
GRUPOGRUPO

InformatIvo do Grupo anchIeta
Jundiaí, várzea paulista e cajamar
23 março 2014

empreGoS & eStáGIoS | Confira as vagas dessa semana - páGIna 06

tire suas dúvidas 
sobre o Imposto 
de renda

acrescente uma pós-graduação 
no seu currículo

O Grupo Anchieta promove palestras para 
estudantes e população com orientações 
gerais para a elaboração da Declaração 
de Imposto de Renda Pessoa Física 2014. 
Saiba como participar   |   páGIna 05

Um título de especialização ou MBA pode ajudar a alavancar a carreira. Anchieta 
oferece mais de 30 cursos de pós-graduação nas áreas de Engenharia, Negócios, 
Educação e Saúde  |   páGIna 03

parceria entre 
unianchieta e aaJ 
oferece aulas de 
polo aquático
O foco são jovens de 9 a 14 anos de baixa renda, que terão uma 
oportunidade de se tornarem futuros atletas. As aulas serão 
gratuitas e oferecidas no município de Jundiaí   |   páGIna 03

como a economia 
influencia o seu 
poder de compra
Inflação e taxas de juros? Saiba como 
lidar com itens básicos da economia 
para não se perder em dívidas   
páGIna 07
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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 instituição vAi oferecer vAgAs no curso de PedAgogiA PArA funcionários 
que AtuAm nA áreA de educAção

A rePortAgem focou nAs oficinAs e PAlestrAs grAtuitAs reAlizAdAs Pelo 
núcleo de emPregAbilidAde e relAções emPresAriAis do uniAnchietA

anchieta na mídia

anchieta na mídia

TV Rede Paulista 
entrevista Juliana Fornari

TVE fala com diretor do 
Anchieta sobre parceria 

com a prefeitura

A tv rede PAulistA entrevistou nA 
semAnA PAssAdA A diretorA do núcleo de 
emPregAbilidAde e relAções emPresAriAis 
do uniAnchietA, o nemP, JuliAnA fornAri. Na 
oportunidade, a professora Juliana pôde falar 
um pouco do trabalho em torno das oficinas 
e palestras realizadas pelo núcleo, todas com 
entrada franca e de fácil acesso à população. 
A emissora divulgou o site da instituição, onde 
os interessados podem ter mais informações 
sobre a programação mensal do NEMP. g

umA dAs equiPes dA tve de JundiAí esteve 
no cAmPus centrAl do uniAnchietA PArA 
conhecer um Pouco mAis dA PArceriA dA 
instituição com A PrefeiturA municiPAl. Por 
meio desse instrumento, a instituição ofertará 
vagas exclusivas do curso de Pedagogia 
para funcionários públicos do município 
que atuam na educação. Além de fomentar 
a formação universitária de centenas de 
pessoas que já trabalham no setor, o professor 
e diretor acadêmico do Anchieta, professor 
João Vasconcellos, comentou a facilidade 
de inserção do profissional de Pedagogia no 
mercado da região, que sempre manteve 
ótimas ofertas de trabalho. g

Juliana Fornari, diretora do NEMP, comentou 
sobre as palestras e oficinas de qualificação

Durante a entrevista, o professor João 
Vasconcellos esclareceu as dúvidas sobre a 
oferta de vagas do curso de Pedagogia
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o centro universitário PAdre AnchietA de 
JundiAí, o uniAnchietA, e A AssociAção AquáticA 
JundiAí (AAJ) PAssAm A oferecer AulAs grAtuitAs 
de Polo Aquático no municíPio. A ideia do projeto 
é oferecer um esporte de alto rendimento para 
crianças e jovens de baixa renda, colaborando 
para a formação de futuros atletas. Podem se 
inscrever garotos com idade entre 9 e 14 anos.

De acordo com o diretor da AAJ, Alessandro 
Checchinato, “o Polo Aquático vem crescendo 
muito nos últimos anos, bem como o rendimento 
do Brasil nesse esporte em competições 
internacionais. Porém, sabemos que para 
conseguir uma medalha olímpica ou uma boa 
colocação em mundiais, temos que investir 
na base, nessa garotada que adora piscina e 
também pratica esportes. Esperamos um bom 

UniAnchieta e AAJ firmam parceria 
para oferecer aulas gratuitas de 

Polo Aquático em Jundiaí
gArotAdA entre 9 e 14 Anos Pode se inscrever PArA PArticiPAr de um dos 
esPortes que mAis cresce no brAsil

número de adesões ao projeto, já que a cidade 
vem construindo uma tradição no polo”, lembrou.

Os interessados podem se inscrever pelo email 
aajundiai@hotmail.com. As aulas já começaram e 
estão sendo ministradas na piscina do Campus 
Professor Pedro C. Fornari, com turmas às terças e 
quintas, das 9h às 10h30 e das 14h às 15h30. g

O Polo Aquático é um 
ótimo esporte para as 
crianças e adolescentes

oportunidade

Pós-graduação ajuda a 
alavancar a carreira

continuAr os estudos APós A grAduAção Pode dAr umA guinAdA nos 
Anseios dos Jovens executivos

um título de esPeciAlistA ou mbA executivo 
são hoJe As PrinciPAis vertentes PArA quem 
buscA sucesso ProfissionAl.  Além de agregar 
um conhecimento específico de cada área para 
o profissional, ela pode dar ao aluno o título de 
especialista na área aprofundada, colaborando 
para que o executivo tenha um diferencial 
competitivo na hora de procurar um emprego. 

De acordo com o coordenador dos cursos de 
pós-graduação do Anchieta, Dr. Cristiano Silva, 
“os nossos alunos chegam até a pós com um 
cargo, uma remuneração ou um futuro em mente. 
Muitos deles alcançam esta vitória antes mesmo 

de acabar o curso. A pós-graduação potencializa 
os ganhos salariais e a carreira profissional”.

O Anchieta oferece mais de 30 cursos de 
pós-graduação, entre especializações e MBA 
Executivo e Premium. Os cursos contemplam 
as áreas de Engenharia, Negócios, Educação e 
Saúde. A instituição ainda oferece a modalidade 
“In Company”, desenvolvida de acordo com as 
necessidades de cada corporação. 

Para conhecer um pouco mais dos cursos 
oferecidos pela faculdade, acesse o site: 
www.anchieta.br/pos. g

educação

MARÇO
POstuRA PROfissiOnAl: entRevistAs de 

eMPRegO, cuRRículOs e MARketing PessOAl
Palestrante: Rodrigo Sposito Mios

29/03, das 10h às 12h
Campus Anchieta - Prédio Multidisciplinar

 3º andar/sala 59
Válido como duas horas 

de atividade complementar

PAlestRA “iMPOstO de RendA PessOA físicA 
iRPf” (ciênciAs cOntábeis)

26/03 e 31/03, às 19h30
Anfiteatro

AbRil
cine club letRAs festiM: “M, O vAMPiRO de 

dusseldORf” - fRitz lAng, 1931 (letRAs)
12/04 , das 14h às 17h

Sala 25 - Edifício Tenerife - Campus Central

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

Valido como duas horas de atividades complementar

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
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O anfiteatro do UniAnchieta foi 
palco da abertura da Semana do 
Consumidor de Jundiaí, evento 
organizado pelo Procon. O local 
ficou lotado para a palestra, que 
abordou o “superendividamento”, 
um dos problemas vivenciados pela 
maioria das famílias brasileiras. 

Te vi no
Anchieta

A Semana do Consumidor reuniu estudantes e a 
população em geral em busca de mais conhecimento 
para reivindicar os seus direitos

Anfiteatro lotado durante a abertura da Semana 
do Consumidor

Os palestrantes ainda responderam 
dúvidas e questões da população 
presente

A banca de palestrantes, que abriu 
a Semana do Consumidor no 
UniAnchieta

Representantes do Procon falaram sobre 
os problemas do superendividamento

Momentos antes da abertura da Semana do 
Consumidor, os palestrantes se prepararam 
para falar sobre superendividamento

Público concentrado nas dicas dos palestrantes

Com o tema “Consumidor bem informado é 
consumidor consciente”, a Semana do Consumidor 
atraiu centenas de pessoas em sua abertura
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Palestras preparam 
estudantes para a 

elaboração da Declaração 
de Imposto de Renda 

o gruPo AnchietA reAlizA nos Próximos diAs 
26 e 31 de mArço PAlestrAs com orientAções 
gerAis PArA A elAborAção dA declArAção de 
imPosto de rendA PessoA físicA 2014. O evento 
faz parte do treinamento para os estudantes 
do curso de Ciências Contábeis das unidades 
de Jundiaí, Várzea Paulista e Cajamar que 
participarão neste ano da oficina de prestação 
de auxílio para o preenchimento das declarações 
de IR dos moradores desses municípios. 
As atividades acontecem no anfiteatro do 
UniAnchieta e terão início às 19h30. O evento é 
aberto a toda a comunidade.

Como a Receita Federal agregou algumas 
novidades para este ano, como a possibilidade de 
enviar as declarações por tablets e smartphones, 
o intuito das palestras é sanar dúvidas e 
desmistificar alguns processos burocráticos. “A 
cada ano, o processo se torna mais seguro e o 
governo cria mecanismos que visam facilitar o 
envio da declaração. Porém, tanta tecnologia 
acaba dificultando a vida de algumas pessoas, 
principalmente aquelas mais humildes. É nesse 
processo que nos engajamos para ajudar a 
população”, destacou o diretor da Faculdade 
Padre Anchieta de Várzea Paulista, professor 
Adilson José da Silveira.

A palestra do dia 26, quarta-feira, será 
ministrada pelo professor José Carlos Rodrigues, 
que, além de professor e empresário contábil, é 
membro da diretoria do SESCON/SP - Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas no Estado de São Paulo. O professor 
José Carlos apresentará um treinamento específico 
para a elaboração da Declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física 2014.

No dia 31 de março, segunda-feira, o evento 
será aberto pela Delegada da Secretaria da 
Receita Federal em Jundiaí, Sra. Tereza Cristina 
Salgado Cascaldi com o tema Programa Nacional 
de Educação Fiscal, que, entre outros objetivos, 
visa aproximar o Estado e a sociedade. Na 
sequência, o Sr. Rogério Oliveira Piazazaroli, 

Alunos que PArticiPArão dA oficinA PArA elAborAção grAtuitA dAs declArAções 
de ir PessoA físicA devem PArticiPAr dos eventos PrePArAtórios

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil falará 
sobre o Imposto de Renda Pessoa Física 2014. 
Encerrando as atividades desta noite, o Sr. Nelson 
Cunha, também Auditor Fiscal, falará sobre os 
benefícios fiscais. 

Os alunos do curso de Ciências Contábeis 
receberão Certificado de Participação, que 
poderá ser utilizado como comprovação de 
“atividade complementar” para fins curriculares. 

“É imprescindível a presença dos alunos que 
neste ano participarão da Oficina para elaboração 
das declarações de imposto de renda pessoa 
física, que atenderá gratuitamente os moradores 
da região. Essa será uma atividade prática que 
eles usarão em seus escritórios, em consultorias 
ou até mesmo no auxílio aos parentes e amigos”, 
finalizou Silveira.

Em Jundiaí, a Oficina para atendimento aos 
moradores será realizada nos dias 05, 12 e 26 de 
abril, das 8h às 12h, no campus do UniAnchieta, 
na Avenida Dr. Adoniro Ladeira, nº 94, km 55,5 da 
Via Anhanguera. O agendamento pode ser feito 
pelo telefone (11) 97422-2418 ou pelo email 
anchietaimpostoderenda@hotmail.com.

Em Cajamar, a obtenção de informações e os 
agendamentos podem ser feitos pelo telefone 
(11) 4446-6342. Na cidade de Várzea Paulista, 
os interessados devem ligar para o número (11) 
4596-6990. g

acontece

Unianchieta 
Graduate English 

Program
enrOll nOW! plACes Are limited. 

enrOll nOW! mAKe sure YOu JOin 
tHis GrOup! If you are a professional who 
needs to improve your English in order to 
impress bosses and clients, this course 
will open your mind to several aspects of 
English language and culture which will 
make you stand out in the market. You will 
improve your pronunciation, your control of 
advanced structures, and much more!

If you are a teacher of English who wants 
to invest in your language mastery, this is 
the course for you, too. At our program, you 
will develop and enhance your knowledge 
of grammar, vocabulary, and pronunciation. 
You will deepen your concepts of literature, 
reading and culture, and you will also 
practice with the latest tools in lexical 
grouping and translation. The classes also 
offer great insight into teaching aspects 
which will make your classes even more 
interesting and effective.

Contact UNIANCHIETA and enroll today. 
Make sure your future starts now! 
http://www.anchieta.br/Pos_Graduacao_Portal/
Pos_graduacao/pos_lingua_inglesa.asp

Professor elcio souza é bacharel em Tradução 
e Interpretação e possui licenciatura plena em Ensino 
de Inglês como Língua Estrangeira. Também é mestre 
em Linguística Aplicada pela UNICAMP. Com 25 anos 
de experiência, já trabalhou em escolas regulares, 
institutos de idiomas e universidades. Elcio já 
realizou apresentações sobre pronúncia, habilidades 
comunicativas, e cultura da língua inglesa em eventos 
renomados para professores de inglês no Brasil e 
no exterior. Atualmente presta consultoria linguística 
e pedagógica para escolas de inglês, leciona para 
turmas de Especialização em Língua inglesa em duas 
universidades, e ministra cursos para professores na 
Summit for Teachers e GTP em São Paulo.

opinião

Outras palestras de ajuda à população já 
foram realizadas no anfiteatro do UniAnchieta
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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.
5788 Assistente de Comércio Exterior
5811 Recepcionista
5765 Estágio em Adm./Financeiro
5828 Auxiliar de Expedição
5840 Est. de Farmácia não Remunerado
5874 Auxiliar de Laboratório
5780 Marketing OE 115249
5917 Engenheiro de Alimentos
5797 Estágio de Psicologia
5774 Apoio ao Instrutor de Informática
5848 Desenhista Mecânico Jr.
5817 Estagiário
5891 Estágio em Química
5911 Analista de Departamento Pessoal
5854 Estagiário
5903 Estoquista
5860 Colorista
5837 Assistente Técnico
5791 Estágio Adm. em Comércio Exterior
5831 Engenharia Mecânica/ 
 Mecatrônica OE 115243
5800 Venda Interna
5871 Engenheiro Metalúrgico
5914 Assistente de Faturamento
5920 Auxiliar Administrativo
5820 Est. Pesquisa e Desenvolvimento
5794 Est. em Natação e/ou Musculação
5851 Consultora Comercial Jr.
5863 Professor(a) de Inglês
5900 Assistente de Logística
5808 Estágio em Planejamento
5763 Estágio em Informática
5809 Estagiário em Vendas na 
 Área de Panificação
5786 Design Gráfico
5769 Química OE 110181
5886 Venda Interna
5826 Assistente de Compras Jr.
5832 A Verificar com a Empresa
5878 Analista Contábil/Fiscal
5846 Venda de Loja
5895 Assistente de PCP
5823 Assistente de Controladoria

5872 Manutenção de Empilhadeira
5795 Analista de Qualidade
5915 Estagiário em Administração
5852 Professor de inglês
5909 Gestão de Qualidade
5858 Estagiário de Direito
5906 Conferente de Mercadorias
5835 Auxiliar de Mecânico
5789 Estagiário em Administração
5875 Assistente de Importação
5829 Venda Interna Telemarketing
5869 Técnico de Automação
5918 Auxiliar Administrativo
5843 Estilista
5892 Estagiário(a) de Depto. Pessoal
5912 Técnico em Química
5898 Est. Administrativo/Financeiro
5855 Observador comportamental
5849 Estagiário em Engenharia 
 da Produção/Mecânica
5806 Estagiário(a) de Marketing
5861 Portaria
5838 Faturista
5924 Est. Redator Home Based - 4hr / dia
5830 Segurança Alimentar
5870 Projetista Elétrico
5893 Sup. de Montagem de Máquinas
5821 Estagiário de Marketing
5844 Estagiário Dep. Administrativo
5864 Laminador de Fibra de Vidro
5801 Instr. de Academia de Musculação 
 e Condicionamento Físico
5850 Consultor(a) de Recrutamento 
 e Seleção
5901 Assistente Administrativo
5787 Programador ASP.NET ou PHP
5764 Estagiário(a) Administração
5810 Programador de PCP
5781 Química/ Materiais OE 115245
5887 Estagiário em TI
5921 Técnico de Informática
5873 Auxiliar de Classe
5827 Conferente
5847 Fresador Convencional
5841 Estágio Jurídico

5910 Analista Contábil
5904 Estagiário(a) Pedagogia
5882 Ajudante de Produção
5905 Fresador; 1/2 Oficial Fresador
5859 Auxiliar Administrativo
5813 Auxiliar Administrativo
5876 Assistente Jurídico
5888 Estagiário Técnico Mecânica 
 ou Mecatrônica
5922 Estagiário
5776 Estagiário/Assistente Jurídico
5919 Recepcionista
5819 Auxiliar de Laboratório
5842 Gerente de Moda Comercial
5805 Analista de Folha
5899 Suporte Técnico - OE 113234
5856 Assistente de Almoxarifado
5762 Estagiário de Engenharia 
 Elétrica/Eletrônica
5833 Química/ Materiais OE 115245
5785 Estagiário de Educação Física
5908 Operador de Telemarketing
5885 Conferente Logística
5839 Técnico de Segurança do Trabalho
5816 Est. de Engenharia de Produção
5770 Estagiário em Recursos Humanos
5879 Assistente Administrativo
5825 Estagiário em Direito
5779 Engenheiro(a) Mecânica/   
 Mecatrônica OE 115243
5845 Gerente de Cozinha
5773 Instrutor de Informática
5822 Assistente Contábil
5896 Analista de Métodos e Processos
5916 Auxiliar de Laboratório
5865 Estagiário de Nível Superior em TI
5802 Estagiário de Projetos
5853 Auxiliar Administrativo
5902 Auxiliar Administrativo
5897 Professor de Espanhol
5836 Mecânico

VaGaS anchieta
414 Aux. de Laboratório de Informática  
  Campus Anhanguera - N
457 Aux. de Assistente Social I
 Campus Central - T/N
484 Aux. de Laboratório de Informática
 Campus Anhanguera - M
485 Aux. de Laboratório de Informática
 Campus Anhanguera - N

As vagas ao lado são oferecidas pelo 
departamento de Recursos Humanos do 
Grupo Anchieta. Os interessados devem 
entrar em contato pelo e-mail 
rh@anchieta.br enviando o cód. da vaga 
ou mandar o currículo para rua Bom 
Jesus de pirapora, 100 aos cuidados do 
departamento de recursos Humanos.

490 Aux. Administrativo
 Campus Anhanguera - T/N
492 Aux. de Laboratório de Química
 Campus Anhanguera - T/N
494 Aux. de Secretaria
 Campus Anhanguera - T/N

Esperamos por você!
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Perfil
André 
eduArdO 
GOdOi 
lOurençO 
idade
38 anos

formação: 
Possuo MBA Executivo 
com Concentração 
em marketing pela 
ESPM (Escola Superior 
de propaganda e 
Marketing) com módulo cursado no exterior em 
Barcelona na EADA (Escuela de Alta Dirección 
Y Administración) e atualmente curso Mestrado 
em Administração pela FACCAmp. sou graduado 
em teologia e possuo vários cursos nas áreas de 
comunicação, marketing, fundraising e filosofia 
realizados no Brasil e exterior

Quando criança, queria ser...
queria ser presidente, padre, professor. Acredito 
que tenho vocação para estar com as pessoas, 
para ensinar, ajudar e colaborar

Há quantos anos leciona no anchieta? 
Há 3 anos

Quais são as suas disciplinas? 
planejamento de marketing e vendas, marketing 
internacional, relações internacionais, marke-
ting, Planejamento e Projeto de Produto, Técnicas 
de Negociação, Desenvolvimento Pessoal e Profis-
sional, Administração e Gestão empreendedora, 
pesquisa de mercado, Cultura e sociedade

em quais cursos você dá aula? 
Superior de Tecnologia em Comércio Exterior, Ad-
ministração, engenharia de produção, engenha-
rias Unificadas, Superior de Tecnologia em Gestão 
Comercial, superior de tecnologia em marketing

ser professor é...
Uma experiência fantástica e uma realização. Fa-
zer parte da vida das pessoas, aprender com elas, 
acompanhar seu desenvolvimento, educar. ser 
professor é muito gratificante

Nestes anos de Anchieta, o que ficou mais mar-
cado na sua vida como professor?
Os alunos com quem estive na sala de aula. pes-
soas batalhadoras, corajosas, que depois de um 
dia intenso de trabalho vêm para a faculdade e 
apesar do cansaço demonstram interesse, von-
tade de aprender. Já são vencedores, dedicando 
tempo e energia para alcançar um sonho

Você se lembra de um momento inusitado ou en-
graçado que vivenciou no anchieta? 
Olha, não me recordo de nada para destacar ago-
ra. Todos os meus momentos aqui têm sido muito 
bons e têm acrescentado à minha vida

economia

entender um Pouco de inflAção e tAxAs de Juros AJudA A PoPulAção A não 
se Perder em dívidAs

PAgAr umA contA, economizAr PArA umA 
viAgem, fAzer um emPréstimo PArA comPrAr 
A cAsA PróPriA. A economia está muito mais 
presente em nossa vida do que imaginamos. 
Mas você sabe como lidar com assuntos 
rotineiros, como taxa de juros ou inflação, que 
afetam diretamente essas atividades? 

Para entender um pouco mais sobre os 
processos da economia, o professor Marino 
Mazzei, do UniAnchieta, explica de forma 
didática o significado de inflação: “a inflação é 
um processo de aumento contínuo de preços dos 
produtos e serviços em uma economia, durante 
um certo tempo”. Ela aparece na medida em que 
altera o valor dos bens e serviços e ao mesmo 
tempo a renda do trabalhador permanece fixa, 
sem aumento. “Assim, o gasto com despesas 
acaba por comprometer uma parcela maior 
do salário, representando uma perda de poder 
aquisitivo”, comenta Mazzei. Normalmente a 
inflação aqui no Brasil é provocada pelo excesso 
de aquisição sobre a oferta de bens e serviços. 
Neste cenário, o governo tenta controlar o 
aumento restringindo o dinheiro disponível na 
economia para consumo.

Outro assunto que está sempre presente 
no nosso dia a dia são as taxas de juros. “Elas 
representam o custo do dinheiro para quem 
faz um empréstimo ou remuneração para os 
que aplicam seus ganhos”, explica Mazzei. O 
banco capta recursos de quem aplica e paga 
uma remuneração pelo uso do recurso. Para os 
tomadores, ele vende esse recurso a uma taxa 
bem superior, pois tem que bancar os custos da 

Economia: Como ela influencia 
o seu poder de compra

intermediação financeira. Podemos considerar 
que o dinheiro para o banco é um produto, que 
tem preço de compra e de venda.  

Na prática, quando o consumidor compra 
alguma coisa, incentivado por uma promoção 
ou propaganda, ele financia no banco o valor 
que precisa e devolve em prestações. Por 
falta de conhecimento em princípios básicos 
da matemática financeira, o cidadão aceita 
passivamente o custo e as altas taxas de juros 
que está pagando. O professor alerta que o 
empréstimo só deve ser feito por necessidade ou 
caso o consumidor tenha uma renda compatível 
com o gasto que vai ter nas parcelas, para assim 
não cair em dívidas. “Outra providência é não 
aceitar contratos sem ler e confirmar os juros, 
prazos e demais condições. Sempre é melhor 
adiar um consumo para um melhor momento 
nas finanças pessoais”, completa Mazzei. g 

o Aniversário do PlAno reAl e A economiA brAsileirA
Em fevereiro de 2014, o Plano Real completou 20 anos com saldos positivos. Segundo o professor 

Mazzei, “o Plano Real permitiu uma estabilização dos preços da economia e deu novos rumos ao 
país: a inflação passou a ser controlada de forma mais firme, a renda da sociedade teve um ganho 
real, a atividade econômica cresceu  e com isso o Brasil pôde exportar um volume maior de produtos, 
importar mais e criar empregos.” Apesar dos bons resultados, a economia brasileira, neste momento, 
está muito devagar, sem perspectivas de crescimento. “A carga tributária, os juros altos e a perspectiva 
de que a inflação dispare de uma hora para outra fazem com que a perda de credibilidade dos agentes 
da economia (produtores e consumidores) tenham uma visão ruim para o futuro”, resume Mazzei. O 
Brasil está com uma série de preços represados pelo governo, o que acarreta em desequilíbrios que 
as autoridades terão que repassar aos consumidores. Um exemplo é o caso da energia: vamos ter 
aumento de imposto e de tarifa, pelo simples fato de falta de investimento e de gestão inadequada. g
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