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EvEnto, rEalizado no anfitEatro do campus profEssor pEdro c. fornari, 
contou com participação dos alunos do Ensino fundamEntal.

Cantata de Natal emociona os pais

acontece
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Há mais de 70 anos, o Grupo 
Anchieta acompanha o crescimento 
de Jundiaí e atende às necessidades 
educacionais de toda a população 
regional. Com escolas e faculdade, 
do ensino fundamental à pós-
graduação, o Grupo Anchieta se 
preocupa em formar cidadãos 
conscientes, com a ajuda de 
profissionais qualificados em 
diversas áreas. O Grupo Anchieta tem 
orgulho em fazer parte da identidade 
da região, firmando-se na cidade 
como uma instituição de tradição e 
respeito, com valores educacionais 
enraizados na comunidade.

FAle COm O AnCHietA! Aqui vOCê 
enCOntrA Os COntAtOs dO GrupO 
AnCHietA. 

CAJAmAr
• Escolas e Faculdade
( 11 4446-6342 
vÁrZeA pAulistA
• Faculdade
( 11 4596-7015 / 4596-7165 / 4596-7069 
JundiAÍ
• Ensino Fundamental - de 1º ao 9º ano
( 11 4527-3453 
• Ensino Médio, Ensino Médio integrado 
ao Curso Técnico
( 11 4527-3454 
• Técnico de Química
( 11 4527-3453 / 4527-3529
• Secretaria de Extensão Universitária
( 11 4527-3444 - ramal 4567
• 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 4588-4449
• Centro de Psicologia Aplicada e Clínica 
de Saúde
( 11 4527-3452
• Secretaria Geral Campus (graduação)
( 11 4588-4452 / 4588-4446 / 4588-4445
• Secretaria Geral Centro (graduação)
( 11 4527-3457
• Secretaria de Pós-Graduação Campus
( 11 4527-3444 - ramal 4548
• Secretaria de Pós-Graduação Centro
( 11 4527-3444 - ramal 3528

GRUPOGRUPO

Grupo AnchietA em Foco - expediente: projeto Gráfico / 
edição / diagramação / revisão: projecto comunicação; textos: 
Sandro crisol (mtB 29607); direção: claudia cervantes; impressão: 
Lauda editora; contato: publicidade@anchieta.br; dezembro 2013

Os alunos do ensino fundamental 
durante a apresentação, que 
emocionou todos os presentes

umA nOite de muitA emOçãO e 
AleGriA FOi vivenCiAdA pelOs pAis dOs 
estudAntes dO ensinO FundAmentAl. 
Como forma de marcar o encerramento do ano 
letivo, a equipe diretiva organizou, no anfiteatro 
do campus Professor Pedro C. Fornari, a 
“Cantata de Natal”. O evento, que contou 
com a participação de alunos do primeiro 
ao quinto ano, teve o apoio de professores e 
funcionários das Escolas Padre Anchieta. A 
mãe do estudante Leonardo, Regiane Amorim, 
elogiou a iniciativa e disse que guardará 
a apresentação do filho para toda a vida. 
“Me emocionei bastante, foi um momento 
inesquecível”. Segundo ela, antes mesmo da 
atividade ser realizada, seu filho se mostrou 
bastante ansioso. “Ele disse que queria muito 
participar da Cantata, pois era a última vez que 

iria ver alguns amigos, já que no ano que vem 
estará em outra classe”. Quem também ficou 
extremamente contente com a apresentação 
foi o pai do aluno Gabriel, do segundo ano, 
Emerson Botignon. “Achei impressionante a 
organização, tudo foi executado com perfeição, 
as professoras e as crianças pareciam que 
estavam em sincronia. Fiquei feliz em poder 
ver meu filho se apresentando”. De acordo com 
o técnico em eletrônica, a iniciativa reforça 
o verdadeiro sentimento do Natal. “Acho 
importante resgatar o espírito natalino que em 
algumas oportunidades passa despercebido”. 
Já a dona de casa Renata Pinheiro destacou 
as canções escolhidas pela equipe diretiva. 
“Foram de ótimo gosto e realçaram ainda mais 
a qualidade do encontro. Adorei poder estar 
aqui para ver minha filha e meu enteado”. g

mensAGem
Canções tradicionais foram interpretadas pelos alunos durante as apresentações. Com o 

apoio das professoras, as crianças também fizeram coreografias que levantaram o público 
presente no anfiteatro. “Cada sala realizou duas exibições com músicas dessa época do ano. 
Procuramos enfatizar as exibições com canto”, explicou a diretora do Ensino Fundamental, 
Silvana Maion de Góis. Segundo ela, a Cantata superou as expectativas. “Gostei muito, 
pois o nosso objetivo é sempre apresentar o trabalho desenvolvido de forma espontânea, 
num clima familiar e com uma mensagem de paz e esperança através dos estudantes”. De 
acordo com Silvana, a atividade concluiu a temporada 2013. “Encerramos o ano letivo com 
a Cantata e acho que o resultado foi a expressão de todo o excelente projeto desenvolvido 
pela maravilhosa equipe de professores e colaboradores que temos em nossa instituição”. 
Já os pais fizeram questão de elogiar o trabalho realizado pela equipe diretiva. “O Anchieta é 
excelente, não troco de escola por nada”, revelou Regiane. “Os professores são muito bons e 
o ambiente de ensino auxilia o meu filho no aprendizado”, declarou Emerson. g



A Casa Transitória ganhou uma decoração 
super colorida especialmente para as crianças

existem AlunOs que pensAm nãO 
ApenAs em tirAr bOAs nOtAs, ter um 
rendimentO sAtisFAtóriO e COnCluir 
O ensinO superiOr. Para alguns, a ideia é 
beneficiar as pessoas menos favorecidas ou 
mesmo entidades que necessitem de apoio. Esse 
é o caso dos estudantes do décimo semestre de 
Engenharia de Produção Daniel Koyama, Adriano 
Silva, Caio Diciano e Alexandre Vasconcelos, 
que apresentaram recentemente o Trabalho de 
Conclusão de Curso. Através da disciplina de 
“Gestão de Projetos”, ministrada pelo professor 
Jefferson Olegário, os universitários resolveram 
ter uma postura diferente. “Desenvolvemos um 
projeto onde ficou definido que o nosso TCC não 
seria simplesmente um trabalho acadêmico. 
Queríamos algo maior, que pudesse também 
contribuir com a sociedade, inovar, e gerar um 
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iniciativa foi rEalizada durantE produção do trabalho dE conclusão dE curso. casa transitória nossa sEnhora 
aparEcida foi bEnEficiada com ação.

cidadania

Estudantes de Engenharia de Produção 
desenvolvem ação em prol de entidade

Os alunos comemoraram 
o sucesso do projeto

resultado duradouro, algo não apenas para “ser 
colocado em uma prateleira”. Foi aí que tivemos a 
ideia de realizar uma iniciativa voluntária, utilizando 
as boas práticas de gestão de projetos, em uma 
instituição no terceiro setor”, explicou Daniel. A 
partir daí foi criado uma equipe de voluntários 
chamada Aprova (Alunos Produzindo Voluntariado 
Anchieta). “A intenção foi a de beneficiar a Casa 
Transitória Nossa Senhora Aparecida após visitar 
outras entidades assistenciais de Jundiaí. Levamos 
em consideração para nossa decisão alguns 
fatores como capacidade financeira, trabalhos 
e programas em andamento, regularidade legal, 
princípios e objetivos da instituição e necessidades 
materiais”. Os estudantes ficaram emocionados 
ao conhecer não apenas a entidade como, 
principalmente, ter a oportunidade de entrar em 
contato com as crianças. “Os olhos de cada 
membro da equipe encheram de lágrimas ao ver 
o sorriso e a receptividade afetiva das crianças 
que fazem parte e moram na Casa Transitória, 
bem como o trabalho exemplar realizado por 
esta instituição”.

piOneirismO
A atividade executada pelos universitários 

destaca-se não apenas por ser algo diferente no 
curso de Engenharia de Produção, mas também 
pelo fato de ser inédito. “Creio que foi o primeiro 
Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia 
de Produção a abordar um tema abrangendo os 

conhecimentos de engenharia com aplicação em 
um projeto filantrópico-social no terceiro setor. 
É de interesse nosso que os alunos possam 
adotar este como modelo ou incentivo para 
desenvolverem futuras iniciativas que tragam 
benefícios reais à sociedade”. Segundo Daniel, 
a metodologia de gerenciamento de projetos 
é moderna, válida e aplicável a praticamente 
todas a áreas do conhecimento humano e 
vem ganhando um destaque significativo no 
mercado de trabalho. “O terceiro setor é carente 
deste conhecimento específico”, ressaltou. 
As pessOAs interessAdAs em Obter 
mAis inFOrmAções sObre A AtividAde 
reAliZAdA pelOs estudAntes pOdem 
ACessAr O site prOJeCt mAnAGement 
INSTITUTE (hTTP://brASIl.PMI.orG/). g



AO lOnGO dO seGundO semestre de 
2013, oS AlUNoS Do 1º E 2º PEríoDoS 
dO CursO superiOr de teCnOlOGiA em 
GestãO AmbientAl dO 
CentrO universitÁriO 
pAdre AnCHietA – 
uniAnCHietA reAliZA–
rAm um estudO 
intitulAdO “serrA 
Do JAPI: DIAGNóSTICo 
e GestãO AmbientAl” 
sObre AlGumAs dAs 
CArACterÍstiCAs FÍsiCAs dA serrA dO 
JApi, tAis COmO sOlO, relevO, ClimA, 
quAlidAde dA ÁGuA, FlOrA e FAunA.  Esses 
estudos fizeram parte do Projeto Integrador 

valE a pEna dEstacar o sistEma dE monitoramEnto com câmEras dE alta rEsolução implantadas pEla Guarda 
municipal dE Jundiaí EstE ano.
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Serra do Japi é tema de estudo 
do curso de gestão ambiental

Visita técnica realizada pelos 
alunos do Curso de Gestão 
Ambiental na Serra do Japi

Centro de Controle Operacional da 
Guarda Municipal de onde é feito o 

monitoramento da Serra do Japi.

O ObjetivO da 
atividade prática 
fOi cOnhecer de pertO 
as características 
físicas da serra dO japi

meio ambiente

desenvolvido pelos alunos e apresentado em 
sala de aula ao final do semestre e exposto à 
sociedade através do projeto “Ciência na Praça” 

- evento de extensão 
universitária que integra o 
conhecimento acadêmico 
com a sociedade.

Um dos pontos de 
destaque durante a pes–
quisa foi a visita técnica 
realizada na Base Ecológica 
da Reserva Biológica Muni–

cipal da Serra do Japi, proporcionando contato 
direto dos estudantes com o objeto de estudo. 
Para o professor e coordenador do curso, André 
Luiz da Conceição, o objetivo da atividade prática 

foi conhecer de perto as características físicas 
da Serra do Japi, além de observar as ações de 
gestão ambiental desenvolvidas atualmente pela 
Prefeitura de Jundiaí no sentido de preservar 
toda essa riqueza natural. Neste sentido, vale a 
pena destacar o sistema de monitoramento com 
câmeras de alta resolução implantadas pela 
Guarda Municipal de Jundiaí este ano, contribuindo 
no sentido de ampliar o controle de ações de 
ocupação e degradação no interior e entorno da 
Serra. A atividade contou com o apoio da Guarda 
Municipal de Jundiaí, através da participação do 
Comandante José Roberto Ferraz, que também 
é docente do curso na área de Direito Ambiental. 
Vale destacar também o apoio da Secretaria de 
Planejamento e Meio Ambiente. g



estudO de pAtOlOGiAs de estruturAs 
e ObrAs de Arte espeCiAis, pesquisA 
sObre dimensiOnAmentO de estruturAs 
em COnCretO e em AçO, estudO de 
pAvimentOs rOdOviÁriOs, CApACidAde 
HÍdriCA em mAnAnCiAis de nOssA reGiãO, 
FundAções e mAteriAis reCiClAdOs. Esses 
foram apenas alguns dos temas abordados pelos 
alunos de Engenharia Civil que apresentaram 
o Trabalho de Conclusão de Curso no início 
do mês. No total, os professores analisaram 
58 projetos. O coordenador Kleber Aparecido 
Gomide destacou a dedicação dos estudantes e 
a qualidade das pesquisas realizadas. “Todo ano 
as apresentações nos surpreendem de forma 
bastante positiva e neste caso os resultados 
foram muito bons. Realmente os alunos se 
empenharam bastante, tiveram tranquilidade nas 
apresentações, fizeram trabalhos de excelente 
qualidade. Dos 58 trabalhos, tivemos dez deles 
com notas máximas”. Para o coordenador, boa 
parte dos recém formados tem condições de 
enfrentar a exigência imposta pelas empresas, 
devido a formação recebida. “Tenho certeza que 
os alunos têm tudo para encarar o mercado de 
trabalho e ir muito bem. Aliás, muitos deles, já se 
encontram bem empregados e estão aguardando 

profEssorEs avaliaram mais dE 50 proJEtos. maioria dos Estudos 
dEmonstrou qualidadE E compEtência por partE dos rEcém formados.

acontece

o término do curso para que sejam promovidos ou 
efetivados na função de Engenheiros Civis”. 

CursO
Criado em 2007, o curso de Engenharia Civil 

do UniAnchieta formou a primeira turma em 
2011. “Até agora já se formaram cerca de 150 
universitários, neste ano mais 90 receberão o 
diploma”. O curso é oferecido em dez semestres, 
ou seja, cinco anos. “Hoje temos um corpo docente 
bastante qualificado, laboratórios completos 
e nosso grande diferencial é que boa parte dos 
professores são engenheiros de carreira, atuando 
em renomadas empresas de nossa região”, 
finalizou Kleber. g
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Mais oportunidades 
em TI

opinião

nãO é nOvidAde que A teCnOlOGiA 
dA inFOrmAçãO estÁ presente nOs 
Ambientes COrpOrAtivOs, pOis HÁ 
muitO tempO As empresAs usAm 
COmputAdOres pArA AGiliZAr suAs 
OperAções de neGóCiO. No entanto, sua 
recente incorporação no cotidiano das pessoas 
se deve a fatores como internet, barateamento 
dos microcomputadores, ampliação da telefonia 
celular, popularização das redes sociais e 
disponibilidade de dispositivos portáteis como 
smartphones e tablets.

O uso massivo da TI em praticamente todo 
segmento e aspecto da vida humana gera 
uma demanda enorme por novos sistemas, 
produtos e aplicativos.

Pesquisas recentes das consultorias 
Gartner e IDC apontam para a existência de 
117 mil vagas em TI no Brasil até 2015. Mas 
na contramão desta tendência, a expectativa 
é que se preencham apenas um terço destes 
postos de trabalho.

A causa disso é a carência de profissionais 
qualificados na área. No passado, qualquer 
pessoa com conhecimentos básicos e 
sem formação específica tinha várias 
oportunidades no setor. Hoje a situação 
é diferente. O mercado já aprendeu que 
é melhor esperar por um candidato mais 
preparado, no qual valha a pena investir.

Isto provoca três consequências: elevação 
dos salários médios pagos no segmento; a 
existência de muitas vagas em aberto e a 
contratação de empresas off-shore, isto é, no 
exterior, como na Índia e Rússia. Este último 
efeito é indesejado.

Então, para aproveitar estas oportu–
nidades é necessário preparo adequado, 
obtido por meio de graduação em análise 
e desenvolvimento de sistemas, sistemas 
de informação ou mesmo ciência da com–
putação; cursos voltados para o atendimento 
destas demandas. Além de uma carreira 
bacana, o Brasil também agradece!  g

Peter Jandl Junior é engenheiro, mestre em 
educação, autor de livros na área de TI, atua no ensino 
superior e na gestão escolar há mais de 25 anos.

Apresentação de TCC´s fecha 
ano no curso de Engenharia Civil

A aluna Gislaine Castilhos 
apresentou o seu trabalho 

de conclusão Os alunos Cíntia, Diego 
e Vinícius no final das 
apresentações

Os professores avaliaram 
todos os trabalhos e elogiaram 
a qualidade das pesquisas
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quEr Entrar para o mErcado dE trabalho? aqui nEstE Espaço, você confErE todas as vaGas publicadas no nEmp 
(núclEo dE EmprEGabilidadE E rElaçõEs EmprEsariais), voltadas para os alunos, Ex-alunos E familiarEs dos 
EstudantEs do Grupo anchiEta. cadastrE sEu currículo no sitE www.anchiEta.com.br/nEmp E boa sortE! 

empregos e estágios

Cód.   vAGA Cód.   vAGA Cód.   vAGA

5665 Estágio Administração
5642 Estoquista
5648 Estagiário de Engenharia de    
 Produção, Mecânica ou Mecatrônica
5619 Estágio Técnico Químico
5625 Estagiário Técnico Químico
5571 Engenheiro Trainee
5634 Faturamento, Cobrança,
 Organizacional
5662 Operadora de Caixa 
5605 Analista de Contas a Receber
5611 Assistente Operacional Logístico
5654 Estágio na Área de     
 Indicadores de RH
5668 “Estagiário dos cursos de Adm, 
 Contabilidade ou Engenharia de 
 Produção. Terá a oportunidade de 
 trabalhar na área de serviços - 
 consultoria de negócios. Efetuará 
 análise econômico-financeira de 
 empresas e projetos; criação de 
 indicadores e suporte à empresa”
5622 Estagiário em Administração
5645 Assistente Comercial
5674 Estagiário em Clínica de Psicologia
5651 Assistente Administrativo Contábil
5608 Programador
5623 Instrutor de Informática Básica 
5617 Contato Comercial
5646 Supervisor Financeiro
5669 Qualidade

5640 Estagiário em Vendas Internas 
5677 Assistente de Comércio Exterior
5629 Professor de Inglês
5680 Auxiliar de Estoque
5603 Estagiário de Educação Física
5660 Analista de Infraestrutura TI
5689 Auxiliar de Suporte de Sistemas
5666 Estágio em Nutrição
5643 Analista de Desenvolvimento 
 de Embalagem
5620 Técnico de Instrumentação
5637 Suprimentos
5626 Assistente Fiscal
5683 Estágio em Administração
5649 Engenharia Elétrica
5614 Web Designer
5663 Desenhista Detalhista
5644 Técnico Eletroeletrônico 
5638 Estágio de Educação Física
 Ginástica Laboral
5675 Educação Física Laboral - OE 114086
5615 Desenhista Cadista
5652 Estagiário de Engenharia Civil
5664 Analista de Gestão da Qualidade
5658 Professora de Educação Infantil 
 e Fundamental
5618 Estágio Engenharia Elétrica
5624 Engenharia Química 
5641 Estagiário em Logística
5635 Auxiliar de Laboratório Farmácia 
 de Manipulação

5678 Química - OE 110181

5681 Assistente de Compras  

5661 Assessor Comercial Jr.  

5655 Estágio em Engenharia

5632 Estágio Técnico Segurança 

 do Trabalho 

5627 Lecionar Inglês para Diversos 

 Níveis e Horários

5673 Estágio Clinica de Psicologia -    

 Organizacional RH 

5636 Cuidador de Recém Nascido

5679 Marketing - OE 85257 

5656 Analista de Suporte Junior

5639 Estagiário em Meio Ambiente

5676 Encarregado Informática

5630 Gestão da Qualidade

5610 Estagiário de Direito

5604 Estágio em Enfermagem

5616 Analista de RH

5653 Estágio em Técnico em Química

5659 Auxiliar de Classe Volante

5682 Portaria

5686 Estágio em Farmácia

5667 Vendedor a Operacionais



Não vá com muitas expectativas ao cinema para 
assistir a nova versão de Carrie - A estranha. Se 
você já assistiu ao original, vai se decepcionar. 
E se pra você a história é inédita, o longa deixa 
aquela sensação de filme trash. Neste remake, 
Carrie é interpretada por Chloë Moretz e sua 
mãe, fanática religiosa, pela atriz Juliane Moore. 
Roteiro enxuto, trilha sonora que não cria a 
tensão necessária e uma personagem principal 
que parece exagerar no bullying resumem o filme, 
que está longe de botar medo nos espectadores. 

| serviçO |
Carrie - A estranha
Direção: Kimberly Peirce
Elenco: Chloë Grace Moretz, Julianne Moore, 
Gabriella Wilde 
Gênero: Terror 
Duração: 100 minutos 
Distribuidora: Columbia Tristar 
Classificação: 16 Anos
Consulte abaixo horários e locais de exibição
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pErfil
KAtiA 
CristinA 
tOstA de 
siqueirA
idade: 26 anos
 
Curso 
da faculdade: 
enfermagem

Quando criança queria ser...
enfermeira.

Por que você escolheu esse curso?
escolhi o curso por gostar de cuidar de 
pessoas. Além disso, cuidei dos meus avôs 
que inspiraram mais ainda a aprimorar 
meus conhecimentos na área. Também não 
posso esquecer da minha mãe que tanto 
amo e que sempre me incentivou.

Pra você, qual é a importância da faculdade? 
A faculdade é a porta de entrada para os 
conhecimentos em diversas áreas, ainda 
mais quando se tem professores bem 
qualificados. No entanto, entendo que 
quem faz a faculdade é o aluno com sua 
determinação e superação.

outras atividades além da faculdade.
estou envolvida em estudos de casos em 
cuidado com feridas e sou voluntária na 
Abrapa Jundiaí.

Nesses anos de Anchieta, o que ficou mais 
marcado na sua vida?
As apresentações em simpósios em 2012 
(“Enfermagem em foco na assistência 
de feridas utilizando planimetria digital” 
- professora orientadora laura de souza 
Sayão e aluno rafael Telles Cesar) e 2013 
(“o uso do Polihexametileno biguanida 
PhMb como agente terapêutico na 
cicatrização de feridas” - professores 
Orientadores bruno villas boas dias e 
Fernanda Campolsivan e aluna tereza 
Janaína dos Santos). E a participação na 
liga da Saúde, que promove cursos para 
alunos da faculdade tendo como professor 
responsável bruno villas boas dias e aluna 
responsável patricia marchini lacerda.

Como você se vê daqui a 10 anos?
Atuando como enfermeira e sempre em 
busca de conhecimento. Tudo isso, é 
claro, junto com minha família.

review

programe-se

Carrie - A Estranha
remake do clássico de 1976 
economiza no clima de terror

datas, programação e horários sujeitos a alteração sem prévio aviso. não nos responsabilizamos por mudanças da programação.

Maxi Shopping Jundiaí
www.moviecom.com.br

Jundiaí Shopping
www.jundiaishopping.com.br/cinema

divulgação

o hobbit: a deSolação de SMaug 

Legendado: 13h45 (exceto dia 25/12), 20h30(exceto dia 24/12)

Dublado: 17h00 (exceto dia 24/12)

ender´S gaMe - o Jogo do exterMinador

Legendado: 16h00 (exceto dia 24/12), 21h30 (exceto dia 24/12)

Dublado: 13h15 (exceto dia 25/12), 18h45 (exceto dia 24/12)

o hobbit: a deSolação de SMaug 

Legendado: 12h00 (exceto dia 25/12), 15h30 (exceto dia 24/12), 

19h00 (exceto dia 24/12), 22h15 (exceto dia 24/12)

a Vida Secreta de Walter Mitty

Legendado:  15h15 (exceto dia 24/12), 21h00 (exceto dia 24/12)

Dublado:  12h45 (exceto dia 25/12), 18h00 (exceto dia 24/12)

JackaSS apreSenta: VoVô SeM Vergonha

Legendado:  14h45, 19h45 (exceto dia 24/12)

ÚltiMa ViageM à VegaS

Legendado: 12h15 (exceto dia 25/12), 17h15 (exceto dia 24/12), 

22h00 (exceto dia 24/12)

crô - o FilMe

Nacional: 14h00, 16h15 (exceto dia 24/12), 18h30 (exceto dia 24/12), 

20h45 (exceto dia 24/12)

carrie - a eStranha

Legendado: 22h30 (exceto dia 24/12)

JogoS VorazeS - eM chaMaS 

Legendado:  12h30 (exceto dia 25/12), 15h45 (exceto dia 24/12), 

19h15 (exceto dia 24/12)

a Vida Secreta de Walter Mitty
Dublado: 14h50, 17h10, 19h30, 21h50 (exceto dias 24 e 25/12)

14h50, 17h10 (apenas dia 24/12), 19h30, 21h50 (apenas dia 25/12)
carrie - a eStranha

Dublado: 14h40, 19h15 (exceto dias 24 e 25/12), 
14h40 (apenas dia 24/12), 19h15 (apenas dia 25/12)

crô - o FilMe
Nacional: 14h20, 19h20 (exceto dias 24 e 25/12), 14h20 (apenas dia 24/12), 

19h20 (apenas dia 25/12)
FranceS ha

Legendado: 11h00 (apenas sábado e domingo), 16h20, 21h15 (exceto dias 24 e 25/12)
JogoS VorazeS: eM chaMaS

Dublado: 16h20, 21h15 (exceto dias 24 e 25/12), 16h20 (apenas dia 24/12), 
21h15 (apenas dia 25/12)

o hobbit: a deSolação de SMaug
Dublado: 13h40, 16h50 – 20h00 (exceto dias 24 e 25/12), 13h40, 

16h50 (apenas dia 24/12), 20h00 (apenas dia 25/12)
o hobbit: a deSolação de SMaug

Dublado: 15h45, 19h00 (exceto dias 24 e 25/12), 15h45 (apenas dia 24/12), 
19h00 (apenas dia 25/12), 14h30, 17h45 (exceto dia 25/12)

o hobbit: a deSolação de SMaug
Legendado: 21h00 (exceto dia 24/12)

o Jogo do exterMinador
Dublado: 14h15, 16h40, 19h10, 21h30 (exceto dias 24 e 25/12), 14h15, 

16h40 (apenas dia 24/12), 19h10, 21h30 (apenas dia 25/12)
thor: o Mundo SoMbrio

Dublado: 16h45, 21h20 (exceto dias 24 e 25/12), 16h45 (apenas dia 24/12), 
21h20 (apenas dia 25/12)



Os funcionários do Grupo 
Anchieta se reuniram para a 
tradicional confraternização 
de final de ano. 
Confira as fotos!

Te vi no
Anchieta

08      |      22 dezembro 2013
GRUPOGRUPO

As amigas aproveitaram 
para colocar os assuntos 
em dia

A ala jovem 
do Anchieta 
presente na 
confraternização

Reunião dos 
amigos para 
fechar 2013

Todas as áreas do 
Grupo Anchieta 
presentes na 
confraternização

Veteranos 
do Anchieta

Fechando o ano 
de 2013

O Papai Noel também 
marcou presença na 
confraternização

Os funcionários e 
colaboradores do 
Anchieta marcaram 
presença no churrasco

Depois do 
churrasco, 
pausa para a foto

Muitas histórias 
e lembranças 
em mais uma 

confraternização


