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O UniAnchieta,

por meio dos cursos

de Fisioterapia e

Enfermagem, oferece

à população da

região serviços

de saúde gratuitos.
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PROMOVIDO PELO NEMP, O EVENTO ACONTECERÁ NO PRÓXIMO SÁBADO, NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. PEDRO C. FORNARI.

Administração do
tempo é tema de oficina

no UniAnchieta
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VOCÊ SABIA

INTERESSADO NO GERENCIAMENTO DO TEMPO, NO FINAL DOS
ANOS 1980 O ITALIANO FRANCESCO CIRILLO UTILIZOU UM
CRONÔMETRO DE COZINHA COM FORMATO DE TOMATE PARA

CONTROLAR PERÍODOS DE ATIVIDADE E PAUSAS, ESTABELECENDO
UMA TÉCNICA DE DIVISÃO DO TEMPO QUE FICOU CONHECIDA
COMO “POMODORO” (TOMATE, EM ITALIANO).
A técnica pomodoro será objeto da oficina promovida pelo Núcleo de
Empregabilidade e Relações Empresariais do UniAnchieta, ministrada por
Sílvia Simões e Raquel Araújo, na qual serão apresentados os conceitos da

técnica, além de orientações aos participantes sobre sua aplicação.
O evento é gratuito e aberto à comunidade acadêmica e à comunidade
externa. Os interessados podem se inscrever pelo site
www.intranet.anchieta.br/nemp. A atividade será realizada no próximo dia
9 de abril, no Campus Pedro C. Fornari, localizado na Av. Dr. Adoniro
Ladeira, 94 – Km 55,5 Via Anhanguera, no prédio dois, segundo andar, sala
43, das 9h às 11h. Estão disponíveis 100 vagas para a atividade, e os
certificados de participação serão encaminhados por e-mail.

Blush: num mundo de cores,
escolher corretamente faz diferença

O BLUSH FAZ TODA A DIFERENÇA NO RESULTADO DA MAQUIAGEM.

ESCOLHER A COR ADEQUADA À TONALIDADE DA PELE É ESSENCIAL

PARA SE OBTER UM RESULTADO NATURAL E HARMÔNICO.

SEGUNDO INFORMAÇÕES PUBLICADAS NA REVISTA SUPERINTERESSANTE, PARA GARANTIR O ASPECTO SAUDÁVEL DA PELE, NA GRÉCIA ANTIGA
HOMENS E MULHERES PASSAVAM UMA MISTURA DE AMORAS E ALGAS MARINAS PARA CORAR AS MAÇÃS DO ROSTO.

Criado em meados do século XVIII por Alexander Napoleón Bourjois, o primeiro blush foi denominado rouge (vermelho, em francês). Item essencial na maquiagem, o blush
dá um aspecto mais saudável ao rosto e garante um melhor resultado, mas selecionar a cor adequada à tonalidade da pele é muito importante.
Para as peles mais claras, são indicados tons rosados e pêssego. As morenas devem utilizar rosa fechado, bronze ou marrom claro. A pele amarela ficará bem com rosa
fechado e tons de laranja. Para a pele negra, rosa, marrom escuro, tons de vinho e café são as cores mais indicadas.
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PESQUISA REVELA CRESCIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS
DA TERCEIRA IDADE NO MERCADO DE TRABALHO.

BAIXO VALOR DAS APOSENTADORIAS E DESEJO DE MANTER A
INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA ESTÃO ENTRE AS PRINCIPAIS
MOTIVAÇÕES DESSES TRABALHADORES.

A terceira
idade no mercado

de trabalho

A terceira
idade no mercado

de trabalho

SEGUNDO O ÚLTIMO LEVANTAMENTO DO PNAD (PESQUISA
NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS), MAIS DE 900 MIL
IDOSOS ENTRARAM NA POPULAÇÃO OCUPADA ENTRE 2013 E

2014. E o grupo de trabalhadores com mais de 60 anos cresceu 12,6% em
um ano, maior alta entre todas as faixas etárias.
Com a falta de estabilidade financeira e aposentadorias insuficientes para o
sustento material e a atenção a desejos de consumo, os idosos têm
retornado ao trabalho, especialmente quando familiares perdem o emprego
e precisam de ajuda financeira. O aumento da expectativa de vida e a
disposição de não ficar economicamente dependente dos mais jovens
também motiva as pessoas de mais idade a adiarem a aposentadoria ou
retornarem ao mercado de trabalho.
O Brasil tem hoje aproximadamente 24 milhões de consumidores acima dos
60 anos de idade. Desses, segundo uma pesquisa realizada pelo Serviço de
Proteção ao Crédito, SPC Brasil, com pessoas acima de 60 anos nas 27
capitais, 41% afirmam gastar mais com produtos que desejam do que com
itens relacionados às necessidades básicas da casa. Além disso, seis em cada
dez entrevistados da terceira idade disseram que a vida financeira que levam
atualmente é melhor do que há alguns anos.
Aos mais jovens, que eventualmente se sentem ameaçados pela
concorrência com os mais velhos no mercado de trabalho, a dica é não
encarar essa situação como uma disputa. Existe espaço para pessoas de
todas as idades. Embora a experiência seja um grande diferencial, ela não
prescinde da atualização, da criatividade, da inovação, da ousadia e da
competência que todos podem e devem agregar, inclusive os trabalhadores
mais jovens.
De acordo com Aguinaldo Perini, gerente do departamento de Recursos
Humanos do Grupo Anchieta, “o retorno desses indivíduos ao mercado de
trabalho ocorre em parte devido à escassez de mão de obra; verificamos a
disponibilidade de profissionais no mercado, mas falta a eles o domínio
técnico. Outro fator importante é que essas pessoas estão voltando ao
mercado com grande maturidade pessoal e profissional; esses profissionais
são hábeis em lidar com pessoas, principalmente pela simpatia e atenção
que dispensam aos clientes, características muito apreciadas pelas
companhias em momentos de concorrência forte, como o que vivemos. O
grande desafio para as empresas é promover a satisfatória interação de
pessoas de diferentes gerações no mesmo ambiente de trabalho, reunindo a
experiência dos mais velhos à ousadia e ao domínio de novas tecnologias que
são traços dos recém-chegados ao mercado. ”
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Na prática: reabilitação
física ameniza efeitos da
carência de vitamina B12

Grupo de gestantes agita
as manhãs de quarta-feira

no UniAnchieta

Você conhece a Clínica da Saúde?

A MIELOPATIA, COMPROMETIMENTO
DA MEDULA ESPINHAL, DOS SEUS
ENVOLTÓRIOS E DAS RAÍZES

NEURAIS, CARACTERIZADO PELA FALTA DE
FORÇA E PRECISÃO DOS MOVIMENTOS E
ALTERAÇÃO DO TÔNUS MUSCULAR, É UM DOS
DIAGNÓSTICOS DE CRISOSTOMO PINHEIRO
DE FARIA, PACIENTE DA CLÍNICA DA SAÚDE
D O U N I A N C H I E T A , Q U E R E C E B E
TRATAMENTO GRATUITO, ASSEGURADO POR
UM PROJETO DO CURSO DE FISIOTERAPIA.
Crisostomo foi diagnosticado em 2012 com
mielopatia após um trauma e neuropatia
degenerativa, por carência de vitamina B12. Desde
então, sofre de fraqueza muscular nos membros
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O GRUPO ANCHIETA OFERECE UMA SÉRIE DE SERVIÇOS GRATUITOS QUE SÃO EXTENSIVOS A
TODA A POPULAÇÃO DE JUNDIAÍ E REGIÃO. Entre eles, estão os serviços prestados na Clínica da
Saúde, onde alunos e professores realizam atendimentos de Fisioterapia e Enfermagem, proporcionando à
comunidade tratamento nas áreas neurológica, pediátrica, cardiorrespiratória, ortopédica, saúde da
mulher, reabilitação, entre outras.
Atualmente, a Clínica da Saúde conta com um novo espaço, onde oferece mais conforto para atender os
pacientes, em salas individualizadas e ambientes equipados para os diversos exercícios e tratamentos.
Além disso, o número de estagiários para a realização das consultas e tratamentos é adequado à demanda,
e todo o serviço é gratuito para a população de Jundiaí e região. Com a realização de cerca de 300
atendimentos por mês, a Clínica presta um importante serviço de atenção à população, enquanto possibilita
que os estudantes coloquem em prática o que aprendem, aprimorando sua formação profissional.
Para começar o tratamento, os interessados devem apresentar encaminhamento médico e agendar uma
avaliação. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h50min e das 13h10min
às 17h. As inscrições podem ser feitas na secretaria da clínica, localizada no Campus Prof. Pedro C. Fornari.

inferiores.
Segundo a professora Andrea Peterson Zomignani,
“no tratamento do paciente em questão, são
realizados exercícios para restabelecer a força
perdida, adequar o tônus muscular e também
melhorar a amplitude dos seus movimentos, pois o
paciente apresenta muitos encurtamentos
musculares que geraram deformidades articulares
como sequela. Associado a isso, são treinadas as
atividades funcionais em cadeira de rodas e o
equilíbrio postural para que ele tenha
independência no dia a dia.”
Crisostomo comenta: “Quando chego à Clínica,
comento com as alunas que sou da ciência.
Enquanto estou aqui, tudo funciona como uma

ATENDIDO NA CLÍNICA DA SAÚDE DO UNIANCHIETA HÁ QUASE DOIS ANOS, CRISOSTOMO PASSA POR SESSÕES DE FISIOTERAPIA DUAS
VEZES POR SEMANA E COMENTA OS RESULTADOS.

PROJETO DO CURSO DE ENFERMAGEM DA INSTITUIÇÃO OFERECE IMPORTANTES ORIENTAÇÕES PARA AS GESTANTES. O SERVIÇO É
GRATUITO E ABERTO A TODA A COMUNIDADE.

troca. Eu contribuo com elas para que coloquem em
prática o que estudam e elas contribuem comigo
para que um dia eu possa voltar a andar. Estou em
tratamento aqui há quase dois anos e já tive
melhoras significativas, é um aprendizado a cada
dia. Os alunos e professores são nota dez.”
Para receber atendimento, o interessado precisa se
i n s c r e ve r n o p r o j e t o , a p r e s e n t a n d o
encaminhamento médico que indique a
necessidade da reabilitação. Os atendimentos são
realizados 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.

INTERESSADOS PODEM AGENDAR UMA AVALIAÇÃO. OS SERVIÇOS SÃO GRATUITOS.

ACLÍNICA DA SAÚDE DO UNIANCHIETA PROMOVE ENCONTROS SEMANAIS
DE GESTANTES, EM QUALQUER TEMPO DE GESTAÇÃO, PARA O
COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS E A DIVULGAÇÃO DE

ORIENTAÇÕES SOBRE ESSE PERÍODO E TAMBÉM SOBRE O PÓS-PARTO. Os
encontros acontecem nas manhãs de quarta-feira, nas dependências da Clínica.
A proposta do grupo, criado e coordenado pelos docentes e estudantes do curso de
Enfermagem, é informar, trocar conhecimentos e experiências com gestantes sobre os
mais variados temas, como: mudanças no corpo da mulher, amamentação, importância
do pré-natal, desenvolvimento do bebê, mitos e medos, tipos de parto, sexo durante e
após a gestação, cuidados com o bebê, direitos da gestante, que acabam se dividindo em
outros subtemas.
Nos encontros, estudantes e docente desenvolvem os assuntos por meio de diversas
intervenções, utilizando-se de recursos audiovisuais, música, bonecos, dinâmicas de
grupo e teatro, sempre valorizando a participação não apenas da gestante, mas também
de seu acompanhante, seja ele o companheiro, a mãe, uma amiga, uma irmã ou outros
filhos.
A avaliação do estado geral da gestante, como verificação de peso, pressão arterial e
batimentos cardíacos do bebê também é realizada de forma periódica. “O objetivo maior é
promover o autocuidado, fazer com que a mulher entenda o que ocorre com seu
organismo durante a gravidez e possa vivenciar a maternidade com plenitude”, explica
Manoela Rodrigues, enfermeira e docente do UniAnchieta.
Na visão do estudante Leomar dos Santos, a passagem pela Clínica da Saúde proporciona
uma aproximação fundamental com a comunidade: “É mais uma oportunidade para nos
prepararmos para o bom exercício da profissão”. A estudante Gisele Siqueira Fernandes
enfatiza a importância de colocar em prática toda a teoria assimilada durante o curso: “As
gestantes nos trazem suas experiências, seus problemas, suas dúvidas, e nós temos a
chance de planejar as respostas, informando os cuidados necessários, colocando em
prática tudo o que aprendemos”.

Marli Pereira, uma das gestantes que frequenta o grupo e é estudante
do curso de Fisioterapia do UniAnchieta, comenta: “Estou esperando
ansiosa pela chegada do Samuel. Adorei o grupo, é ótimo. Pretendo
vir aos encontros até quando der”. Outra participante, Camila,
grávida de gêmeas e que estava acompanhada do pai das meninas,
comenta: “Adorei saber mais sobre amamentação. Agora quero dicas
sobre como cuidar dos bebês”.

Professora Manoela, alunos e gestantes no primeiro encontro.

Conferindo a pressão antes de iniciar a sessão. Alunas explicando a teoria. Exercício na prática.

Além da reabilitação, a fisioterapia tem objetivos de prevenir e promover a saúde dos pacientes. Para isso, a Clinica da Saúde possui esteira e bicicleta ergométrica utilizadas para o treinamento aeróbico; tablado, bolas e rolos, indicados para exercícios de alongamento e fortalecimento;

macas para realização de terapias manuais, alongamentos e outras condutas. Além dos aparelhos de eletrotermoterapia que auxiliam em quadros inflamatórios e álgicos, como na aceleração de cicatrização e fortalecimento muscular através de eletroestimulação.
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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

6743 ESTÁGIO EM ATENDIMENTO COMERCIAL 7751 ESTÁGIO TÉCNICO EM MECÂNICA 7814 VENDAS EXTERNAS

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7752 ESTÁGIO TÉCNICO EM ELÉTRICA/ELETRÔNICA 7815 MECÂNICO AUTOMOTIVO

7440 REPRESENTANTE COMERCIAL 7755 ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR 7816 CHEFE DE OFICINA

7469 ANALISTA DE T.I JUNIOR 7756 ORÇAMENTISTA/ASSISTENTE DE PROJETOS 7817 ESTOQUISTA

7544 CORRETOR DE IMÓVEIS 7757 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 7818 ANALISTA CONTÁBIL

7545 REPRESENTANTE COMERCIAL 7765 ESTÁGIO EM QUALIDADE 7819 ESTÁGIO EM NUTRIÇÃO - P.C.D.

7588 FORNEIRO 7766 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7820 LÍDER DE RESTAURANTE

7589 CORTADOR 7767 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7821 TÉCNICO DE INFORMÁTICA

7604 OPERADOR DE E.T.E 7772 ASSISTENTE OU ANALISTA CONTÁBIL 7822 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS

7635 ESTÁGIO EM INFORMÁTICA 7774 ESTÁGIO EM DIREITO 7823 ESTÁGIO EM MEIO AMBIENTE

7639 ESTÁGIO EM ENGENHARIA 7777 ESTÁGIO EM DIREITO 7824 ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

7658 ESTÁGIO 7778 ANALISTA DE CRÉDITO 7825 ESTÁGIO EM MARKETING

7660 RECEPCIONISTA 7779 ESTÁGIO EM MARKETING 7827 ESTÁGIO EM NUTRIÇÃO

7667 ESTÁGIO EM INFRAESTRUTURA 7780 ESTÁGIO EM R.H 7828 ESTÁGIO

7673 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR I - EXPORTAÇÃO 7781 ESTÁGIO EM MARKETING 7829 ESTÁGIO JURÍDICO

7680 ESTÁGIO 7782 ESTÁGIO EM TREINAMENTO 7830 ESTÁGIO EM LABORATÓRIO

7696 TÉCNICO DE INJEÇÃO DE ALUMÍNIO 7783 ESTÁGIO EM ENGENHARIA 7832 ESTÁGIO EM ENGENHARIA ELETRÔNICA/ELÉTRICA

7711 ESTÁGIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 7784 AUXILIAR DE ARMAZÉM - P.C.D. 7833 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

7718 NUTRIÇÃO 7786 ESTÁGIO ARQUIVISTA 7834 ESTÁGIO

7723 CRONOMETRISTA 7787 AUXILIAR DE FATURAMENTO 7835 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO

7738 TÉCNICO AMBIENTAL 7788 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7836 CONTAS A RECEBER

7739 INSPETOR DE QUALIDADE 7794 ESTÁGIO EM REDES SOCIAIS 7837 ESTÁGIO

7740 PINTOR PREDIAL 7795 ESTAGIÁRIO EM DEPARTAMENTO PESSOAL 7838 ESTÁGIO EM DEPARTAMENTO FINANCEIRO

7741 AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR 7796 ESTÁGIO EM QUÍMICA 7839 OPERADOR DE EMPILHADEIRA

7742 ANALISTA DE R.H/ D.P 7797 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7840 ASSISTENTE RECURSOS HUMANOS

7743 ASSISTENTE R.H/D.P 7800 ANALISE DE LABORATÓRIO 7842 ESTÁGIO EM FARMÁCIA

7744 ASSISTENTE DE T.I 7801 ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR 7843 TÉCNICO QUÍMICO

7745 ELETRICISTA 7802 DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE 7844 ESTÁGIO EM TECNOLOGIA DE AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL

7746 LÍDER DE PRODUÇÃO 7803 ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR 7846 DIVERSOS CARGOS

7747 PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 7804 PROGRAMADOR DE WEB JUNIOR 7847 COORDENADORA DE EVENTOS

7748 LÍDER DE EXPEDIÇÃO 7805 ESTÁGIO EM MARKETING 7848 ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO

7749 OPERADOR DE EMPILHADEIRA 7806 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 7849 ESTÁGIO EM ENGENHARIA

7750 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 7808 ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR 7850 VENDEDOR EXTERNO

7813 VENDAS INTERNAS 7809 ESTÁGIO EM MARKETING 7851 ESTÁGIO JURÍDICO

7812 ANALISTA/ASSISTENTE DE CUSTOS 7852 ESTÁGIO EM QUÍMICA
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Ediç o 2016 do Projeto Boas-Vindas

Trote do Bem
é um sucesso

O PROJETO FOI DESENVOLVIDO POR ESTUDANTES DO UNIANCHIETA.
CENTENAS DE CHOCOLATES, LEITE E OUTROS ALIMENTOS FORAM DISTRIBUÍDOS
A INSTITUIÇÕES SOCIAIS E FAMÍLIAS CARENTES DA REGIÃO.

OPINIAO
encontre o que te move

Como você lida
c o m v o c ê ?
C o m o v o c ê
atende a seu
desejo interior?
Está atendendo
mais os seus
desejos ou os
dese jos das
outras pessoas?
Q u a n d o
atendemos o
d e s e j o d o s
outros, ficamos
f e l i z e s e

recompensados, pois a cooperação está
enraizada no ser humano. Colaborar com os
demais nos enriquece espiritualmente e nos
conforta, porém muitas vezes deixamos o que é
mais importante para atender a necessidade de
terceiros. O que é mais importante para você?
VOCÊ! Isso mesmo, a pessoa mais importante
é você.
Quem nunca deixou uma coisa de lado, mesmo
querendo tanto, para atender um pedido de um
familiar, ou de um amigo, e depois ficou mal
consigo? Todos nós já passamos por algum
momento parecido com este; vou dar um breve
exemplo: você já deixou de assistir a aquele
filme cujo lançamento no cinema esperou por
meses para assistir a outro filme, agradando
assim um amigo ou familiar? Outro exemplo
muito comum: deixar de ir ao restaurante
preferido para agradar alguém que está com
você naquele momento; depois disso você fica
se perguntando: por que fiz isso? E o seu diálogo
interno vai te culpando por tal atitude.
Caro leitor, não fique mal por isso ter
acontecido, todos já fizemos isso; agora que
identificou uma necessidade de ajuste, é só
saber equilibrar seus momentos de abrir mão e
fazer o que é realmente importante para você,
saber dar valor pessoal a suas escolhas.
Ao identificar as suas prioridades, terá uma
noção maior de quem você realmente é. Tendo
esse conhecimento em mãos, a probabilidade
de tomar decisões certas é muito maior, e ao
encontrar barreiras saberá como agir para
superá-las.
Sabendo respeitar os seus desejos e suas
necessidades, você ficará melhor com você.
Para não causar mal-entendido com os outros,
recomendo explicar o porquê das suas decisões
a todos, assim a transparência preservará o
respeito e a confiança.
No processo de identificação das necessidades e
valores, que é contínuo e de longa duração, para
obter melhores resultados em suas escolhas
conte com o apoio de um coach, que por meio de
perguntas cirúrgicas e ferramentas estratégicas
o ajudará a superar obstáculos. Assim, você
progredirá em seu objetivo, escolhendo o
melhor caminho para uma vida de sucesso.

ADRIANO BETELLI - Professor do Centro
Universitário Padre Anchieta

CENTENAS DE CHOCOLATES, ALIMENTOS
NÃO PERECÍVEIS E CAIXAS DE LEITE
FORAM ARRECADADOS DURANTE OS

Ú L T I M O S D I A S P O R E S T U D A N T E S ,
PROFESSORES E COORDENADORES DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA PARA O
PROJETO BOAS-VINDAS – TROTE DO BEM, UMA
INICIATIVA DOS ESTUDANTES DO CURSO DE
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA INSTITUIÇÃO.
Após o período de arrecadação, o projeto se
encaminhou em três etapas: contagem de todos os
produtos arrecadados, verificação da data de
validade e separação dos itens. Na sequência, foram
montados os kits, e a última etapa foi a entrega do
material. Além de famílias carentes da região, foram
beneficiadas nesta ação o CCI Nosso Lar, o Sítio
Hagar, em Cajamar, o Instituto Nossa Casa, em
Itupeva, e o Instituto Raio de Luz.
A intenção do grupo é que o projeto seja reeditado e
que a cada ano as doações aumentem, para que o
número de instituições beneficiadas também
aumente.

Caixas de leite arrecadadas no projeto

Contagem e preparação para a montagem dos kits
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Em comemoração à semana da Páscoa, os alunos do Ensino Fundamental

das Escolas Padre Anchieta tiveram uma tarde um tanto diferente no último

dia 23 de março. A proposta foi colocar a mão na massa para preparar

um delicioso brigadeiro de cenoura. Com a experiência, as crianças

puderam se divertir, experimentar novos sabores e dividir valores, como a

cooperação entre as turmas. Caso você não conheça a receita, aprenda

ao lado como se faz e saboreie com sua família.

Confira a receita

Brigadeiro de Cenoura

Ingredientes
• 1 Lata de Leite Condensado

• 1 Colher (sopa) de Manteiga

• 2 Cenouras Raladas

• Açúcar Refinado ou Cristal, Coco Ralado

ou Chocolate Granulado

Modo de preparo
No liquidificador, bata o leite condensado junto

com a cenoura ralada. Após bater bem, acrescente

a manteiga e leve em fogo médio mexendo sem

parar até desgrudar do fundo da panela.

Depois é só enrolar com cuidado e passar as

bolinhas no que for de sua preferência:

pode ser açúcar refinado ou cristal,

coco ralado, granulado ou

qualquer outra combinação de

sua preferência.

Ansiosos para a nova experiência
Será que é gostoso? Não faltou diversão na tarde dos pequenos

Com a mão na massa, brigadeiro foi sucesso entre as crianças


