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Para o Professor do Unianchieta, Marino Mazzei Júnior, o consUMidor 
deve estar beM atento nos gastos do coMeço do ano. PlaneJar é UMa boa 
dica Para não entrar no PreJUízo.

Economista orienta pais no 
pagamento de contas e no 

lazer de início de ano

economia
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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

Evite dores de cabeça no começo 
do ano e planeje o pagamento 
das principais dívidas

Após As FestAs de nAtAl e reveillOn, 
CHeGOu A HOrA dO brAsileirO vOltAr 
AO trAbAlHO. Com a entrada do ano novo, 
o consumidor se depara com uma dura 
realidade: o pagamento de impostos. O IPTU 
e o IPVA são apenas alguns deles. É aí que 
surgem as dúvidas: qual tributo ele deve 
pagar se não tiver dinheiro suficiente para 
arcar com toda a despesa? Ele deve parcelar 
as contas? Para o professor de economia do 
UniAnchieta, Marino Mazzei Júnior, o cidadão 
deve priorizar a cobertura de cheque especial 
e saldos parcelados de cartão de crédito, para 
não sofrer prejuízos no futuro. “Depois ele 
precisa verificar o saldo disponível e pagar o 
IPVA, que tem um acréscimo maior que o IPTU. 
Além disso, o IPTU pode ser quitado em até 
dez vezes enquanto o IPVA somente em três”. 

Janeiro também significa o mês das férias 
escolares. Por isso, muitos pais aproveitam 
a época para tirar férias e passear com os 
filhos. Neste caso, o economista acredita que 
o melhor a fazer é estar com o nome limpo no 
cheque especial e cartões para poder utilizar 
esses dois recursos nos gastos com a família. 
“O acúmulo de dívidas acontece se a pessoa 
assume compromissos além do que tem 
condição de pagar. As férias são um tempo 
de lazer, alegria e não devem representar 
um período de inadimplência”. Outra dica 
dada pelo professor é o uso de espaços 
comunitários. “Há muito lazer em parques 
públicos, clubes, passeios que não exigem 
um gasto exorbitante. O importante é saber, 
antecipadamente, quanto podemos gastar e 
daí fazer suas escolhas”. g



O sOnHO de CursAr O ensinO 
superiOr se tOrnArÁ reAlidAde pArA 
A JOvem ÉriCA dA silvA GOmes. A partir do 
ano que vem, a aluna terá a oportunidade de 
fazer o curso de Engenharia Eletrônica. O seu 
desejo só será possível graças a uma parceria 
firmada entre o Grupo Anchieta e a Associação 
Beneficente e Cultural de Jundiaí (ABCJ). Com 
apenas 17 anos, a adolescente confessa estar 
muito ansiosa para realizar o seu maior desejo. 
“Não vejo a hora de começar meus estudos”, 
revelou. A aluna, que recentemente concluiu 
o curso de auxiliar de Logística no Senai de 
Jundiaí, disse que inclusive já foi conhecer 
o campus Professor Pedro C. Fornari. “Dei 
uma passada com a minha mãe no campus. 
Penso que o UniAnchieta é uma instituição 
bastante conceituada, sem dúvida a melhor 
da região”. De acordo com o Gestor do Projeto 
Sócio Educativo “Preparando o Futuro” e 
secretário da entidade, Jairo Arlindo Mattos, a 
parceria entre as duas instituições tem como 
objetivo incentivar o jovem a ingressar no 
Ensino Superior. “Realmente firmamos neste 
ano uma parceria com o Grupo Anchieta com 
o propósito de beneficiar o aluno destaque 
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Parceria Possibilitará a JoveM érica da silva goMes cUrsar engenharia eletrônica. ideia é colaborar coM Jovens 
qUe aPresenteM boM rendiMento acadêMico.

educação

Parceria entre Anchieta e Associação Beneficente 
e Cultural realiza sonho de jovem

do projeto e que contamos com o apoio do 
Senai e a Guardinha de Jundiaí”. Segundo 
ele, a aluna foi contemplada por apresentar 
um bom rendimento em sala de aula. “A gente 
acompanhou o desempenho dos estudantes 
tanto em termos de notas como na frequência”. 
Érica fez o curso no Senai sempre estudando 
aos sábados, de fevereiro a dezembro. “Já ao 
longo do ano ela exercia o papel de Aprendiz da 

FuturO
Residindo em Cabreúva, Érica afirmou que optou por cursar Engenharia Eletrônica pelo 

fato de se identificar com a área. “Sempre gostei de mexer com essa parte. Além disso, 
é um segmento que tem bastante campo de trabalho. Acredito que quando me formar 
conseguirei um bom emprego”. Apesar de ainda não ter ingressado na graduação, a jovem 
já sabe até onde quer chegar. “Não quero parar por aí, a ideia é me especializar na área 
de segurança dentro da Engenharia Eletrônica”. Segundo a adolescente, o apoio da família 
e da Associação Beneficente e Cultural de Jundiaí foram fundamentais para realização do 
seu sonho. 

AbCJ
Fundada na década de 60, a Associação Beneficente e Cultural de Jundiaí iniciou suas 

atividades com foco em ações sociais. Depois de um período de inatividade, foi revitalizada 
em 2000 e as ideias que a estruturaram na sua fundação foram mantidas até hoje. mAis 
inFOrmAções pOdem ser ObtidAs AtrAvÉs dO site www.AbCJ.COm.br g

Érica da Silva Gomes ganhou uma 
bolsa integral na Faculdade Anchieta

Guardinha”, explicou Jairo. Sobre a instituição, 
o secretário da Associação Beneficente e 
Cultural de Jundiaí, é só elogios. “O Grupo 
Anchieta proporciona uma educação de 
qualidade, formando profissionais capacitados 
e motivados para o mercado de trabalho e 
preocupados também com sua área social”. g

A aluna, que recentemente concluiu o curso 
de auxiliar de Logística no Senai de Jundiaí, 

vai cursar Engenharia Eletrônica



As FestAs de FinAl de AnO sãO 
sempre FArtAs de COmidAs deliCiOsAs: 
FArOFAs, CArnes e sObremesAs que 
sãO FeitAs pOr tOdA A FAmÍliA, COm 
Aquele tOque exAGerAdO de temperOs 
e GOrdurA. Fica difícil manter a forma 
com tantas tentações e nem dá para fazer 
desfeita com quem preparou cada prato com 
tanto carinho. Se você abusar nos jantares 
dessa época, saiba que dá para controlar a 
alimentação logo no começo do ano. 

Um cardápio balanceado durante alguns 
dias pode ser capaz de desintoxicar o 
organismo. Logo na primeira semana do 
ano, faça refeições saudáveis e equilibradas 
com alimentos ricos em vitaminas, minerais 
e fibras, que ajudam na digestão. Inclua 
frutas, legumes e verduras na dieta do dia 
a dia e dê preferência a temperos mais 
naturais como mel, mostarda, limão e ervas 
frescas. Um dos itens que precisa ser incluído 
no cardápio detox é a vitamina C. Rica em 
antioxidantes, ela também é diurética e 
ajuda a eliminar os líquidos em excesso que 
estão no organismo.  

Se a vontade de atacar os carboidratos 
for mais forte, prefira os integrais: arroz, 
macarrão, pão, aveia e granola são liberados 
em suas versões mais saudáveis. Já que a 
intenção é se recuperar dos abusos de final 
de ano, dê um descanso para o seu fígado 
e evite o consumo de bebidas alcoólicas. 
Quando a sede bater, tome bastante água 

abUsoU no natal e ano novo? recUPere-se logo no coMeço de 2014 Para Manter a forMa dUrante todo o ano.

saúde
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Ano novo, corpo novo!

Alimentação balanceada e 
exercícios físicos estão presentes 

na recuperação pós-festa

e sucos naturais com pouco ou nenhum 
açúcar. Se você voltar ao emprego logo 
após as festas de final de ano, lembre-se 
de cumprir com a dieta mesmo no trabalho. 
Não deixe de comer no intervalo das 
principais refeições, de preferência de três 
em três horas, e escolha as frutas como 
lanches intermediários. 

AtividAde FÍsiCA 
Infelizmente, apenas a alimentação 

balanceada não é capaz de sumir com os 
quilinhos adquiridos no final do ano. O corpo 
precisa da atividade física para se manter 

em bom funcionamento e ajudar no controle 
do peso. Se você não é fã de academia, 
aproveite os dias de folga após as festas 
para fazer caminhadas, andar de bicicleta ou 
praticar alguma atividade mais leve. Depois 
desse primeiro momento de recuperação, 
aumente a quantidade de exercícios aeróbios 
como natação, corrida ou dança, que ajudam 
a queimar as calorias indesejadas. Lembre-
se que ano novo, muitas vezes, significa 
vida nova! Então, coloque a alimentação 
balanceada e a prática de exercícios como 
metas para 2014 e comece o ano com mais 
qualidade de vida. g
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O CAmpus prOFessOr pedrO C. 
FOrnAri FOi pAlCO, entre Os diAs 5 e 18 de 
deZembrO, dA ediçãO 2013 dO COlóquiO 
dAs enGenHAriAs dO uniAnCHietA. Na 
oportunidade, estudantes dos cursos de 
Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Eletrônica, Engenharia Química e 
Engenharia de Produção apresentaram diversos 
trabalhos para o público em geral. No último dia 17, 
por exemplo, o saguão do prédio de Engenharia e 
Automação foi ocupado pelos projetos dos alunos 
de Engenharia Química. Por meio de banners, os 
universitários expuseram os estudos realizados e 
chamaram a atenção não apenas dos professores 
como também de acadêmicos de outros cursos. 
“Fiquei bastante feliz porque tive a chance de 
observar vários trabalhos com qualidade”, declarou 
o coordenador, professor Flávio Gramolelli. 
Segundo ele, houve uma nítida evolução dos 
alunos no transcorrer do curso. “Conheço cada 
um deles e percebi muito esforço e dedicação 
por parte dos alunos. Isso prova que estamos 
colocando no mercado de trabalho profissionais 

estUdantes do cUrso de engenharia qUíMica foraM avaliados Por Professores dUrante exPosição dos ProJetos. 
evento, realizado no sagUão do Prédio de engenharia, atraiU Público externo. 

acontece

Apresentação de banners é destaque 
no Colóquio das Engenharias

aptos a enfrentar a exigência das empresas”. 
Outro destaque do colóquio foi a integração entre 
os universitários. “Como a exposição dos trabalhos 
foi feita no saguão do prédio, alunos de outros 
cursos também tiveram acesso. Isso sem falar 
nos estudantes de Engenharia Química de outros 
semestres que acabaram vindo e conhecendo 
o trabalho dos colegas. De certa maneira, esse 
tipo de iniciativa faz com que se preparem para 
a participação no colóquio quando chegar a vez 
deles”, salientou Flávio.

destAques
Participaram da mostra universitários do décimo 

semestre. Um dos principais destaques foi o trabalho 
apresentado pelo aluno Jaderson Duarte Garcia. 
Com o tema “Estudo da corrosão em granjas gerado 
por produtos químicos”, o acadêmico desenvolveu 
um protótipo que pode ser utilizado por qualquer 
empresa na limpeza desses ambientes. “A ideia foi 
reduzir o custo do equipamento que custa em torno 
de R$ 12 mil. Usando um umidificador, pedaços de 
mangueira e caixa de acrílico consegui produzir um 

A aluna Tatiane Cristina 
apresentou seu trabalho 

“Aproveitamento da casca de 
banana para a fabricação de 

papel artesanal”

“Estudo da corrosão em granjas gerado 
por produtos químicos” foi o tema abordado 

pelo aluno Jaderson Duarte Garcia

Os professores acompanharam 
os esforços dos alunos e ficaram 

satisfeitos com os resultados

Os alunos aproveitaram para trocar 
experiências e conhecimentos 

durante o Colóquio

semelhante gastando apenas R$ 200”, revelou. De 
acordo com o estudante, o conhecimento adquirido 
na sala de aula colaborou decisivamente para 
construção do protótipo. “Comecei a desenvolvê-
lo há cerca de um ano. Inicialmente trabalhei a 
parte teórica, depois de concluída coloquei a mão 
na massa e levei cerca de 30 dias para montá-lo”. 
Outra pesquisa bastante elogiada pelos avaliadores 
contou com a organização da acadêmica Tatiane 
Cristina. Com o nome “Aproveitamento da casca 
de banana para a fabricação de papel artesanal”, 
a universitária optou por trabalhar uma das frutas 
mais consumidas pelo brasileiro. “Gosto muito da 
fruta, por isso resolvi desenvolver algo nesse sentido 
para dar um destino diferente à casca que não seja 
a compostagem”. Segundo ela, para elaborar o 
estudo foram necessários vários estágios. 

“Depois de consumi-la, guardei a casca, 
coloquei na geleira para congelá-la, cortei em 
pedaços, cozinhei e usando a substância lignina 
bati no liquidificador. É um processo bem demorado 
que precisou de várias adaptações, mas valeu a 
pena”. Apesar das indústrias usarem o eucalipto 
como matéria prima para a fabricação do papel, 
Tatiana acredita que as empresas poderiam 
experimentar a sua ideia. “Outra vantagem seria 
na diminuição do impacto ambiental”. 

merCAdO de trAbAlHO
Atualmente o mercado de trabalho para o 

Engenheiro Químico é amplo. Para o coordenador 
do curso, Flávio Gramolelli, o estudante que 
concluir o curso no UniAnchieta terá a chance de 
escolher o segmento em que deseja atuar. “Ele 
tem várias opções como a área de tintas, papel, 
gazes, polímeros, bebidas, entre outras”. É com 
esse pensamento que Tatiana pretende obter 
uma colocação nos próximos meses. “Gostei 
muito do curso e agora com a formação que 
obtive tenho grandes chances de ingressar nessa 
área”. Já para Jaderson, o fato de ter estudado 
na instituição reforça ainda mais o seu destaque 
dentro da empresa. “Agora os diretores vão me 
ver com outros olhos”. g
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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



Sandra Bullock interpreta a Dra. Ryan Stone, uma brilhante 
engenheira médica em sua primeira missão espacial, que tem 
a companhia do veterano Matt Kowalsky (George Clooney) no 
comando de seu último voo antes da aposentadoria. Em uma 
operação no espaço, destroços atingem a nave e deixam Stone 
e Kowalsky à deriva. A partir daí, o silêncio enlouquecedor, o 
pouco oxigênio e a perda de contato com a Terra deixam os 
astronautas em pânico e o espectador totalmente apreensivo. 

| serviçO |
Gravidade
Gênero: Drama, Ficção Científica, Suspense 
duração: 90 minutos  
direção: Alfonso Cuarón 
roteiro: Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón 
Distribuidora: Warner Bros. Pictures 
Censura: 14 anos 
Ano: 2013
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Perfil
mAriA 
JAnAinA dA 
COstA
Idade: 30 anos
 
Curso 
da faculdade: 
Logística 

Quando criança, queria ser...
Gostaria de ser médica ou bombeira, 
alguma profissão que pudesse ajudar 
alguém.

Por que você escolheu esse curso?
A empresa onde trabalho gostaria que 
eu fizesse algum curso não apenas 
para melhorar o meu desempenho, 
como colaborar com a indústria. Escolhi 
Logística por ser de curta duração. Além 
disso, o segmento está em alta em 
Cajamar. No começo, não me identifiquei 
com o curso, porém com o passar do 
tempo me surpreendi positivamente, 
estou adorando fazê-lo. Após concluir o 
curso, pretendo dar continuidade fazendo 
psicologia ou rH. 

Pra você, qual é a importância da 
faculdade?
É extremamente importante, pois é 
ela que nos prepara para o mercado. 
Aproveito cada aula para aprender. 

Outras atividades além da faculdade...
Por enquanto, trabalho, casa, faculdade, 
trabalho, casa, faculdade. Virou um ciclo.

Nesses anos de Anchieta, o que ficou 
mais marcado na sua vida?
O que mais marcou foi a Campanha que 
o grupo que integro desenvolveu sobre 
doação de sangue. Foi uma experiência e 
tanto pra mim. 

Como você se vê daqui a 10 anos?
Pelo lado profissional, me vejo cuidando 
da área de educação Corporativa da 
empresa em que trabalho, cuidando de 
toda a parte de treinamentos legais e 
operacionais. na vida pessoal me vejo 
feliz, orgulhosa do meu filho, pois ele 
é um menino inteligente e sei que vai 
longe. Pretendo ter ou adotar outro filho.

review

Gravidade
indicado ao globo de ouro de melhor 
filme, Gravidade revolucionou a história 
dos filmes sobre espaço.



Os alunos do 9º ano das 

Escolas Padre Anchieta 

aproveitaram o passeio de 

formatura no Acampamento 

NR. Confira as fotos!

Te vi no
Anchieta
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Descansando, entre 
uma atividade e outra 
no Acampamento NR

Alunos reunidos para 
a foto na chegada do 
Acampamento 

A pista de dança 
agradou todos os 
alunos

Atividades mais 
tranquilas nos 
momentos de 
descanso

Os meninos também 
se vestiram a caráter 
na festa à fantasia

Teve gente que acompanhou 
de perto os adolescentes 
durante o acampamento 

Os alunos participaram de 
atividades em equipe para se 
despedir do ensino fundamental

Alguém quieto 
dentro do ônibus? 

Os professores 
também aproveitaram 
o dia para se divertir

As meninas 
capricharam 
nas fantasias


