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empreGoS & eStáGIoS | Confira as vagas dessa semana - páGIna 04

páscoa da paz 
distribui chocolate 
para crianças 
de Jundiaí
Alunos, professores e coordenadores se mobilizaram para 
montar 1.380 kits com bombons, que foram distribuídos 
para crianças atendidas por diversas instituições sociais 
do município. Uma lição de cidadania que alegrou a 
Páscoa de muita gente   |   páGIna 03

O projeto, dos alunos do curso superior de 
Tecnologia em Logística da Faculdade Padre 
Anchieta, distribuiu 162 cestas básicas para 
famílias de baixa renda. Mobilização dos alunos 
foi essencial para realizar a ação   |   páGIna 05

Antes de atacar os ovos 

de Páscoa, veja quais são 

os benefícios do cacau, a 

matéria-prima do chocolate. 

Saiba também como evitar o 

exagero nesta época do ano
páGIna 07

Passeio, organizado pelo professor 
de Filosofia, levou os estudantes para 
conferirem de perto a exposição que 
retrata a Ditadura no Brasil. Uma forma 
de ampliar o conhecimento fora das 
salas de aula   |   páGIna 06

logística Solidária 
ajuda famílias de 
várzea paulista

ensino médio 
visita a pinacoteca 
do estado

os benefícios 
do chocolate
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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

A emissorA orgAnizou um debAte entre os jovens pArA discutir Alguns 
tAbus dA AdolescênciA

A iniciAtivA promove AulAs de polo Aquático grAtuitAs pArA criAnçAs 
no município de jundiAí

anchieta na mídia

anchieta na mídia

TV TEM destaca parceria 
do UniAnchieta com a AAJ

Rede Paulista entrevista alunos 
das escolas Padre Anchieta

com A propostA de levAr A práticA 
do polo Aquático pArA As criAnçAs de 
bAixA rendA de jundiAí, o uniAnchietA e A 
AssociAção AquáticA de jundiAí, AAj, estão 
com As inscrições AbertAs pArA As AulAs 
dessA modAlidAde esportivA. A iniciativa 
ganhou destaque na mídia da região, 
inclusive da TV TEM (Rede Globo), que 
entrevistou o presidente da AAJ, Alessandro 
Checchinato, no parque aquático do 
Anchieta, onde as aulas acontecem. g

A tv rede pAulistA, emissorA 
AfiliAdA à tv brAsil, entrevistou 
Alunos do ensino médio do AnchietA 
pArA discutir Alguns tAbus 
relAcionAdos à AdolescênciA. 
Cerca de  20 alunos do terceiro ano 
participaram da entrevista. A equipe 
organizou os estudantes em uma 
roda, facilitando o entrosamento 
entre eles, e propôs a discussão 
de algumas expectativas, medos e 
dúvidas que cercam essa fase da 
vida, bem como as responsabilidades 
exigidas desse público que está 
prestes a cursar uma faculdade, tirar 
habilitação, morar sozinho etc. g

A entrevista, realizada no parque aquático do Anchieta, 
esclareceu a proposta da parceria

O repórter da TV Rede Paulista comandou 
a conversa entre os alunos
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Alunos, professores e coordenAdores 
dAs escolAs pAdre AnchietA de jundiAí pro-
moverAm durAnte estA semAnA mAis umA 
edição do projeto páscoA dA pAz. Desenvolvido 
com o objetivo de conscientizar crianças e jo-
vens da instituição quanto aos valores morais, 
éticos e ambientais, além de estimular uma 
cultura de paz na cidade, os alunos montaram 
1.380 kits com bombons para alegrar a Páscoa 
de crianças atendidas por diversas instituições 
sociais do município.

Entre as instituições beneficiadas nesta 
ação estão o Lar Galeão Coutinho, o Lar Anália 
Franco, a Creche Nosso Lar, o Educandário Casa 
das Crianças e a Amarati. De acordo com a dire-
tora do ensino fundamental das Escolas Padre 
Anchieta de Jundiaí, Silvana de Gois, “foi emo-
cionante a contribuição e dedicação dos nossos 
alunos a essa nobre causa. Eles se dedicaram 
na confecção das embalagens, na arrecadação 
dos chocolates e na entrega para as crianças. 
Foi visível a satisfação deles em poder ajudar o 
próximo e fazer a diferença”, lembrou.

Durante os últimos meses, o projeto mobi-
lizou alunos de todas as séries do ensino fun-
damental. Enquanto os mais novos elaboravam 

Páscoa da Paz entregou 
bombons para 1.380 
crianças de Jundiaí

projeto desenvolvido pelos Alunos dAs escolAs pAdre AnchietA levou 
um pouco de “doçurA” pArA criAnçAs cArentes do município

as frases que seriam impressas nos cartões, 
os mais velhos confeccionavam as embala-
gens e visitavam as entidades para conhecer 
um pouco cada instituição que seria benefi-
ciada. “Foi uma lição de cidadania, uma aula 
de pluralidade cultural. Esperamos no próximo 
ano aumentar o número de kits distribuídos e 
colaborar para que mais crianças tenham uma 
Páscoa saborosa”, finalizou a diretora. g

Solidariedade

ABRIL
III FóRum de RecuRsos HumAnos
Anfiteatro Campus Profº Pedro C. Fornari

De 22 a 25/04

PALestRA “Gestão de cARReIRA”
Palestrante: Sidinei Rolim
26/04 , das 10h às 12h

Campus Anchieta - Prédio Multidisciplinar 
3º andar/sala 59

Válido como duas horas de 
atividade complementar

mAIo
PALestRA “PotencIALIze seu 

cuRRícuLo e mARcA PessoAL”
Palestrantes: Janaína Priscila Rodrigues Firmino 

e Fernanda de Moraes Rossi Affonso
10/05, das 10h às 12h

Anchieta Campus - Prédio Multidisciplinar 
3º andar/sala 59

Válido como duas horas de 
atividades complementar

PALestRA “entendendo A nBR Iso 
50.001:2011” (Gestão AmBIentAL e 

PRocessos QuímIcos)
Dia 26/05

cIne cLuB LetRAs FestIm: “mAtAdoR” 
- PedRo ALmodóvAR, 1986 (LetRAs)

17/05, das14h às 17h
Sala 25 - Edifício Tenerife - Campus Central

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

ProGrame-Se

Várias  instituições receberam os alunos 
do Anchieta com os kits de Páscoa

As crianças adoraram a surpresa!

20 abril  2014      |      03
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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
5834 Prof. Educação Infantil 0-2 Anos
5857 Programador Jr.
5874 Auxiliar de Laboratório
5934 Estágio em Nutrição
5974 Estagiário
5880 Instrutor de Esportes
5917 Engenheiro de Alimentos
5848 Desenhista Mecânico Jr.
5966 Estágio em Contábeis
5817 Estagiário
5891 Estágio em Química
5940 Auxiliar Contábil
5911 Analista de Departamento Pessoal
5960 Operador de Vendas e Serviços
5946 Líder de Cafeteria
5854 Estagiário
5903 Estoquista
5837 Assistente Técnico
5923 Estagiário Auxiliar Financeiro
5831 Engenharia Mecânica/
 Mecatrônica OE 115243
5977 Auxiliar de Recursos Humanos
5871 Engenheiro Metalúrgico
5914 Assistente de Faturamento
5920 Auxiliar Administrativo
5937 Assistente de vendas
5943 Jurídico
5963 Estagiário
5851 Consultora Comercial Jr.
5863 Professor(a) de Inglês
5900 Assistente de Logística
5957 Auxiliar de Farmácia
5886 Venda Interna
5972 Operador de Negócios:
 Correspondente Bancário
5926 Estagiário em Análise de Sistemas 
 e Correlatos OE 17126
5932 Assistente de RH
5826 Assistente de Compras Jr.
5832 A Verificar com a Empresa
5978 Estágio em Direito
5878 Analista Contábil/Fiscal
5846 Venda de Loja
5895 Assistente de PCP
5872 Manutenção de Empilhadeira
5938 Líder de Lanchonete
5915 Estagiário em Administração
5852 Professor de inglês

5909 Gestão da Qualidade
5958 Assistente Financeiro de Crédito
5952 Assistente Contábil
5858 Estagiário de Direito
5929 Estagiário de Enfermagem
5906 Conferente de Mercadorias
5835 Auxiliar de Mecânico
5935 Est. na Área de Desenvolvimento
5875 Assistente de Importação
5969 Analista Fiscal Pleno
5975 Vendedor Interno
5829 Venda Interna Telemarketing
5941 Estagiário
5869 Técnico de Automação
5918 Auxiliar Administrativo
5843 Estilista
5961 Estagiário
5912 Técnico em Química
5855 Observador Comportamental
5849 Estagiário em Engenharia 
 da Produção / Mecânica.
5949 Secretária da Diretoria
5955 Engenheiro Jr. Manufatura 
 e Processos - Jundiaí
5953 Analista de Estoque
5930 Líder de Produção
5861 Portaria
5838 Faturista
5924 Est. Jornalismo/Letras - Prod. de   
 Textos - 3h/dia - Trabalho de Casa
5936 Auxiliar/Analista de Laboratório
5970 Analista de Infraestrutura Jr.
5830 Segurança Alimentar
5976 Estagiário
5870 Projetista Elétrico
5893 Sup. de Montagem de Máquinas
5944 Estagiário
5964 Estagiário
5864 Laminador de Fibra de Vidro
5950 Estagiário de Direito
5956 Auxiliar Comercial
5850 Consultor(a) de Recrutamento
 e Seleção
5887 Estagiário em TI
5933 Assist. Laboratório de Pintura
5873 Auxiliar de Classe
5973 Auxiliar Administrativo
5827 Conferente

5927 Auxiliar de Moda
5847 Fresador Convencional
5967 Assistente Comercial
5947 Ajudante
5910 Analista Contábil
5904 Estagiário(a) Pedagogia
5882 Ajudante de Produção
5905 Fresador; 1/2 Oficial Fresador
5876 Assistente Jurídico
5888 Estagiário Técnico Mecânica 
 ou Mecatrônica
5922 Estagiário
5928 Estagiário
5942 Técnico em Logística
5919 Recepcionista
5962 Estágio em Faturamento
5968 Analista Fiscal Jr.
5868 Vendedor de Autos
5899 Suporte Técnico - OE 113234
5948 Analista de Qualidade
5833 Química/Materiais OE 115245
5931 Programador C-Sharp
5908 Operador de Telemarketing
5885 Conferente Logística
5839 Técnico de Segurança do Trabalho
5971 Estagiário
5879 Assistente Administrativo
5825 Estagiário em Direito
5845 Gerente de Cozinha
5916 Auxiliar de Laboratório
5865 Estágiário de Nível Superior em TI
5939 Desenvolvedor Web Front-End Home  
 Based - 4/h dia - Trabalho de Casa
5945 Fiscal de Cinema
5853 Auxiliar Administrativo
5902 Auxiliar Administrativo
5951 Auxiliar Administrativo
5836 Mecânico
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o centro universitário pAdre AnchietA 
AcAbA de reAlizAr umA série de investimentos 
pArA modernizAr e AmpliAr os estúdios 
AudiovisuAis. Para que no local sejam feitas 
produções maiores, foram instaladas uma nova 
cabine acústica de 4 m2, um fundo infinito de 7m 
de largura, novo sistema de ar condicionado e 
softwares. Além dos equipamentos, foram feitas 
algumas mudanças, permitindo que as gravações 
aconteçam com mais privacidade. “A ilha de 

edição não fica mais dentro do estúdio, ela 
está em uma sala maior. Pintamos o estúdio 
com uma pintura especial e ainda estão 
chegando novos equipamentos de edição e 
produção, material que servirá tanto para 
as aulas práticas como para a produção de 
vídeos”, destacou o coordenador do curso de 
Publicidade e Propaganda, Marketing, Gestão 
Comercial e Comércio Exterior, Antonio Valini.

Os alunos já foram conferir 
os novos equipamentos

UniAnchieta investe em melhorias e novos 
equipamentos para os estúdios audiovisuais
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Logística Solidária distribui 
162 cestas básicas em 

Várzea Paulista

A fAculdAde pAdre AnchietA de várzeA 
pAulistA encerrou no último sábAdo, diA 12, 
A edição 2014 do projeto logísticA solidáriA.  
Ao todo, 162 cestas básicas foram montadas 
e distribuídas para famílias de baixa renda do 
município. A entrega das cestas aconteceu na 
Escola Municipal Juvelita Pereira da Silva, no 
bairro Vila Real. Cerca de 35 alunos, do terceiro 
semestre, do curso de Tecnologia em Logística, 
sob a supervisão do professor Luiz Fernando 
Pinheiro, se empenharam nos últimos dois 
meses para realizar esse trabalho.

A edição deste ano teve um incremento no 
número de famílias atendidas, pulando de 100 
para 162 cestas básicas doadas. Para o diretor 
da faculdade, Adilson Silveira, “o trabalho 
desenvolvido é mais que um projeto acadêmico, 
é um dever de cidadania com a população. 
Além disso, a mobilização dos alunos para 
conseguir os alimentos foi algo extremamente 
valioso, colaborando para que esses jovens 
criem valores que serão conservados por toda 
a vida”, destacou.

O projeto Logística Solidária contou com 
um grande trabalho de bastidores. De acordo 
a coordenadora do curso de Logística, Rita 

projeto dos Alunos do curso superior de tecnologiA em logísticA dA 
fAculdAde pAdre AnchietA Ajudou fAmíliAs de bAixA rendA do município

Martinelli, “os alunos entraram em contato 
com os fornecedores, conseguiram donativos, 
armazenaram todos os alimentos, montaram 
as cestas e depois distribuíram para as famílias 
carentes. Tudo foi muito bem planejado. Avalio 
que projeto foi mais uma vez bem sucedido e 
agregou muito valor e conhecimento para os 
nossos alunos”. g

acontece

Goji Berry: 
a “super fruta”

GOJi é O nOme dAdO AO FrutO dAs 
plAntAs lyCium bArbArum e lyCium 
CHinense, usAdO trAdiCiOnAlmente 
nA mediCinA e AlimentAçãO nO leste 
dA ÁsiA, prinCipAlmente nA CHinA.
Produtos de Goji são comercializados via 
internet, em farmácias e lojas de suplemento. 
Eles são caros, 100 gramas do produto 
custam em média 40 reais. Muitas pessoas 
compram a Goji Berry para perder peso, mas 
será que esta fruta ajuda a emagrecer? 
 Os estudos científicos mostram que 
a Goji Berry pode ter os seguintes efeitos:
imunológicos: ajudando nossas defesas 
contra infecções; antioxidantes: neutralizando 
os radicais livres, que são prejudiciais ao 
organismo; anticâncer: inibindo células 
cancerígenas; hipoglicêmico: reduzindo a 
glicose sérica; hipolipidêmico: reduzindo os 
lipídeos séricos.
 Não existem, ainda, estudos 
científicos que mostram o efeito da fruta 
sobre a obesidade. Assim, a Goji Berry 
não poderia ser recomendada para o 
tratamento da obesidade. A FDA (Food and 
Drug Administration), órgão governamental 
dos Estados Unidos da América responsável 
pelo controle dos alimentos e suplementos, 
enviou cartas de advertência a alguns 
distribuidores da Goji, devido às alegações 
indevidas sobre os efeitos da fruta.
 A Goji Berry possui muitos 
componentes bioativos que podem ser 
benéficos à saúde, mas ela está longe de 
ser milagrosa no combate à obesidade.

Júlia Figueiredo Machado  é graduada em 
nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto 
(2008). Trabalhou como nutricionista da Prefeitura 
Municipal de Nova Odessa (2009). Concluiu o curso 
de Aprimoramento e Especialização em Nutrição 
Hospitalar, na Universidade Estadual de Campinas 
– UNICAMP (2011). Concluiu o curso de mestrado 
da Pós-Graduação em Saúde da Criança e do 
Adolescente, na Universidade Estadual de Campinas – 
UNICAMP (2013). Atualmente é aluna regular no curso 
de doutorado da Pós-Graduação em Saúde da Criança 
e do Adolescente, na Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP e professora horista no Centro 
Universitário Padre Anchieta - UniAnchieta, Brasil.

oPinião

Os alunos foram responsáveis 
pela arrecadação dos alimentos

20 abril  2014      |      05

Foram 162 cestas básicas entregues à 
população de Várzea Paulista
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Alunos do Ensino Médio 
visitam a Pinacoteca do Estado

estudAntes forAm conferir de perto A exposição que retrAtA A 
ditAdurA no brAsil

ProGrame-Se

Alunos do ensino médio dAs escolAs 
pAdre AnchietA de jundiAí visitArAm nA últimA 
semAnA A pinAcotecA do estAdo. O passeio 
foi organizado pelo professor de Filosofia da 
instituição, Hildon V. Melo. Ao todo, 45 alunos 
participaram da excursão a um dos principais 
museus de arte do Brasil, com mais de 100 anos 
de história. Os estudantes foram se aprofundar 
na história da ditadura brasileira, por meio da 
exposição Direito à Memória e à Verdade – A 
Ditadura no Brasil: 1964-1985.

Neste ano, o início de um dos períodos mais 
marcantes na história do país, época em que o 
comando do Brasil esteve nas mãos do exército, 
completa 50 anos. Por meio de depoimentos, 
gravações, fotos, painéis e ilustrações, os 
alunos que visitaram a exposição se depararam 
com um impressionante realismo no material 
que recupera a história das ações militares no 
período da ditadura. “Foi um choque ver que 
no nosso país a censura tomou conta de tudo 
o que as pessoas assistiam e ouviam. Dentro 
da exposição, havia uma cela que destacava o 
martírio vivido pelas pessoas que foram mortas 
e torturadas durante esse processo. Algo bem 
realista”, destacou Luana Stark de Araujo.

De acordo com o professor Melo, sair da sala 

cultura

de aula e apreciar novos horizontes propicia aos 
alunos a ampliação do conhecimento na prática, 
de uma forma que interage muito mais com o 
público. “O simples fato de sairmos de Jundiaí 
para visitar uma exposição em outra cidade 
se torna um evento, no qual os alunos fogem 
da sua rotina e se permitem conhecer coisas 
novas. A exposição propiciou aos estudantes 
o contato com o conteúdo de uma dezena de 
livros que tratam do tema, porém, a forma com 
que assimilaram tudo aquilo é algo que com 
certeza levarão para a vida toda”, enfatizou. g

Uma linha do tempo conta a 
história da ditadura no Brasil

datas, programação e horários sujeitos a al-
teração sem prévio aviso. não nos responsa-
bilizamos por mudanças da programação.

dIveRGente
AVEnTuRA / Ação - 14 AnoS - DuRAção: 139Min.

Dublado: Sex., Seg. a Qui.: 16h00 - 18h45 - 21h30
Sáb., Dom., Feriado: 13h15 - 16h00 - 18h45 - 21h30

PHILomenA
CoMéDiA / DRAMA - 10 AnoS - DuRAção: 98Min.

LEgEnDADo : 
Sáb., Dom.: 11h00

cAPItão AmÉRIcA 2
o soLdAdo InveRnAL

AVEnTuRA / Ação - 12 AnoS - DuRAção: 135Min.
DubLADo : 

Sex., Seg. a Qui.: 15h45 - 20h45 
Sáb., Dom., Feriado: 15h45 - 20h45

Sex., Seg. a Qui.: 14h30 - 17h15 - 20h00 
Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 17h15 - 20h00

cAPItão AmÉRIcA 2
o soLdAdo InveRnAL (3d) 

AVEnTuRA / Ação - 12 AnoS - DuRAção: 135Min.
DubLADo :

Sex., Seg. a Qui.: 16h15 - 19h00
Sáb., Dom., Feriado: 13h30 - 16h15 - 19h00

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

Sáb., Dom., Feriado: 21h45

RIo 2
AniMAção - LiVRE - DuRAção: 102Min.

DubLADo :
Sex., Seg. a Qui.: 14h00 - 16h10 - 18h20 - 20h30 

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 - 16h10 - 18h20 - 20h30 

RIo 2 (3d)
AniMAção - LiVRE - DuRAção: 102Min.

DubLADo :
Sex., Seg. a Qui.: 17h00 - 19h10 

Sáb., Dom., Feriado: 17h00 - 19h10

noÉ (3d)
DRAMA - 14 AnoS - DuRAção: 137Min.

DubLADo :
Sex., Seg. a Qui.: 14h10 

Sáb., Dom., Feriado: 14h10

LEgEnDADo :
Sex., Seg. à Qui.: 21h20 

Sáb., Dom., Feriado: 21h20

noÉ
DRAMA - 14 AnoS - DuRAção: 137Min.

DubLADo :
Sex., Seg. a Qui.: 16h00 - 18h50 

Sáb., Dom., Feriado: 16h00 - 18h50

JuLIo sumIu
CoMéDiA - nACionAL - 16 AnoS - DuRAção: 99Min.

Sex., Seg. a Qui.: 13h40 - 18h40 
Sáb., Dom., Feriado: 13h40 - 18h40

coPA de eLIte
CoMéDiA - nACionAL - 14 AnoS - DuRAção: 99Min.

Sex., Seg. a Qui.: 13h50 - 21h40 
Sáb., Dom., Feriado: 13h50 - 21h40

Os alunos que participaram da excursão 
observaram atentos às explicações dos monitores
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perfil
pâmelA 
CristinA 
biAnCHi 
rOssi
 
idade
32 anos

curso: 
mbA Gestão 
de pessoas

Quando criança, queria ser? 
Médica

Por que você escolheu esse curso? 
Acredito que hoje o grande diferencial 
do profissional/gestor é conseguir 
aproveitar o que há de melhor nos seus 
colaboradores, mesmo que muitas vezes 
nem eles saibam

Pra você, qual é a importância da 
faculdade? 
Grande, a faculdade e a pós me abriram 
um mundo desconhecido até então. 
Nesse ambiente pude aprender, ensinar 
e me desenvolver como pessoa e 
profissionalmente também

outras atividades além do MBa: 
supervisora de um call center, mãe, 
esposa e academia

como você se vê daqui a 10 anos? 
Uma pessoa realizada e uma profissional 
de sucesso

Saúde

você não precisA cortá-lo dA dietA. o chocolAte pode ser um grAnde Amigo 
do nosso orgAnismo, se consumido em quAntidAdes moderAdAs

A páscoA chegou e com elA, umA infinidAde 
de ovos de chocolAte. Ao leite, branco, 
amargo, trufado, recheado, de colher... Neste 
domingo, muita gente já está preparada para 
atacar todos os sabores. Mas na hora da 
vontade, controle-se!  O chocolate tem muitos 
benefícios, mas também pode ser um vilão 
para a balança. 

O consumo de cacau, utilizado para a 
produção do chocolate e dos ovos de Páscoa, 
possui diversas vantagens. Segundo a 
nutricionista e professora do curso de Nutrição 
do Unianchieta, Flavia Noeli, “o cacau pode 
prevenir doenças cardiovasculares e câncer 
de intestino, melhora do fluxo sanguíneo, bem-
estar, alívio das dores e melhora da saúde 
cerebral.” O ingrediente presente em todo 
chocolate promove a liberação de endorfina, 
que está relacionada ao relaxamento e também 
contém antioxidantes,  que combatem os 
radiciais livres responsáveis pelo entupimento 
das artérias. Por isso, quanto maior a 
porcentagem de cacau e menos a de açúcar, 
mais benefícios o chocolate terá.

No geral, podemos dizer que o consumo de 
chocolate pode contribuir com a melhora da 
nossa saúde. Na hora da compra, a professora 
Flavia sugere que as pessoas fiquem atentas 
aos rótulos dos ovos para saber a concentração 
de cacau e se há adição de leite e açúcar. “O 
grande problema é que todos os benefícios 

Nesta Páscoa, consuma 
o chocolate de uma 

maneira mais saudável

citados anteriormente estão relacionados ao 
consumo de chocolate amargo, produzido 
com quantidades de cacau acima de 50%. Os 
ovos de Páscoa nacionais apresentam, em 
média, menos que 25% de cacau.” Se não 
conseguir ficar só no chocolate meio-amargo 
ou com altas porcentagens de cacau, prefira 
as opções sem recheio, que aumentam ainda 
mais as calorias. No mercado, ainda existem 
outras opções para pessoas com algum tipo de 
restrição alimentar, como os ovos sem açúcar, 
sem glúten ou sem lactose. g

Fique atento à composição do chocolate dos ovos 
de Páscoa e evite os que tenham muito açúcar

evite o exAgero!
Apesar dos benefícios do cacau, a grande maioria dos brasileiros está acostumada a ingerir os chocolates 

ao leite, que contêm bastante godura e baixa porcentagem do ingrediente. Para evitar o exagero, uma dica 
é abrir um ovo por vez e dividi-lo em pedaços pequenos, consumindo apenas como sobremesa.  

Se você abusar do chocolate neste domingo, saiba que a gordura e o açúcar em excesso desequilibram 
o aparelho digestivo e podem causar agitação, enjoos, náuseas, diarreias e problemas gastrointestinais.

Se a sua preocupação é com o aumento de peso, o jeito é evitar o consumo e praticar o autocontrole. 
Se for impossível sair ileso em meio a tanto chocolate, divida os ovos com outras pessoas e acostume-se 
a comer pequenas quantidades por dia. g
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Alunos do Ensino Médio das 
Escolas Padre Anchieta de Jundiaí 
estiveram na capital paulista 
excursionando e visitando a 
Pinacoteca do Estado, a OSESP 
e a Sala São Paulo. Mais do que 
um mergulho na história do país, 
na cultura e na música brasileira 
e mundial, os jovens se divertiram 
muito e levaram para a vida mais 
uma viagem inesquecível. 

Te vi no
Anchieta

Os olhares atentos durante a excursão

Os alunos puderam interagir com o conteúdo musical

Os estudantes se divertiram 
durante a viagem de ônibus

Os passeios, organizados pelo professor de 
Filosofia do Anchieta, foram um sucesso!

As meninas se divertiram no passeio

Mais de 40 estudantes 
participaram dos passeios

Os adolescentes curtiram os passeios

Galera reunida ao final da excursãoPausa para a foto!

Os estudantes a caminho do passeio


