGO DA VAGA: 5304
ÁREA: ASSISTENTE ADMINISTRATI-
VO DE VENDAS

CÓDIGO DA VAGA: 5275
ÁREA: ESTÁGIO EM ENGENHARIA
MECÂNICA/MECATRÔNICA

CÓDIGO DA VAGA: 5318
ÁREA: ESTETICISTA E MASSAGISTA

CÓDIGO DA VAGA: 5336
ÁREA: AUXILIAR DE VENDAS
INTERNAS

CÓDIGO DA VAGA: 5342
ÁREA: CONSULTOR DE VENDAS

CÓDIGO DA VAGA: 5296
ÁREA: SOLDADOR

CÓDIGO DA VAGA: 5331
ÁREA: TÉCNICA EM NUTRIÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5343
ÁREA: ANALISTA DE EVENTOS

CÓDIGO DA VAGA: 5340
ÁREA: ENGENHEIRO MECÂNICO

CÓDIGO DA VAGA: 5295
ÁREA: FRESADOR CNC

CÓDIGO DA VAGA: 5341
ÁREA: AUXILIAR DE FATURAMENTO

CÓDIGO DA VAGA: 5264
ÁREA: VIGIA DIURNO / NOTURNO

CÓDIGO DA VAGA: 5244
ÁREA: CONTROLADOR DE ACESSO
PORTARIA

CÓDIGO DA VAGA: 5325
ÁREA: ANALISTA DE LOGÍSTICA
JUNIOR


