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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

Grupo AnchietA em Foco - expediente: diagramação / 
revisão: projecto comunicação; textos: enderson carvalho - 
mtB 64.761/Sp; direção: claudia cervantes Starke; impressão: 
Lauda editora; contato: publicidade@anchieta.br

Parceria com o cePPPir Pretende Promover outros eventos sobre a 
luta Pela igualdade racial

Projeto monitorado Pelo curso de letras oferece aulas de inglês e 
Português Para os alunos do fundamental

anchieta na mídia

anchieta na mídia

TV Rede Paulista destaca 
aulas de reforço gratuitas

Evento no UniAnchieta ganha
espaço no Fator Brasil

a tv rede Paulista entrevistou 
a coordenadora do curso de 
letras do unianchieta, rutzkaya 
Queiroz, Para comentar o Projeto 
da instituição Que está oferecendo 
aulas gratuitas de reforço de 
inglês e Português Para os alunos 
do ensino fundamental de jundiaí. O 
projeto é monitorado por professoras 
do curso e as aulas são realizadas 
pelos alunos formandos de Letras. g

o Portal de notícias fator brasil, 
um dos veículos mais imPortantes 
do País em Publicações de 
educação, economia, meio ambiente 
e saúde, destacou em suas Páginas 
o recente evento Que aconteceu 
no auditório do unianchieta e Que  
Promoveu a discussão sobre a 
luta Pela igualdade racial. Em 
parceria com o CEPPPIR de Jundiaí, 
a instituição deverá promover 
durante todo o ano atividades que 
estimulem esse debate junto aos 
alunos, sempre trazendo convidados 
e personalidades para a discussão. g

Coordenadora de Letras comentou sobre as 
aulas de reforço
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a luta Pela igualdade racial é um tema 
recorrente no brasil. Apesar de sermos um 
povo miscigenado, o preconceito se faz presente 
em diversas situações do dia a dia. Pensando na 
importância deste tema, o UniAnchieta firmou uma 
parceria com o  CEPPPIR (Coordenadoria Especial de 
Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial) 
e durante todo o ano, vai promover eventos, palestras 
e discussões sobre o assunto. Conversamos com 
Antonio Carlos Valini, coordenador do curso de 
Publicidade e Propaganda do UniAnchieta, que 
esclareceu alguns pontos sobre a parceria.

como aconteceu a Parceria com o cePPPir?      
Com a criação do NEC - Núcleo de Comunicação 

e Gestão, que envolve os cursos de Publicidade e 
Propaganda, Marketing, Gestão Comercial e Comércio 
Exterior, vimos uma janela de oportunidade para com 
um de nossos projetos, a agência experimental. A 
agência experimental do curso de PP tem como pilar 
o atendimento a sociedade civil e a ações sociais. 
Havíamos lido uma matéria sobre a participação do 
coordenador da CEPPPIR em um evento do SEBRAE 
sobre afro-empreendedores, a partir de um primeiro 
contato e, com diversas reuniões basilares, surgiu a 
possibilidade de ampliarmos as ações ligadas à luta 
pela igualdade racial. Neste momento, estamos no 
processo para a formalização de um convênio entre 
o UniAnchieta e a CEPPPIR.          

mensalmente, a Parceria vai Promover 
discussões sobre temas relacionados à luta 
Pela igualdade racial no brasil. como essas 
ações contribuem Para uma mudança?              

O melhor modelo de uma instituição de ensino 
é o que aposta na diversidade. É nosso dever como 
educadores apoiar processos cognitivos, revertendo 
preconceitos e ideias estereotipadas para com os 
indígenas e afrodescendentes.    

 Um passo importante na 
luta pela igualdade racial

Parceria inédita entre unianchieta e cePPPir Promove ações Para combater o racismo e 
valorizar a cultura

algumas Plenárias sobre o assunto já foram 
realizadas no anchieta. em geral, o resultado 
foi satisfatório?  

O envolvimento de nossos docentes e 
discentes foram além de nossas expectativas, 
além do envolvimento dos movimentos sociais do 
aglomerado urbano de Jundiaí e a sociedade civil. 

o anchieta já colocou na grade curricular 
de alguns cursos, matérias relacionadas à 
história afro-brasileira e indígena. Qual a 
imPortância de ensinar aos alunos essa Parte 
da nossa história?  

Sim, nossos cursos já possuem, em seus 
projetos pedagógicos, conteúdos programáticos 
que tratam de uma forma transversal matérias 
relacionadas à história afro-brasileira e indígena. 
Os afrodescendentes vivenciaram a negligência 
de sua identidade e memória, uma negação aos 
seus direitos e sua diversidade. Devemos, de uma 
forma séria e de vanguarda, levar a discussão 
para a comunidade acadêmica e a sociedade 
civil. Vamos induzir o corpo docente e os nossos 
alunos a pensar modelos, propostas e projetos que 
respeitem a diversidade. A essência do UniAnchieta 
é o ensino e ele tem que ser associado a melhoria 
da sociedade e a inovação para um caminho novo. 
Nós já percorremos um caminho, não podemos e 
não vamos parar. 

Qual a imPortância de trazer esses debates 
Para o ambiente universitário?    

O preconceito é latente em nossa sociedade e 
no caso da história, isto está relacionado ao ensino 
eurocêntrico que não privilegia outras sociedades 
humanas. Devemos quebrar paradigmas e 
preconceitos. g
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datas, programação e horários sujeitos a alteração sem prévio aviso. não nos 

responsabilizamos por mudanças da programação.

Programe-se

RIO 2 
Animação - Livre - Duração: 102min.

Sex., Seg. a Qui.: 16h30 - 18h40 
Sáb., Dom., Feriado: 16h30 - 18h40

NOÉ 
Drama - 14 Anos - Duração: 137min.

Dublado
Sex., Seg. a Qui.: 20h50

Sáb., Dom., Feriado: 13h45 - 20h50
 

 O ESPETACULAR(DUB)HOMEM ARANHA 2 
Ação - 12 Anos - Duração: 141min.

Dublado
Sex., Seg. a Qui.: 19h20 

Sáb., Dom., Feriado: 19h20

 SOS - MULHERES AO MAR
Comédia Romântica  - 12 Anos - Duração: 94min.

Nacional
Sex., Seg. a Qui.: 17h20

Sáb., Dom., Feriado: 15h20 - 17h20

 O ESPETACULAR HOMEM ARANHA 2
Ação - 12 Anos - Duração: 141min.

Dublado
Sex., Seg. a Qui.: 14h40 - 17h30 - 20h20 

Sáb., Dom., Feriado: 14h40 - 17h30 - 20h20o

O ESPETACULAR HOMEM ARANHA 2 (3D)
Ação - 12 Anos - Duração: 141min.

Dublado
Sex., Seg. a Qui.: 16h00 - 21h30 

Sáb., Dom., Feriado: 16h00 - 21h30

CAPITÃO AMÉRICA 2 - O SOLDADO INVERNAL (3D)
Aventura / Ação - 12 Anos - Duração: 135min.

Dublado
Sex., Seg. a Qui.: 18h50 

Sáb., Dom., Feriado: 18h50

 RIO 2 (3D)
Animação - Livre - Duração: 102min.

Dublado
Sáb., Dom., Feriado: 13h50

O PALÁCIO FRANCÊS 
Comédia - 12 Anos - Duração: 113min.

Legendado
Sáb., Dom.: 11h00

GODZILLA (3D) 
Aventura / Ação - 12 Anos - Duração: 129min.

Dublado
Sex., Seg. a Qui.: 16h20 - 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 13h40 - 16h20 - 19h10
 

 GODZILLA (3D) 
Aventura / Ação - 12 Anos - Duração: 129min.

Legendado
Sex., Seg. a Qui.: 21h45 

Sáb., Dom., Feriado: 21h45

CAPITÃO AMÉRICA 2 - O SOLDADO INVERNAL 
Aventura / Ação - 12 Anos - Duração: 135min.

Dublado
Sex., Seg. a Qui.: 16h15 - 21h15 

Sáb., Dom., Feriado: 16h15 - 21h15

MULHERES AO ATAQUE
Comédia  - 12 Anos - Duração: 109min.

Dublado
Sex., Seg. a Qui.: 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 - 19h00

GODZILLA
Aventura / Ação - 12 Anos - Duração: 129min.

Dublado
Sex., Seg. a Qui.: 15h00 - 17h40 - 20h15 

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 17h40 - 20h15

        

cidadania

a imPortância da Parceria                 
“O Grupo Anchieta se coloca à frente dos  acon-

tecimentos através da parceria com a CEPPPIR, 
que não ficará apenas num processo buro-
crático, patrocinando eventos com a temática 
da igualdade racial e de gênero”, comenta Ju-
liana Fornari, diretora de graduação. Por meio 
de ações colaborativas, o UniAnchieta criará 

fóruns de educação para a igualdade étnico-
racial, combate ao racismo e preservação e 
valorização cultural. “Também criaremos os 
conselhos escolares e equipes pedagógicas 
para capacitarmos nossos docentes, trazendo 
a discussão para a comunidade acadêmica e a 
sociedade civil”, finaliza. 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.br/nemP e boa sorte! 

emPregos e estágios

CÓd.   vAGA CÓd.   vAGA CÓd.   vAGA

6020 Portaria
6026 Estagiário em Administração
6009 Estagiário de Engenharia Ambiental
6040 Instrutor de Musculação e 
 Condicionamento Físico
5997 Gerente de Logística
6003 Estágio em administração
6000 Estagiário a Administração
6046 Estágio no Setor Financeiro
6029 Consultora de Vendas
5983 Técnico Processo de Produção
5986 Estagiário TI
6037 Engenheiro Eletricista com 
 disponibilidade de viagem/projeto, 
 com experiencia comprovada em  
 projeto elétrico, unifilar e trifilar.  
 Construtivo  memorial descritivo.
5994 Estagiário Financeiro
6006 Venda Externa
6043 Assistente de Compras
6049 Vendedor Interno Ativo
6024 Auxiliar administrativo
6018 Estagiário de Engenharia
6032 Estagiário em Administração
5978 Estágio em direito
6015 Engenheiro Agrimensor
5989 Assistente de logística
6038 Estágio em Engenharia

5995 Estagiário
6044 Analista Fiscal
6001 Educador Físico ou Estagiário
6021 Representante Comercial
6012 Analista Desenvolvedor.Net  Pleno
6041 Estagiário em Engenharia Civil
5998 Analista de Assuntos Regulatórios
6030 Estagiária em Fisioterapia
5984 Estágio em Engenharia Civil
5987 Estágio em Administração de 
 Empresas/ Ciências Contábeis
6013 Engenheiro Ambiental
5993 Auxiliar Administrativo TI
6007 Estagiário de Administração
6019 Auxiliar de Vendas
6027 Estagiário de Direito
6033 Estagiário da Qualidade
6039 Estagiário de Marketing
6010 Estágio em Vendas
6016 Assistente Financeiro
5990 Atuar com tratamento de imagens, 
 edição de cores para divulgação no 
 site. Desejável cursando ou completo  
 em Design Gráfico, Comunicação 
 Audiovisual, Publicidade e  
 Propaganda , Designer Gráfico  Web,  
 Photoshop ou área relacionadas
5996 Estagiário

6004 Consultora de Vendas
6022 Estágio em Mecânica
 5982 Reponsável pela recepção, controles 
 admin, atendimento a alunos e 
 vendas por tel
5985 Estagiário Engenharia Eletrônica
5991 Atuar no setor de produção de moda, 
 com descrição das caract dos 
 produtos cor, medidas, material 
 indicando ao cliente formas de uso. 
 Desejável Ensino Sup. cursando 
 ou completo na área de moda ou 
 cursos relacionados a área. Residir 
 em Jundiaí
6034 Assistente
6011 Desenhista Cadista
6042 Assistente Fiscal
6005 Analista Financeiro
5999 Analista de Desenv. de Produto
6048 Analista da Qualidade
6031 Vendedor Interno
6025 Auxiliar administrativo II
6014 Engenheiro Civil
5988 Auxiliar técnico
6008 Estagiário de Eng Elétrica ou Telecom
6045 Auxiliar de DP
6002 Operador de Caixa
6023 Estágio de Modelagem
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Mais de 100 alunos se inscreveram para 
o programa de bolsas internacionais

os cinco alunos Que rePresentarão o anchieta em universidades estrangeiras serão conhecidos dentro de alguns dias

terminou na última semana o Prazo de 
inscrições Para o Programa de bolsas ibero-
americanas, Projeto de incentivo à educação do 
banco santander e Que teve neste ano a adesão 
do unianchieta. Mais de 100 alunos da instituição 
se inscreveram nesta edição, que deverá repassar 
cinco bolsas de estudo aos alunos selecionados. 
Os graduandos poderão optar pelo intercâmbio em 
universidades da Espanha, Portugal, México, Chile, 
Porto Rico, Argentina, Colômbia, Peru e Uruguai.

No total, 141 universidades participaram do 
programa em 2013, com um recorde de alunos 
inscritos, 1.060. O valor de cada bolsa é de três mil 
euros, que deverão ser utilizados para cobrir custos 
com transportes, hospedagem e alimentação 
durante o intercâmbio. O sucesso do programa é 
tanto que o número de participantes, em quatro 
edições, mais que triplicou.

Para a professora Juliana Fornari, responsável 
pela parceria, “foi surpreendente o número de 

alunos inscritos. É muito bom ver que os jovens 
estão dispostos a ter essa experiência de estudar 
e morar fora. Além disso, as universidades 
inscritas no programa são grandes centros de 
excelência acadêmica, o que permitirá que os 
nossos graduandos tenham acesso à educação 
de ponta”, ponderou.

o resultado da seleção será divulgado no 
Próximo dia 28/05 no site do unianchieta, www.
anchieta.br. g

educação
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 Palestra foi ministrada Pelo Professor Peter jandl jr.
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alunos do ensino médio técnico em 
informática das escolas Padre anchieta 
de jundiaí assistiram na última semana à 
Palestra “desenvolvimento de sistemas e 
web em java”, ministrada Pelo Professor 
do unianchieta, Peter jandl jr. Um dos 
profissionais mais gabaritados do país no 
assunto, Peter falou com os alunos sobre 
as novidades no mundo de sistemas de 
computação e também sobre o seu trabalho 
de pesquisa em Java. O trabalho do docente 

Alunos assistem a uma palestra 
sobre desenvolvimento de 

sistemas e web em Java

acabou resultando em um livro “Java – Guia do 
Programador”, que já está na segunda edição.

Cerca de 80 alunos assistiram à palestra 
e tiraram muitas dúvidas com o especialista. 
De acordo com o professor organizador do 
evento, Rafael Mauro, “é importante trazermos 
profissionais como o Peter para dialogar com os 
alunos. Eles sempre procuram conhecimento 
nessa área pela internet ou em livros, e o 
que o palestrante trouxe hoje para nós foi um 
verdadeiro curso em poucas horas. Foi uma 
excelente oportunidade para assimilarmos 
muito conteúdo”, destacou. g

na última semana, alunos do curso suPerior 
de tecnologia em gestão ambiental do unianchieta 
ParticiParam da Palestra “aProveitamento 
energético de resíduos da biomassa”, ministrada 
Pelo consultor de negócios em combustíveis 
sólidos renováveis, isaac ruben teitelbaum. 
O tema é de extrema importância, haja vista a 
preocupação ambiental, que leva à busca de fontes 
de energia menos poluentes.

Mesmo com a dependência do petróleo como 
combustível da economia mundial, crescem os 
estudos e investimentos em recursos renováveis 
de energia. Um exemplo disso é a participação 
da biomassa como matriz energética no Brasil, 
representando hoje algo em torno de 25%. A 
principal matéria-prima nesse processo é a cana-
de-açúcar e os seus derivados.

De acordo com o coordenador do curso de 
Gestão Ambiental, André Luiz da Conceição, “a 
biomassa tem a vantagem de ser uma fonte 
renovável de energia e de grande disponibilidade 
no Brasil. A seu favor está o menor impacto 
ambiental.Com a preocupação no desenvolvimento 
de recursos energéticos menos impactantes, essa 

Gestão Ambiental discute a 
importância da Biomassa

alunos conheceram um Pouco mais sobre combustíveis renováveis

é uma indústria que deve crescer nos próximos 
anos e gerar muitos empregos”, destacou.

E não é para menos: um dos combustíveis 
que representam esse sucesso da biomassa é 
o etanol, fonte de energia que vem recebendo 
muitos investimentos. O etanol de segunda 
geração é um exemplo disso; o combustível está 
sendo desenvolvido a partir da celulose da cana-
de-açúcar. Esse trabalho deve colaborar para 
que o país se torne uma potência energética a 
partir da biomassa e referência na pesquisa e 
desenvolvimento do etanol. g

Durante a palestra, Isaac Ruben Teitelbaum falou 
sobre a biomassa como combustível alternativo

CRONOGRAMA DO ENEM

INSCRIçõES

12/05 a 23/05/2014

PROVAS

08/11 e 09/11/2014

GABARITO

12/11/2014

RESULTADO

JAN/2015

ATIVIDADES ANCHIETA

MAIO
PALESTRA “ENTENDENDO A NBR ISO 

50.001:2011” (GESTÃO AMBIENTAL E 

PROCESSOS QUíMICOS)

Dia 26/05

Anfiteatro Campus UniAnchieta

JUNHO
CINE CLUB LETRAS FESTIM: “SEVEN” 

DAVID FINCHER, 1995 (LETRAS)

07/06, das 14h às 17h

Sala 25 - Edifício Tenerife - Campus Central

Datas, programação e horários sujeitos a alteração 
sem prévio aviso. Mais informações no site 
www.anchieta.br

Fique atento

tecnologia

meio ambiente
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Mães da Escola Padre Anchieta 
de Jundiaí foram homenageadas 
no sábado, dia 10, pelos alunos 
do ensino fundamental. Na 
oportunidade, crianças e jovens 
recitaram poesias e cantaram 
melodias alusivas ao Dia das 
Mães. Com muita descontração, 
pais e alunos ainda se vestiram 
de verde e amarelo para entrar 
no clima da Copa do Mundo e das 
atividades que estão sendo feitas 
na escola com ênfase no Brasil e 
nos brasileiros.

Te vi no
Anchieta

Os alunos presentearam as mães

Pais e alunos já entraram no clima da Copa!

Textos e poesias foram lidos durante a 
homenagem

Torcida em família

As mães também registraram o momento

O evento comemorou o Dia das Mães

Mães e alunos atentos às homenagens

A cantata fez parte da homenagemAlunos cantaram acompanhados do violão

Orgulhosas, as mães assistiram à cantata
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Proteja-se com 
senhas fortes

O que ACOnteCeriA se suAs senHAs 
FOssem viOlAdAs? suAs senHAs sãO 
AdequAdAs? inFeliZmente muitAs 
pessOAs, ApesAr de sAberem A 
impOrtânCiA dissO, têm HÁbitOs de 
seGurAnçA ruins.
É comum usarmos email, contas bancárias, 
redes sociais e serviços na internet. Todos 
são protegidos por senhas para impedir que 
estranhos acessem nossos recursos finan-
ceiros e dados pessoais.
A força de uma senha é a dificuldade para 
experimentar todas as suas possibilidades. 
Uma senha numérica de 4 dígitos, comum 
em cartões de débito, tem força baixíssima: 
suas 10mil combinações são testadas em 
segundos por um computador comum. É o 
bloqueio do cartão, após três tentativas incor-
retas, que confere proteção real. Mas senhas 
de serviços da internet, em geral, podem ser 
experimentadas muitas vezes, expondo seu 
proprietário a um risco de invasão. A solução 
para se proteger é bem simples.
Crie senhas fortes. Se possível escolha              
senhas longas. Quanto maiores, melhor. 
Uma senha com 12 letras, como carroamare-
lo, usa palavras comuns, é fácil de lembrar, 
mas não muito segura. Substituir algumas le-
tras por números e acrescentar um caractere 
especial, como c4rro-4m4relo, cria uma boa 
senha. Mas usar vários símbolos, maiúsculas 
e minúsculas, como c4RRo-4M4relo#, cria 
uma ótima senha que não é difícil de lembrar.
Troque as senhas periodicamente. Dá                  
trabalho, é chato, mas essencial. Isto inviabi-
liza até mesmo os planos de meliantes que 
estejam de olho em você.
Não reuse senhas. Cada serviço e dispositivo 
deve ter senhas distintas. Se uma delas for 
violada, o restante permanece seguro. Exis-
tem bons programas gratuitos para celular e 
tablet que ajudam a gerenciar senhas.
Segurança é um hábito. Pratique! g

Peter Jandl Junior é engenheiro, mestre em 
educação, autor de livros na área de TI, atua no ensino 
superior e na gestão escolar a mais de 26 anos.

oPinião
Clínica de polo aquático 
atrai dezenas de crianças 

para o UniAnchieta

cerca de 50 crianças e jovens, com 
idade entre 5 e 17 anos, ParticiParam no 
sábado, dia 10, da Primeira clínica de Polo 
aQuático do unianchieta, evento gratuito 
Que aconteceu no camPus da instituição em 
jundiaí, numa Parceria com a associação 
aQuática de jundiaí. Durante toda a manhã, 
os participantes aprenderam novas táticas 
e formas de arremesso dentro da piscina, 
condução de bola e locomoção, orientados pelo 
jogador da seleção brasileira de polo, Rudá 
Franco, e pelo técnico do SESI-SP, André Avalloni.

O evento teve como objetivo difundir o 
esporte no município. Desde o início deste 
ano, quando a parceria entre a AAJ e o 

atleta da seleção brasileira e técnico do sesi-sP conduziram a manhã 
de atividades

UniAnchieta estabeleceu a primeira escolinha 
de polo aquático gratuita da região, mais de 
30 crianças já participam do projeto. “Nosso 
trabalho já está rendendo alguns frutos. As 
aulas, que acontecem em dois períodos, já 
reúnem garotos e garotas de diversas idades. É 
muito importante ver esses jovens praticando 
um esporte saudável e que tanto cresce em 
nosso país”, destacou Alessandro Checchinato, 
presidente da AAJ.

De acordo com Rudá Franco, que é de Jundiaí, 
o trabalho das escolinhas foi de fundamental 
importância para que ele chegasse à seleção 
brasileira. “Iniciei meus treinos aqui na cidade, 
em uma escolinha como essa. Fico muito feliz 
de poder participar hoje deste trabalho, pois 
a base é fundamental para que tenhamos no 
futuro grandes atletas de polo saindo daqui 
de Jundiaí”, destacou o atleta que acabou de 
chegar de uma temporada de treinos com a 
seleção na Europa.

Com o crescimento do esporte na cidade, a 
ideia agora é trazer jogos de algumas equipes 
do estado para a piscina do UniAnchieta, para 
que os alunos comecem a enxergar o esporte 
na forma de competição. Além dos alunos 
do projeto social, crianças e jovens de outros 
clubes e escolinhas, curiosos e simpatizantes 
do polo aquático também prestigiaram o evento. 
No final, todos os participantes da atividade 
disputaram um alegre jogo amistoso. g

Os pais também puderam 
assistir ao treinamento

Evento contou com crianças a partir 
de 5 anos

Nosso trabalho 
já está rendendo 
alguns frutos. 
As aulas, 

que acontecem em dois 
períodos, já reúnem garotos 
e garotas de diversas idades. 
É muito importante ver 
esses jovens praticando um 
esporte saudável e que tanto 
cresce em nosso país
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