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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
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Segundo a coordenadora do curSo de Farmácia do unianchieta, erica 
ribaS, a utilização do produto deve Ser Feita até meSmo no diaS Sem Sol.

Uso de protetor solar colabora 
na manutenção da pele 

O uso do protetor 
solar é muito 
importante no dia 
a dia para proteger 
a pele e evitar 
doenças

o calor é preSença conStante em boa parte 
do paíS. Na região de Jundiaí, as temperaturas 
vêm ultrapassando facilmente os 30ºC. Por isso, 
todo o cuidado é pouco em relação à saúde. A 
ingestão de líquidos é essencial nessa época, 
mas outras orientações devem ser seguidas. 
“Cuidados simples podem contribuir para 
amenizar os danos causados pelo sol na pele e 
no cabelo, como o uso de óculos de sol, chapéus 
de abas largas para proteção do rosto, pescoço 
e orelhas, bonés, roupas de tecidos finos e, é 
claro, a não exposição no período entre 10 e 16 
horas”, recomenda a coordenadora do curso 
de Farmácia do UniAnchieta, Erica Ribas. Outra 
dica muito importante é em relação a compra 
de artigos relacionados ao verão. “Além destes 
cuidados, os produtos cosméticos específicos 
para a proteção contra a radiação solar podem 
contribuir de forma expressiva no combate às 
doenças de pele e dos cabelos. Os protetores 
solares são fundamentais para essa proteção 
e devem ser inseridos na rotina diária de todas 
as pessoas, independente do sexo e da idade”.  
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), esses produtos contêm 
substâncias químicas e físicas que atuam 
como barreiras protetoras diante das radiações 
solares. “Eles são classificados conforme o 
FPS (Fator de Proteção Solar) que identifica 
a proteção oferecida pelo produto contra os 
raios UV, de acordo com o tipo de pele. Quanto 
maior o número do fator, maior a proteção”. Ao 

contrário do que muitos pensam, o uso desse 
artigo não deve ser feito apenas no forte calor. 
“Mesmo em dias ensolarados, a radiação solar 
atinge toda a extensão da terra e contribui para o 
envelhecimento precoce, manchas cutâneas do 
tipo melasma e até câncer de pele”. A aplicação 
constante também deve ser seguida a risca. 
“Ela deve ser feita a cada duas horas ou então a 
cada 30 minutos em contato com a água do mar 
ou da piscina”.

preçO
Parte dos consumidores, no momento da 

compra, se preocupa com o valor do protetor 
solar. Esse aspecto pode, a longo prazo, 
prejudicar a saúde caso o produto utilizado 
não seja o correto. “Em relação ao preço, 
esses artigos não são tão acessíveis assim. 
Por isso este é um fator determinante na 
hora que o cliente observa o produto exposto 
na prateleira”, explicou Erica. Outra parte do 
corpo que merece atenção no combate ao forte 
calor é o cabelo. “Para o cabelo não há FPS 
recomendado e nem determinado, somente é 
importante que durante a exposição a radiação 
solar, os produtos capilares contenham ativos 
que os protejam contra as altas temperaturas”. 
Outros cuidados que devem ser levados em 
conta se referem à alimentação. “Durante 
o verão é fundamental que a pessoa tome 
bastante líquido e consuma alimentos mais 
leves como saladas, frutas e peixes”. g
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o curSo de póS-graduação “geStão e gerenciamento integrado de reSíduoS SólidoS” do unianchieta é um doS 
poucoS exiStenteS no braSil.

meio ambiente

Jundiaí como referência em 
gestão de resíduos sólidos

em dezembro de 2013, Jundiaí Foi Sede 
do 1º congreSSo técnico braSil – alemanha 
de geStão de reSíduoS SólidoS urbanoS 
como reSultado da parceria eStabelecida 
entre preFeitura de Jundiaí, univerSidade de 
braunSchweig, da alemanha, puc-rio e centro 
univerSitário padre anchieta - unianchieta, 
para o deSenvolvimento de um proJeto que 
prevê a geStão SuStentável de reSíduoS do 
município atravéS de tecnologiaS modernaS 
de tratamento.

 Especialistas brasileiros e alemães de 
instituições públicas e privadas debateram 
sobre a necessidade do Brasil avançar na 
forma de cuidar dos seus resíduos, até mesmo 
porque a partir de agosto de 2014 passará a 
valer as exigências estabelecidas pela Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 
12.305/2010).

Um ponto de destaque durante o evento foi 
a carência de mão de obra qualificada para 
trabalhar na área. Neste sentido, o UniAnchieta 
oferecerá, a partir de março de 2014, um curso 
de pós-graduação (especialização) em Gestão e 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, 
com o objetivo de qualificar profissionais a atuar 
principalmente no planejamento, elaboração, 
execução e monitoramento de planos de gestão 
e gerenciamento integrado de resíduos sólidos 
em instituições públicas e privadas.

Para o professor e coordenador André Luiz da 
Conceição, o curso é um dos poucos existentes 
no Brasil e tem a expectativa de tornar-
se referência em qualificação profissional, 
acompanhando a tendência de Jundiaí como 
referência nacional em gestão sustentável de 
resíduos sólidos. g

O palco do 1º Congresso 
Técnico Brasil – Alemanha 

de Gestão de Resíduos 
Sólidos Urbanos, realizado 

em Jundiaí no Parque da Uva



peSquiSadoreS e proFiSSionaiS de maiS de 20 
paíSeS de váriaS parteS do mundo participaram, 
no Final do ano paSSado, do inac (international 
nuclear atlantic conFerence). O evento, 
realizado na cidade de Olinda, em Pernambuco, 
teve como objetivo principal estimular ações e 
propostas para o uso das atividades nucleares 
em benefício social. O UniAnchieta também 
esteve presente no encontro através do professor 
do curso de Engenharia Química, Antonio 
César Teixeira de Toledo. “Além de professor e 
coordenador de estágios do Centro Universitário, 
sou aluno do Instituto de Pesquisas Energéticas 
e Nucleares da USP. Tive a oportunidade de 
apresentar trabalho completo sobre um produto 
inovador para economia de água em residências”, 
explicou. Segundo ele, o assunto chamou atenção 

acontece
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O professor César pode apresentar 
o seu trabalho para profissionais 

de mais de 20 países

O professor do curso de Engenharia 
Química, Antonio César Teixeira de 

Toledo, durante o encontro

Evento sobre atividade nuclear reúne 
pesquisadores de várias partes do mundo

dos demais participantes. “Ele despertou a 
curiosidade dos profissionais por promover a 
economia de água, fato que pode ser muito 
interessante às centrais nucleares que consomem 
muita água no processo de resfriamento dos 
reatores, desde que adaptado àquela realidade”. 
César fez uma avaliação positiva do INAC, 
principalmente pelo fato de fazer novos contatos 
com renomados professores e pesquisadores. 
“A participação no evento foi muito produtiva 
para divulgar a ideia a pesquisadores de outros 
países, além da excelente troca de informações e 
experiências com demais participantes”.

estudO
O estudo apresentado pelo professor César 

abordava um produto formulado capaz de tratar 
a urina diretamente no vaso sanitário sem que 
houvesse a necessidade de acionar a descarga, 
aumentando o tempo de permanência no interior 
da bacia. “Entende-se como tratamento da urina 
vários mecanismos reacionais que eliminam 
odor característico, redução na intensidade da 
cor e destruição de agentes patogênicos, fungos 
e bactérias”, explicou. Segundo ele, a pesquisa 
teve como ponto de partida a união de um grupo 
de professores e ex-alunos do UniAnchieta e foi 
escrita e submetida a uma fundação de fomento, 
a FAPESP (Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo). “O projeto foi aprovado, recebeu 
financiamento para execução e já teve a primeira 

fase concluída com sucesso. Em dezembro foi 
feito um novo pedido para a participação na 
segunda fase do programa PIPE (Programa de 
Incentivo a Pequenas Empresas) para produção e 
comercialização do produto em maior escala”. De 
acordo com o educador, a iniciativa conta com o 
apoio da empresa Foco Ambiental, de propriedade 
do ex-aluno do UniAnchieta, Gilvan Xavier Araújo. 
“Os outros pesquisadores envolvidos na pesquisa 
são os professores Benedito Cândido de Araujo e 
o coordenador do curso de Engenharia Química, 
Flávio Gramolelli Júnior, além da aluna Letícia 
Cristina Moraes de Souza”. g

encontro contou com a participação do proFeSSor do curSo de engenharia química, antonio céSar teixeira 
de toledo, que apreSentou artigo Sobre economia da água. 



19 janeiro 2014      |      05
GRUPOGRUPO

apeSar do ano letivo ainda não ter começado, 
oS paiS Já Se prepararam para levar oS FilhoS à 
eScola. Nesse aspecto, um dos itens importantes 
é a compra do material escolar. A maioria das 
instituições de ensino solicita que os alunos 
providenciem artigos como cadernos, canetas, lápis, 
borracha, entre outros. No entanto, os consumidores 
devem ficar bastante atentos ao assunto. De acordo 
com o coordenador do Procon Jundiaí, Adilton 
Garcia, o produto mais sofisticado nem sempre 
é o de melhor qualidade ou o mais adequado. 
“É importante também que os pais não levem 
para casa materiais com personagens, logotipos 
e acessórios licenciados, porque geralmente 
possuem os preços mais elevados”. Outra 
importante dica do especialista é a negociação 
com os proprietários das papelarias. “Algumas lojas 
concedem descontos para compras em grandes 
quantidades, portanto, sempre que possível, 
reúna um grupo de pessoas e discuta sobre essa 
possibilidade com os estabelecimentos”. Adilton 
alerta também para o risco do consumidor em 
adquirir artigos considerados de baixa qualidade. 
“Compras em ambulantes e camelôs devem ser 
evitadas. Apesar do preço ser mais em conta, 
o comércio informal nem sempre fornece nota 
fiscal, o que pode dificultar a troca do produto se 
houver necessidade”. 

pesquisA de preçOs
Os pais de alunos não são obrigados a 

providenciar todos os artigos da lista. “Não 

coordenador do procon de Jundiaí, adilton garcia, dá importanteS orientaçõeS Sobre o aSSunto. além da peSquiSa, 
conSumidor deve exigir Sempre a nota FiScal.

economia

Pais devem ficar atentos na 
compra do material escolar

é obrigatório que o material escolar seja 
adquirido em uma única vez. É importante 
que o consumidor entre em contato com a 
escola para que tenha informações sobre 
a necessidade do material conforme o 
andamento do calendário da instituição”. 
A pesquisa de preços nunca deve ser 
deixada de lado. “Verifique quais os itens 
que restaram do período letivo anterior e 
avalie a possibilidade de reaproveitá-los, 
em seguida, faça uma pesquisa de preços 
em diferentes estabelecimentos, verifique 
ainda a pesquisa de preços que o Procon 
Jundiaí irá colocar à disposição neste mês 
de janeiro de 2014”. Segundo Adilton, é 
fundamental que o consumidor fique de olho 
nas embalagens de materiais como colas, 
tintas, fitas adesivas, entre outros produtos. 
“Eles devem conter informações claras, 
precisas e em língua portuguesa a respeito 
do fabricante, importador, composição, 
condições de armazenagem, prazo de validade 
e se apresentam algum risco ao estudante”. 
Caso tenha algum problema, dúvida ou 
sugestão, o ideal é que os pais entrem em 
contato diretamente com a instituição de 
ensino. “Inicialmente é bom o consumidor 
procurar a escola para tirar dúvidas e fazer 
questionamentos sobre a lista de materiais. 
Mesmo assim, se ele continuar com dúvidas, 
deve se locomover ao Procon que estaremos 
à disposição para atendê-lo”. O Procon de 

Jundiaí está localizado na Rua Barão de 
Jundiaí, 153, no Centro e o telefone para mais 
informações é o 4586-1320. g

É impOrtAnte esClAreCer que A 
esCOlA nãO pOde: 
•Solicitar a compra de materiais de uso 
coletivo, tais como material de higiene e 
limpeza ou taxas para suprir despesas com 
água, luz e telefone.
•Exigir a aquisição de produtos de marca 
específica; determinar a loja ou livraria onde 
o material deve ser comprado.
•As escolas não podem exigir que o 
material escolar seja comprado no próprio 
estabelecimento. 
•A nota fiscal deve ser fornecida pelo 
vendedor. Em caso de problemas com a 
mercadoria é necessário apresentá-la. Ao 
recebê-la, cheque se os produtos estão 
devidamente descritos e recuse quando 
estiverem relacionados apenas os códigos 
dos itens, o que dificulta a identificação. 
•Se os produtos adquiridos apresentarem 
algum problema, mesmo que estes sejam 
importados, o consumidor tem seus direitos 
resguardados pelo Código de Defesa do 
Consumidor. Os prazos para reclamar são: 
30 dias para produtos não duráveis e 90 
dias para os duráveis (no caso de vícios 
aparentes). 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

5686 Estágio em farmácia

5689 Auxiliar de Suporte de Sistemas

5690 Estagiário

5691 Berçarista

5694 Secretária

5695 Nutricionista

5696 Consultora de Vendas

5697 Especialista em Compras Sênior

5698 Accounting Supervisor

5699 Tax Supervisor

5702 Técnica em Nutrição

5703 Operador de Turismo

5704 Instrutor de Inglês

5705 Instrutor de Informática

5706 Vendedor

5707 Estagiário de direito

5708 CORRETOR DE IMÓVEIS

5710 Estagiário - Química

5711 Estagiário de Administração

5712 Assistente Administrativo

5713 Estagiário em TI

5715 MOTORISTA

5716 Estágio em Ciências Contábeis

5717 Estagiário da Qualidade

5718 Estágio Contábil

5719 Técnico Nível I

5720 Técnico em Informática

5721 Estágio de Criação

5722 Estágio de Web Developer

5723 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

5724 Estágio RH

5725 Auxiliar / Assistente de Legalização

5726 Recepcionista

5730 Estágio em Direito

5734 Estagiário do Ambulatório de 

Especialidades da FMJ

5735 Estagiário em Farmácia
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perFil
tHiAGO 
drOZdOwski 
priOstA

Idade: 25 anos
 
Curso 
da faculdade: 
Bacharel em 
engenharia Civil 
– unianchieta, 
pós graduado 
em estruturas de 
Concreto para 
edifícios - Fesp

Há quantos anos leciona no Anchieta? 
2 Anos

Quais são as suas disciplinas? 
Concreto i, ii e iii

Em quais cursos você dá aula? 
engenharia Civil

Ser professor é... 
Alguém capaz de transformar um 
assunto complexo em algo simples para 
que todos possam compreender.

Nesses anos de Anchieta, o que ficou 
mais marcado na sua vida como 
professor? 
O fato de ter me formado aqui e hoje 
poder trabalhar ao lado de alguns 
professores que me deram aula. É 
como se eu estivesse do outro lado da 
história agora.

Você se lembra de algum momento 
inusitado ou engraçado que vivenciou 
no Anchieta? 
talvez pela idade, ao entrar na sala de 
aula e ver a cara de espanto que alguns 
alunos fazem quando digo que vou 
lecionar a eles. Para mim isto é muito 
engraçado.

Uma doença terrível e misteriosa se espalha 
pelo mundo, transformando as pessoas em uma 
espécie de zumbi. Como a velocidade de contágio 
é impressionante, o governo americano chama o 
ex-investigador da ONU Gerry Lane (Brad Pitt) para 
investigar a causa da pandemia e assim salvar a 
humanidade. Dividido entre a família e o antigo 
trabalho, Gerry aceita a missão e faz um caminho 
de volta, tentando identificar em que momento a 
doença se espalhou. Espere muita tensão durante 
todo o filme, que retrata a corrida contra o tempo 
para evitar o apocalipse. 

| serviçO |
Guerra mundial Z
Ano de lançamento: 2013
Gênero: Ação, Drama, Terror
Elenco: Brad Pitt, Eric West, Matthew Fox, 
david morse, entre outros
duração: 116 minutos

review

programe-se

Guerra Mundial Z
acompanhe a aventura de um 
ex-investigador da onu na tentativa 
de deter uma estranha pandemia zumbi.

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

TeaTro polyTheaMa
Tel: (11) 4586-2472

divulgação

Frozen: uMa avenTura CongelanTe 
Dublado - Livre - Sala 1

13h30 - 16h00 - 18h30 - 21h00 (exceto quinta 23/01)
FrankenSTein: enTre anJoS e deMônioS 3d 

Legendado - Pré-Estreia - Sala 1
21h00 (somente quinta 23/01)

CaMinhando CoM dinoSSauroS - o FilMe 
Dublado - Estreia - Livre - Sala 2 

12h30 (somente sábado 18/01 e domingo 19/01)
14h45 - 17h00 - 19h15

o lobo de Wall STreeT 
Legendado - Pré-Estreia - 14 anos - Sala 2

21h30
Tarzan - a evolução da lenda 

Dublado - Estreia - Livre - Sala 3
13h00 - 15h15 - 17h30 - 19h45

aTividade paranorMal: MarCadoS pelo Mal 
Legendado - 14 anos - Sala 3

22h15
aTividade paranorMal: MarCadoS pelo Mal 

Legendado - 14 anos - Sala 4 
18h45 - 20h45

Dublado - 14 anos - Sala 4 
16h30

Tarzan - a evolução da lenda 
Dublado - Estreia - Livre - Sala 4 

12h00 (somente sábado 18/01 e domingo 19/01)
14h15

MuiTa CalMa neSSa hora 2 
Nacional - Estreia - 12 anos - Sala 5 

12h45 (somente sábado 18/01 e domingo 19/01)
15h00 - 17h15 - 19h30 - 22h00

aTé que a SorTe noS Separe 2 
Nacional - 12 anos - Sala 6 

13h45 - 16h15 - 19h00 - 21h45
ConFiSSõeS de adoleSCenTe 

Nacional - 12 anos - Sala7
13h15 - 15h45 - 18h00 - 20h15

ToM CavalCanTe
25/01

Teatro GT
21h

Ingressos: R$ 60,00 inteira e 
R$30,00 meia entrada plateia, 

frisas e camarotes. 
Galeria R$ 40,00 inteira e 

R$ 20,00 meia entrada galeria. 
R$ 40,00 Bônus jornal. 

Descontos previstos por lei.

ConFiSSõeS de adoleSCenTe 
Nacional -  Sala 1

14h20 – 16h30 – 18h40 
o lobo de Wall STreeT 

Legendado - Sala 1
20h45 

aTé que a SorTe noS Separe 2 
Nacional - Sala 2 

15h00 – 17h10 – 19h20 – 21h30 
aTividade paranorMal: 

MarCadoS pelo Mal 
Dublado - Sala 3 

15h30 – 17h20 – 19h10 – 21h00 
azul é a Cor MaiS quenTe 

Legendado - Sala 3 
11h00 (apenas aos sábados e domingos)
CaMinhando CoM dinoSSauroS

Dublado - Sala 4 
13h50 – 17h45 – 21h40 

Tarzan - a evolução da lenda
Dublado - Sala 4
15h45 – 19h40 

Frozen: uMa avenTura CongelanTe
Dublado - Sala 5 

14h40 – 19h00 – 21h20
Tarzan - a evolução da lenda

Dublado - Sala 5
17h00 

Frozen: uMa avenTura CongelanTe
Dublado - Sala 6

13h45 – 16h00 – 18h15 – 20h30 
MuiTa CalMa neSSa hora 2

Nacional - Sala 7
14h00 – 15h55 – 17h50 – 19h45 – 21h45 
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Os alunos dos ensinos 

fundamental e médio tiveram 

o seu grande dia! Confira as 

fotos da formatura, 

que aconteceu no anfiteatro 

do UniAnchieta.

Te vi no
Anchieta

A entrega do diploma: 
o momento mais 
esperado da noite!

Alunos e familiares na 
plateia, aguardando o 
início da cerimônia

O time de professores e 
funcionários que conviveram 
com os alunos durante o ano

A foto clássica, das 
meninas reunidas

A diretora do ensino fundamental, 
Silvana Maion de Góis, discursando 
durante a cerimônia

Os formandos do ensino 
fundamental, prontos 
para a cerimônia

Pausa para a foto 
antes da cerimônia

As meninas do fundamental super 
produzidas para o grande dia!

Alunos do 9º 
ano reunidos 
para a foto
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