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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
TODOS OS CONTATOS DA INSTITUIÇÃO.

JUNDIAÍ
Ensino Fundamental -  1º ao 9º ano

Ensino Médio, Ensino Médio integrado ao Curso

Técnico (Administração, Informática e Designer de

Interiores) e

Secretaria dos cursos de

Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Nutrição e

Processos Químicos

Secretaria dos cursos de Ciências Contábeis,

Ciências Econômicas e Administração

Secretaria dos cursos de Análise e

Desenvolvimento de Sistemas, Automação

Industrial, Engenharia de Alimentos, Engenharia

Civil, Engenharia Eletrônica, Engenharia Química,

Engenharia de Produção

Secretaria dos cursos de

Educação Física, Publicidade e Propaganda,

Pedagogia, Fisioterapia, Logística, Marketing e

Sistemas de Informação

Secretaria do curso de Direito

Secretaria de Pós-Graduação

Secretaria de Extensão Universitária

Serviço Social

Núcleo de Prática Jurídica

Mediação em Direito de Família

Núcleo de Prática Jurídica - Cartório Anexo

NEMP - Núcleo de Empregabilidade

Centro de Psicologia Aplicada e Clínica de Saúde

Clínica da Saúde

� 11 4527-3453

11 4527-3454

11 4527-3457

11 - ramal

- ramal 4557

11 4588-4451

11 4527-3444

11 4527-3444
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11 4527-3452

Técnico de Química

Secretaria Geral - Centro |

Gestão Ambiental,

Pedagogia, Letras, Cosmética e Estética,

Secretaria Geral - Campus

Comércio Exterior,
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Aconteceu no Nemp...
NO ÚLTIMO DIA 12, ACONTECEU

M A I S U M A O F I C I N A D E

CAPACITAÇÃO E APRENDIZAGEM

PROMOVIDA PELO NEMP (NÚCLEO

D E E M P R E G A B I L I D A D E E

RELAÇÕES EMPRESARIAIS –

UNIANCHIETA). Com o tema

“Linkedin na Prática”, a palestrante

Janaina Firmino abordou diversas

formas de o usuário se beneficiar

dessa ferramenta, contribuindo para

um melhor aproveitamento da rede.

Acompanhe as próximas oficinas por

m  e  i  o d  o s  i  t  e  :

www.intranet.anchieta.br/nemp
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Arte para todos:
Sorocaba receberá exposição itinerante

da Bienal de Artes31º

Entre os dias 5 e 13 de outubro, a Galeria Scarpa de

Sorocaba abrigará a exposição itinerante da 31º Bienal

de Artes. A mostra reúne 15 obras selecionadas, entre

vídeos, fotografias e quadros.

Os visitantes terão oportunidade de conferir diversas

atrações, entre elas a obra

, da artista polonesa Agnieszka Piksa, que trabalha

combinações de arte popular polonesa com ilustrações

de um livro de divulgação científica dos anos 1970.

Com entrada gratuita, os visitantes poderão conferir a

exposição acompanhados de monitores profissionais,

treinados pela Fundação Bienal. A mostra poderá ser

visitada de segunda a sexta, das 9h às 17h. A Galeria

Scarpa fica na rua Souza Pereira, 448, no centro de

Sorocaba.

It's Just the Spin of Inner

Life

Oficina de sucesso
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na prática Clínica da Saúde do UniAnchieta

disponibiliza serviços gratuitos para
quem precisa de reabilitação.

EM VIRTUDE DE UM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE), HÁ
QUASE DOIS ANOS, DONA ARGENE ACELI BERNI DO AMARAL
RECEBE TRATAMENTO GRATUITO NA CLÍNICA DA SAÚDE, UM
PROJETO DO CURSO DE FISIOTERAPIA DO UNIANCHIETA.
Celso do Amaral, marido de dona Argene, concedeu-nos um depoimento
sobre o tratamento da esposa. Ele nos conta que logo após o AVE, Argene não
falava e não andava:

A Fisioterapia abrange diversas frentes de atuação, entre elas a Fisioterapia
Neurofuncional, aplicada ao caso de Argene e que objetiva o estudo, o
diagnóstico e o tratamento de distúrbios neurológicos. Com o intuito de
restaurar diversas funções, entre elas a coordenação motora, a força e o
equilíbrio, de forma total ou parcial, a Fisioterapia Neurofuncional atua no
tratamento de sequelas resultantes de danos causados ao sistema nervoso
por doenças como esclerose múltipla, distrofias musculares, paralisia
cerebral, doença de Parkinson, entre outras.
A Clínica de Saúde do UniAnchieta oferece atendimento em Fisioterapia, nas
áreas neurológica, pediátrica, cardiopulmonar, aplicada à saúde da mulher e
músculo-esquelética.
Quando falamos com o senhor Celso sobre a divulgação da clínica, ele
concordou prontamente: “É preciso divulgar sim, o tratamento é de primeira
qualidade. Essas estudantes demonstram amor pelo que fazem, colocando
em prática o que aprendem; é visível o incentivo que a faculdade oferece”.
Dona Argene, que já pode se expressar verbalmente, completou: “As alunas

“Assim que ela teve alta no hospital, viemos para a
Clínica, por indicação de conhecidos. Segui à risca a
promessa que fiz: acompanhar minha esposa na saúde e
na doença. A clínica fez um enorme bem para nossas
vidas, não só pelo tratamento e pelas sessões de
reabilitação, mas também por fortalecer o nosso aspecto
psicológico. Minha esposa não andava e não falava, e
hoje ela já está falando e ficando em pé sozinha.”

são ótimas, tenho muito orgulho delas. A
clínica é excelente”.
Segundo a professora Andrea Peterson
Zomignani, supervisora da Fisioterapia
Neurofuncional,

Para receber atendimento, o interessado
precisa se inscrever no projeto,
apresentando encaminhamento médico
indicando a necessidade da reabilitação. Os
atendimentos são feitos às segundas,
terças, quintas e sextas-feiras, das 8h30 às
11h30. As inscrições podem ser feitas na
secretária da clínica, localizada no Campus
Prof. Pedro C. Fornari.

“o serviço que a clínica
p r e s t a é d e g r a n d e
importância, pois dá atenção
gratuitamente a pessoas que
muitas vezes não podem
pagar por um serviço de
qualidade. Para mim é muito
gratificante ver a evolução
dos pacientes, assim como
dos alunos, aprendendo a
tratar o paciente neurológico
de maneira adequada.”

Sessões de reabilitação

Argene em tratamento na clínica.

Esmeralda alongando no final da sessão
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SEGUNDO O DICIONÁRIO DA ABL,
EMPREENDER SIGNIFICA: “COLOCAR EM
EXECUÇÃO, REALIZAR; TENTAR, ARRISCAR”.
O termo é usado no âmbito empresarial e muitas
vezes está relacionado à criação de empresas ou
novos produtos. Empreender é também agregar
valor, saber identificar oportunidades e
transformá-las em negócios lucrativos.
É comum a surpresa diante de um novo produto
que nunca se pensou que pudesse existir e cuja
existência se torna óbvia depois que alguém cria.
Alguém já imaginou receber uma caixa contendo
livros, filmes, artigos e comentários para que
possa aprender um novo conteúdo? É o que uma
empresa em São Paulo tem feito. Com o objetivo
de encurtar o tempo e a distância entre as pessoas
e as informações que podem transformá-las, ela
presta uma espécie de consultoria para quem quer
aprender algo novo e não sabe por onde começar.
Outro exemplo é uma empresa que realiza festas,

eventos e promoções em ônibus, com um
itinerário preestabelecido. Ideias completamente
diferentes, inusitadas, também podem virar
negócio, como um cat café, caso de uma moradora
de Sorocaba, que abriu há pouco mais de um ano
seu próprio negócio, unindo sua paixão pelos gatos
e a oportunidade que a área de serviços de
alimentação oferece.
O Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Comercial do UniAnchieta incentiva o
desenvolvimento da capacidade empreendedora e
da compreensão do processo tecnológico, em suas
causas e efeitos.
Para Antonio Carlos Valini, coordenador do curso,
“adquirir conhecimentos para reconhecer os
fatores-chave para se tornar um empreendedor de
sucesso e identificar as habilidades necessárias
para uma verdadeira atitude empreendedora, esse
é um dos principais objetivos do nosso curso.”

Trabalhar com aquilo de que se gosta pode ser o ponto de partida para a inovação.

Por que o pneu de avião
NÃO é maciço?

OPINIAO

Eis uma lenda que
me acompanha
d e s d e q u e
e s t u d a v a
e n g e n h a r i a ,
q u a n d o f u i
questionado por um
professor. Lembre-
se: naquela época
não existia internet,
apenas as enciclopédias Barsa e Conhecer,
as quais não me deram resposta para a
questão (sim, eu sou velho).
Hoje, neste mundo tecnológico, a resposta
é bem mais tranquila de se conseguir.
A ideia parece muito lógica: se um avião
de cento e trinta toneladas vem em
direção à terra e tem um impacto com o
solo monstruoso, eu é que não quero ter
um pneu que estoure. Bem, pois é, não
seria ideal que fosse maciço? A resposta é
não, com exceção para algumas
aeronaves leves.
E o principal motivo é que o material
utilizado na confecção destes pneus ainda
não chegou num estágio de equilíbrio
entre o desenvolvimento tecnológico e a
viabilidade econômica para ser utilizado
comercialmente.
As forças que atuam sobre um pneu de
avião são enormes. Impacto e atrito vão
forçá-lo ao limite. Uma aeronave de
grande porte pode voar em ambientes
onde a temperatura chega a 55 graus
negativos e, ao pousar, seus pneus podem
chegar a atingir até 80 graus Celsius.
Nessas condições, o pneu maciço
simplesmente se esfacelaria
O mais comum é termos pneus com
câmara. Desde 1987 os pneus de
aeronaves de transporte comercial
devem, obrigatoriamente, ser inflados
exclusivamente com nitrogênio. Isto se
deve ao fato de que se fossem cheios de ar,
os vinte por cento de oxigênio que existem
em sua composição poderiam levar a uma
explosão quando da frenagem do avião. O
nitrogênio, por sua vez, é um gás que se
expande muito pouco em altas
temperaturas.
Ah, os pneus de cadeiras de rodas são, em
sua maioria, maciços. Também têm um
bom uso.

CLÁUDIO DALMOLIM. Engenheiro de
Produção pelo Centro Universitário da FEI e
mestre em Tecnologia Nuclear – Materiais, com
ênfase em Gestão, pelo Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (2004). Atualmente é
diretor da Dalmolim Projetos e Consultoria e é
Coordenador do curso de Engenharia Mecânica
do Centro Universitário Padre Anchieta -
UniAnchieta.

É hora de
(re)inventar
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Uma d  ce pesquisaUma d  ce pesquisa
Projeto de iniciação científica investigará o apelo que as imagens de bolos postadas no Instagram exercem sobre os usuários da rede.

TODOS SABEMOS QUE AS FOTOS TÊM UM PODER DE IMPACTO
MUITO GRANDE, DESPERTANDO EMOÇÕES MÚLTIPLAS E
DIVERSAS. Quando foi lançada em 2010, a rede social Instagram era
apenas um aplicativo gratuito para a postagem de fotos, compartilhadas
pelos usuários. Após cinco anos, o aplicativo já ultrapassa a marca de 300
milhões de usuários ativos por mês e tem se tornado muito eficaz em
ações de marketing digital, segundo informações colhidas no blog da
ferramenta.
De um modo geral, a participação em uma rede social revela um lado mais
descontraído da empresa, ajudando a reforçar valores e a fortalecer a
marca. Por isso, esse recurso vem ganhando adeptos dos mais diversos
segmentos empresariais. A plataforma Instagram conecta usuários do
mundo todo, por meio de imagens fotográficas, dispensando-se o idioma
comum para o compartilhamento de histórias.
O Programa de Iniciação Científica leva o nome de “iniciação” pelo fato de
a maioria dos estudantes que se dedicam a ele possuir pouca ou nenhuma
experiência com trabalhos dessa categoria. Piera Guiglielmin, estudante
do curso de Publicidade e Propaganda do UniAnchieta ingressou no
Programa de Iniciação Científica da instituição para desenvolver uma
pesquisa com o tema “A foto do bolo: um estudo sobre o comportamento
de seguidores de confeitarias na rede social Instagram.” O estudo busca
responder se os seguidores são atraídos pelas postagens em razão da
sensação de fome ou em resposta a um apelo estético provocado pelas
fotos dos bolos.

Segundo a professora do UniAnchieta e orientadora do projeto, Dra.
Gabriela Fiorin Rigotti, “realizar essa pesquisa tem sido muito prazeroso.
O tema dos bolos é muito saboroso, ainda mais quando é realizado na
companhia de alunos como a Piera – motivada, engajada e conhecedora
do assunto. Espero que possamos contribuir e, sobretudo, abrir caminho
para que outros projetos de iniciação científica do curso de Publicidade e
Propaganda possam ser contemplados pelos programas de fomento”.
A estudante Piera afirma: “Com certeza, 70% da minha motivação e
emprenho vêm da Gabi, porque mandar e-mail às 4 horas da manhã
dizendo que está acordada, sabendo que eu estaria trabalhando no
projeto, me deixou muito feliz. Eu sabia que ela não me deixaria sozinha”.

A pesquisadora irá investigar e analisar o
comportamento de seguidores de empresas do ramo
de confeitaria a partir de suas relações com imagens
postadas na rede social Instagram, no período entre
2010 e 2015, partindo do pressuposto de que, em
redes sociais, a interação do seguidor com a
empresa dá-se preferencialmente por meio da
estética das imagens postadas. A pesquisa objetiva
identificar como os seguidores da referida rede
social estabelecem relações de consumo e
fidelização com as confeitarias analisadas e,
sobretudo, como as empresas utilizam essa rede
social como ferramenta capaz de popularizar seu
produto e atingir sensorial e afetivamente seus
clientes e consumidores em potencial. O objetivo
principal da pesquisa, portanto, é traçar um
panorama do uso do Instagram como instrumento
de propaganda, buscando auxiliar empresas, do
ramo da confeitaria ou outros, a se beneficiarem
dessa rede como ferramenta publicitária.

Professora Gabriela e a aluna Piera comemorando a aprovação da pesquisa
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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!

Sujeito à disponibilidade de vagas. Acompanhe as atualizações pelo site: www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

5256 ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM 7302 TÉCNICO DE EMPILHADEIRA 7369 AUXILIAR DE INFORMÁTICA

5342 CONSULTOR DE VENDAS 7303 ESTÁGIO COMPRAS 7371 LÍDER DE PRODUÇÃO

6185 ESTAGIÁRIO E/OU ASSISTENTE JURÍDICO 7304 ESTÁGIO MANUFATURA 7372 ASSISTENTE DE PCP

6409 TÉCNICO DE SUPORTE 7305 ESTÁGIO QUALIDADE 7373 PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO

6658 SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 7306 ESTÁGIO QUALIDADE 7374 INSPETOR DE QUALIDADE

6799 VENDEDOR 7307 ESTÁGIO PRODUÇÃO 7377 ESTAGIÁRIO

6802 ESTAGIÁRIO DE CONTROLADORIA 7308 ESTÁGIO LOGÍSTICA 7379 ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

6879 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 7310 ESTÁGIO EM DIREITO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÕES 7381 COLORISTA

6972 ESTÁGIO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 7312 OBRAS 7383 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7100 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7315 PSICOPEDAGOGO 7384 AUXILIAR DE MONITORAMENTO

7114 SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO 7317 PEDAGOGIA 7385 ESTAGIÁRIO DE PLANEJAMENTO

7117 ESTÁGIO NA ÁREA FINANCEIRA 7318 ESTAGIÁRIO 7386 ASSISTENTE DE MARKETING INTELIGÊNCIA DE MERCADO

7138 TÉCNICO EM MECATRÔNICA 7319 OPERADOR DE UTILIDADE 7387 OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

7139 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 7320 PROFESSOR 7388 ESTAGIÁRIO PLANEJAMENTO

7142 ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL 7324 ESTÁGIO EM SEGURANÇA ALIMENTAR 7389 TÉCNICO LOGÍSTICA

7147 AUXILIAR TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES 7325 ANALISTA DE CUSTOMER SERVICE JR. 7392 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO

7149 AUXILIAR DE COMPRAS 7326 ESTAGIÁRIO DE VENDAS INTERNAS 7393 ASSISTENTE DE VENDAS

7156 ASSISTENTE DE VENDAS 7327 ESTAGIÁRIO 7394 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

7163 PROFESSOR (A) DE INGLÊS 7328 ESTÁGIO 7395 PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

7166 PUBLICIDADE E PROPAGANDA E MARKETING 7330 ESTÁGIO PSICOLOGIA 7396 ANALISTA DE R.H

7180 ENFERMEIROS 7331 ASSISTENTE DE DESIGN GRÁFICO 7398 DESENVOLVEDOR WEB

7193 ESTAGIÁRIO DE DIREITO 7332 ANALISTA DE SUPORTE JR. 7399 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

7198 AUXILIAR/ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 7334 ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 7400 ESTÁGIO ENGENHARIA

7226 ESTÁGIO DE LABORATÓRIO 7335 ENCARREGADO (A) DE LIMPEZA 7402 ESTAGIÁRIO EM NUTRIÇÃO

7244 ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 7336 ASSISTE DE FATURAMENTO 7403 ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO INTERNA

7253
ESTÁGIO SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE EM

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
7337 ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 7404 ASSISTENTE DE GERÊNCIA EM RESTAURANTE

7262 SUPERVISOR DE VENDAS 7339 TÉCNICO EM FARMÁCIA/QUÍMICA 7405 ESTAGIÁRIO

7265 ANALISTA FISCAL 7340 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 7406 ESTAGIÁRIO T.I

7270 VENDA EXTERNA 7343 ESTAGIÁRIA COMERCIAL 7407 ESTÁGIO E RECURSOS HUMANOS

7271 ASSISTENTE LOGÍSTICO 7350 PROGRAMADOR JR. 7409 ESTAGIÁRIO (A)

7274 ESTAGIÁRIO 7353
COMPRAS TÉCNICAS MATERIAIS PARA PRODUÇÃO

AUTOMOTIVA
7410 ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA

7275 ESTAGIÁRIO DE CONTABILIDADE 7355 ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO 7412 ESTAGIÁRIO DE NATAÇÃO

7276 ESTAGIÁRIO DO DEPARTAMENTO FISCAL 7356 ASSISTENTE DE QUALIDADE 7413 ESTÁGIO

7278 ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO 7359 QUALIDADE 7414 ASSISTENTE DE FATURAMENTO

7286 ESTAGIÁRIO NA ÁREA FISCAL 7360 QUALIDADE TECNOLOGIA EM QUÍMICA OU AMBIENTAL 7415 PROGRAMADOR JAVA JUNIOR/PLENO/SÊNIOR

7289 ESTAGIÁRIO EM COMÉRCIO EXTERIOR 7361 WEBDESIGNER 7416 MARKETING

7292 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 7363 DESENHISTA PROJETISTA 7417 ESTÁGIO EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAIS

7294 ESTÁGIO EM CONTABILIDADE 7364
ADMINISTRADORA DE RESTAURANTE, CURSANSO

SUPERIOR EM NUTRIÇÃO
7420 ANALISTA CONTÁBIL

7295 ESTÁGIO R.H 7366 COORDENADOR DE LABORATÓRIO 7421 ASSISTENTE DE VENDAS

7296 ESTÁGIO MELHORIA CONTÍNUA 7367 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO

7297 ESTÁGIO T.I 7368 ESTAGIÁRIO 7423 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

7298 ESTÁGIO VENDAS 7432 ASSISTENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO 7424 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

7301 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7433 ESTAGIÁRIO DE RECURSOS HUMANOS 7427 AUXILIAR FATURAMENTO

7430 CHEFE DE PÁTIO 7434 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7428 VENDEDOR DE VEÍCULOS IMPORTADOS

7431 ESTÁGIO EM CONTROLADORIA 7429 ESTÁGIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA
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MOVIECOM MAXI 1 - UM SENHOR ESTAGIÁRIO-DUB (WARNER)
Comédia - Dublado - 12 Anos - Duração: 121min.

MOVIECOM MAXI 2 - HOTEL TRANSILVÂNIA 2 - DUB (COLUMBIA
PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 90min.

MOVIECOM MAXI 3 - EVERESTE - DUB (COLUMBIA PICTURES)
Aventura - Dublado - 12 Anos - Duração: 122min.

MOVIECOM MAXI 3 - O PEQUENO PRÍNCIPE - DUB (PARIS FILMS)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 106min.

MOVIECOM MAXI 3 - FÉRIAS FRUSTRADAS - DUB (WARNER)
Comédia / Aventura - Dublado - 14 Anos - Duração: 99min.

MOVIECOM MAXI 4 - EVERESTE (3D) DUB (COLUMBIA PICTURES)
Aventura - Dublado - 12 Anos - Duração: 122min.

MOVIECOM MAXI 4 - MAZE RUNNER(3D)DUB PROVA DE FOGO (FOX)
Aventura - Dublado - 14 Anos - Duração: 131min.

MOVIECOM MAXI 4 - UM POUCO DE CAOS-LEG (IMAGEM FILMES)
Drama - Legendado - 14 Anos - Duração: 117min.

MOVIECOM MAXI 5 - HOTEL TRANSILVÂNIA 2 (3D) DUB (COLUMBIA
PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 90min.

MOVIECOM MAXI 6 - MEU PASSADO ME CONDENA 2 (DOWNTOWN
FILMES)

Comédia Romântica - Nacional - 12 Anos - Duração: 105min.

MOVIECOM MAXI 7 - MAZE RUNNER-DUB- PROVA DE FOGO (FOX)
Aventura - Dublado - 14 Anos - Duração: 131min.

MOVIECOM MAXI 7 - VAI QUE COLA (H2O FILMS)
Comédia - Nacional - 12 Anos - Duração: 94min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h45 - 19h15 - 21h45
Sáb., Dom., Feriado: 14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h45

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 - 18h20 - 20h20
Sáb., Dom., Feriado: 14h20 - 16h20 - 18h20 - 20h20

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00
Sáb., Dom., Feriado: 14h10 - 19h00

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40
Sáb., Dom., Feriado: 16h40

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30
Sáb., Dom., Feriado: 21h30

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 - 21h50
Sáb., Dom., Feriado: 16h30 - 21h50

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10
Sáb., Dom., Feriado: 13h50 - 19h10

Sáb., Dom.: 11h00

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h20 - 17h20 - 19h20 - 21h20
Sáb., Dom., Feriado: 15h20 - 17h20 - 19h20 - 21h20

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h50 - 20h00
Sáb., Dom., Feriado: 15h40 - 17h50 - 20h00

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00 - 21h40
Sáb., Dom., Feriado: 17h00 - 21h40

Sex.: 15h00 - 19h40
Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 19h40

Datas, programação e horários sujeitos a alteração sem prévio aviso. Não
nos responsabilizamos por mudanças da programação.

CINEMA

Cartão de Crédito:
Vilão ou mocinho?

Se for usado com sabedoria, o cartão de crédito pode ser um aliado dos consumidores.

NEM VILÃO E NEM MOCINHO. O cartão de
crédito, se bem usado, possibilita ao usuário um
folego financeiro entre a data da compra até o dia
da fatura. No entanto, para aqueles que não
conseguem pagar o valor total da fatura, o cartão
de crédito se torna uma bola de neve que só
cresce.
Uma comprinha aqui, outra ali, um passeio
diferente e o bolso vazio. A solução? Passar no
cartão. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de
Proteção ao Crédito aponta que quase metade
das pessoas que estão inadimplentes admitem
que a dívida poderia ter sido evitada. Os juros
são tão altos, se tornando uma armadilha e, em
pouco tempo, o nome do devedor vai parar nos
Serviços de Proteção ao Crédito.
Nessa situação, na hora de consumir, é
importante que o usuário do cartão de crédito se
questione sobre a compra, se realmente é
necessário e se terá condição real de pagar pelo
produto ou serviço. O perigo mora exatamente
no descontrole do uso. O cartão de crédito é uma
linha de crédito, extremamente cara e que pode
ser usado conscientemente, desde que sempre
seja pago o valor total da fatura mensal, sem
parcelar o valor devido.

Segundo o economista e professor do
UniAnchieta, Marino Mazzei, “o grande problema
da população é a falta de educação financeira. O
que acaba levando muitos usuários direto para a
inadimplência. A primeira dica é que as pessoas
saibam usar os recursos disponíveis para
planejar melhor seu orçamento doméstico e
saber lidar com esse crédito. Aos que já estão
endividados, o principal fator é estar atento ao
valor realmente devido, incluindo as multas,
juros e correção monetária. Nem sempre aceitar
primeira oferta de negociação é a melhor saída. É
preciso discutir o valor e até oferecer outras
propostas. ”
O uso do cartão nunca deve ser feito para a
aquisição de compras mensais, constantes,
como em supermercado, pois se isso for feito, a
probabilidade de liquidar o valor devido é muito
grande, já que no mês seguinte teremos que
repetir a compra e liquidar o mês anterior.
Um outro cuidado é no valor da anuidade do
cartão, que é dado pela reciprocidade que o
cliente dá ao banco, mas normalmente essa
anuidade é alta e elimina os benefícios que o
banco pode dar em termos de redução dos custos
de manutenção da conta.
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Aconteceu no último dia 9 a palestra da norte-americana Geri Mazur, realizada no anfiteatro do
Campus Prof. Pedro C. Fornari, do UniAnchieta. Especialista em marketing para pequenas empresas,
a palestrante abordou diversos fatores importantes para se fortalecer uma marca. Com o anfiteatro
lotado, a palestrante cativou a atenção de todos os presentes e encerrou a noite com chave de ouro.
Confira as fotos. Viver,

verbo transitivo

A ação de viver
O tempo todo exige complemento
À medida em que é escrita
Com suas concordâncias
Certas ou erradas
Com suas vírgulas
Exclamações e interrogações
E sua semântica
Pede uma constante
complementação
Até chegar ao ponto final
O sujeito que vive
Não é inexistente
Às vezes é indeterminado
Às vezes é desinencial
Mas está presente
No passado ou no futuro
Agindo ou sofrendo ações
Que complementam o seu viver
Aguardando o complemento final
Que não é a morte
O fim desse livro
Pois novas letras
Novos parágrafos e capítulos
Desse livro
Serão escritos
A cada retomada
Do objeto desse discurso
E novos complementos
Serão exigidos pela transitividade
Da ação de viver
Assim,
Se amar é verbo intransitivo
Meu caro Mário,
Viver é verbo transitivo

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Estudante do 4º período do curso de
Letras - Centro Universitário Padre
Anchieta | Jundiaí - SP

A palestra foi um sucesso total

Alunas de Marketing com a palestrante

Registrando a noiteAlunos de Publicidade e Propaganda com Geri Mazur

Com esse sorriso, nem precisa de legenda


