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Estudantes das Escolas Padre
Anchieta arrecadam e

distribuem bombons para
crianças carentes de Jundiaí

Solidariedade
no UniAnchieta
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CENTENAS DE CHOCOLATES FORAM ARRECADADOS PELOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS

PADRE ANCHIETA PARA O PROGRAMA PÁSCOA DA PAZ, INICIATIVA DA INSTITUIÇÃO

QUE INTEGRA O PROJETO ACADÊMICO PREPARANDO PARA A VIDA.

OPROGRAMA PÁSCOA DA PAZ ACONTECE HÁ VÁRIOS ANOS E TEM COMO OBJETIVO
PROMOVER UM DIA DE DIVERSÃO E MUITA DOÇURA PARA CRIANÇAS CARENTES DO
MUNICÍPIO. Entre as instituições beneficiadas nesta ação estão o Lar Galeão Coutinho, o Lar

Anália Franco, a Creche Nosso Lar, a Casa Transitória, o Educandário Casa das Crianças, a Amarati, a
Creche Wilson de Oliveira, o Aprendizado Dom José Gaspar, a Pastoral do Menor do Bairro do Retiro, a
S.O.S. Casa Santa Marta, a Missão de Rua Nossa Senhora dos Pobres, Missão Belém - Comunidade de
mulheres, o Sítio Agar, a Casa de Nazaré, o Centro de Defesa à Criança e ao Adolescente e a Comunidade
de Mulheres.
Durante as últimas semanas, foi aprofundado o estudo do tema “Paz”: definição e aplicabilidade,
personalidades atuais que trabalham em prol da paz mundial. Esse estudo mobilizou os estudantes de
todos os anos das Escolas Padre Anchieta, estimulando o exercício da solidariedade, concretizado na
campanha de arrecadação de bombons. Enquanto os estudantes mais novos elaboravam as frases que
seriam impressas nos cartões, os mais velhos confeccionavam as embalagens e ajudavam os
professores a montar e separar os kits que foram entregues para cada instituição.

A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA DE DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA ESTÁ PROMOVENDO UMA
CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS, ROUPAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, COM O OBJETIVO DE AJUDAR AS
FAMÍLIAS QUE SOFRERAM COM OS ALAGAMENTOS OCORRIDOS NAS ÚLTIMAS SEMANAS NA CIDADE DE JUNDIAÍ E REGIÃO.

As doações podem ser feitas até o dia 18 de abril, no prédio 3 do Campus Prof. Pedro C. Fornari, localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94, km 55,5 da Rodovia
Anhanguera, Vila Jundiainópolis.
Para o presidente da atlética, Lucas Auricchio, “ajudar o próximo é uma forma de contribuir para um mundo melhor, onde se deixe de lado o egoísmo, e,
principalmente, é uma oportunidade de devolver a esperança que muitos perderam há tempos.”

ESTUDANTES ARRECADARÃO ALIMENTOS,

ROUPAS E PRODUTOS DE HIGIENE E

LIMPEZA QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS

ENTRE AS VÍTIMAS DAS FORTES CHUVAS

OCORRIDAS NA REGIÃO RECENTEMENTE.

Nossos coelhos da Páscoa
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II SARAU POÉTICO DAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA DE JUNDIAÍ TEVE GRANDES NOMES DA CULTURA POPULAR
COMO HOMENAGEADOS, ENTRE ELES, CECÍLIA MEIRELES, TOM JOBIM, VINICIUS DE MORAES E CHICO BUARQUE
DE HOLANDA.

Música, arte,
poemas e um show

de apresentação
DO LATIM SERANUS, O TERMO SARAU DÁ ORIGEM À PALAVRA GALEGA SERAO, E

POSTERIORMENTE, SERÃO EM PORTUGUÊS. Evento cultural em que as pessoas se
encontram e manifestam-se de forma artística, como por exemplo, a dança, poesia, leitura

de poemas, narrativas, teatro, artes plásticas, entre outros.
Com o objetivo de aprimorar a leitura e escrita dos alunos, e, também, por acreditar que a poesia
pode permitir que os mesmos se apropriem da linguagem literária de uma forma lúdica pelo canto,
pela mensagem e pelo encanto que existem nas palavras, no último dia 30, estudantes do Ensino
Fundamental das Escolas Padre Anchieta de Jundiaí participaram do Sarau Poético, evento
organizado pela Instituição. Os alunos declamaram poesias, jogral, sonetos, levantamento
biográfico de alguns autores, produções textuais e muitas outras atividades que abrilhantaram o
evento.
As crianças iniciaram a apresentação com o livro de poemas A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, o
qual aborda vários bichos, dando alusão à história bíblica tão conhecida e sobre as coisas materiais
também. O álbum, que era um sonho antigo do poeta, foi lançado postumamente, em outubro de
1980, e ainda é repassado de geração em geração
O painel "Poesia e alegria em nosso dia, a linha que alinha" foi desenvolvido pelos alunos do 4º e 5º
anos, como forma de expressão e arte, com o objetivo de aproximar a poesia ao nosso cotidiano.
Segundo a Equipe Diretiva das Escolas Padre Anchieta e as professoras que trabalharam no projeto,
''foi gratificante ver o envolvimento das crianças e o interesse das mesmas em conhecer a cultura
brasileira, se apresentando publicamente de forma organizada e responsável. Parabéns à toda
equipe e aos aluno de nossa escola.''

Atenção total na leitura

Estudantes deram um show de apresentação

Alunos iniciaram a apresentação com o livro de poemas A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes
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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

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/



Núcleo de Prática
Jurídica do UniAnchieta

oferece serviços
gratuitos à comunidade

A FIM DE COLOCAR EM PRÁTICA O CONHECIMENTO
ADQUIRIDO EM SALA DE AULA E PRESTAR SERVIÇOS DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA A COMUNIDADE DE

JUNDIAÍ E REGIÃO, ESTUDANTES DOS 4º E 5º ANOS DO CURSO DE
DIREITO DO UNIANCHIETA
ATENDEM SEMPRE SOB A
S U P E R V I S Ã O D E U M
ADVOGADO O PÚBLICO
JUNDIAENSE QUE PROCURA
PELOS SERVIÇOS DO NÚCLEO
DE PRÁTICA JURÍDICA DA
INSTITUIÇÃO.
O Núcleo de Prática Jurídica é o
órgão do Departamento de
Dire i to cuja f ina l idade é
proporcionar a realização do
estágio aos alunos do Curso de
Graduação em Direito, posto que
a prática jurídica tornou-se
obrigatória a partir da edição da
Portaria nº 1.886, de 30 de
dezembro de 1994, do Conselho
Nacional de Educação, CNE,
órgão do Ministério da Educação e
Cultura encarregado de definir as
atividades curriculares do ensino
em seus diversos níveis. Em
inspeção realizada pelo MEC em
julho de 1999 no curso de Direito
do UniAnchieta, determinou-se o início das atividades práticas em agosto do
mesmo ano.
Supervisionados por professores da instituição e subscritos das petições
judiciais por advogados, os alunos também exercem atividades como
conciliadores, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Jundiaí, órgão do
Poder Judiciário que funciona no mesmo prédio, por força de convênio entre
o UniAnchieta e o Judiciário de São Paulo. Também com os Juizados
Especiais Federais firmou-se convênio, pelo qual os alunos atuam como
conciliadores e estagiários do respectivo Cartório.
Para o chefe do Núcleo, Dr. Marcelo Gusmano, “o Núcleo de Prática Jurídica
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OS ESTUDANTES DE 4º E 5º ANOS DO CURSO DE DIREITO DO UNIANCHIETA REALIZAM ESTÁGIO E ACOMPANHAM DE PERTO O
ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE E O ANDAMENTO E A CONCLUSÃO DE VÁRIOS PROCESSOS NAS ÁREAS CÍVEIS E DE FAMÍLIA

do UniAnchieta é de suma valia aos acadêmicos matriculados nos últimos
quatro períodos do curso, pois estes aplicam a teoria absorvida nas salas de
aula, seja no atendimento ao munícipe jundiaense (pois o Núcleo existe por
força de um convênio realizado com a Prefeitura Municipal de Jundiaí), seja

na elaboração de peças
processuais, sempre e em
todos os casos com a
supervisão em sala de um
advogado, de modo que todos
ganham: o aluno, pois está
aplicando a teoria que
adquiriu, antecipando no dia a
dia de estudante a rotina da
futura profissão; o munícipe
jundiaense, que, por força do
Convênio realizado, é atendido
gratuitamente, observados
certos requisitos de estado de
pobreza (a esse respeito é
fe i ta uma tr iagem), e
consegue resolver ou pelo
menos ser orientado acerca de
seu problema jurídico; a
instituição, que a cada
momento se renova e
aprimora os ensinamentos e a
sua estrutura, aspectos que a
tornam referência nesse curso
entre as universidades.”
O Núcleo de Prática Jurídica do

UniAnchieta realiza mais de 4 mil atendimentos por ano, nas áreas de família
e cível, onde os alunos aprendem a elaborar petições iniciais, contestações,
petições intermediárias, elaboração de recursos e memoriais,
acompanhamento de audiências com o advogado, dentre outros.

O atendimento ao público acontece de segunda a quinta-feira, das
8h às 9h e das 13h às 15h, no Campus Central, localizado na rua
Marcílio Dias, 399, Centro. É possível entrar em contato pelo
telefone 4527-3449.

O Núcleo de Prática Jurídica do UniAnchieta realiza mais de 4 mil atendimentos por ano



TURMA DE 1991 DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO UNIANCHIETA REALIZARÁ ENCONTRO PARA RELEMBRAR
MOMENTOS PASSADOS JUNTOS, COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS E REFORÇAR LAÇOS DE AMIZADE.

Reencontro marcado

O Sim, o não e o nada
Em muitas circunstâncias, quando ministro aulas, se não
tomar cuidado, os assuntos vão se encadeando e, quando percebo, o
tema original já está bem distante. Foi assim na semana passada. Da
engenharia fomos (não sei como) para o empreendedorismo. Tentei
sair e voltar para meu caminho, mas uma força incontrolável pelo
saber fez com que o tema voltasse e virasse uma discussão acalorada
sobre o porquê de a maioria dos engenheiros não serem empresários.
Baseado na retórica de que temos que tentar para conquistar, do
fundo da sala, veio aquela célebre frase: “O não nós já temos, né
professor?”.

Confesso que me irritei profundamente. Ainda não achei nos livros quem foi o primeiro a fazer esta
afirmação. Não a abomino por estar errada, mas sim por passar um sentido negativo da vida.
Vivemos no mundo do não? Tudo é não até que o transformemos em sim?
O que chamamos de SIM e NÃO são respostas que recebemos quando tentamos algo, ou seja,
quando temos a ATITUDE de questionar uma ideia e sugerir mudanças. Estas podem ser aceitas ou
rejeitadas, de maneira calma ou até mesmo brutalmente.
E se não tivermos a ATITUDE, o que temos? O NADA.
Esta palavra assusta, mas não é o fim, é o princípio. O NADA só existe para ser preenchido por nós.
Esse vazio nos permite ousar, completar, modificar e reinventar o que já é de conhecimento
comum. Ou seja, o NADA é o que te possibilita ser livre de pensamento.
Não devemos esquecer também que o contrário de NADA, segundo o Dicionário de Antônimos
Online, pode ter o sentido de abundância, totalidade e universo. Então, filosofando, podemos dizer
que cada ATITUDE que se tiver perante a vida terá uma orientação inabalável em sua busca pelo
todo, em se sentir COMPLETO.

Claudio Dalmolim é 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 – IPEN (2004). Atualmente é diretor da Dalmolim Projetos e
Consultoria e é Coordenador do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Padre
Anchieta - UniAnchieta.

EX-ALUNOS

OPINIÃO POESIA
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APÓS COMPLETAR 25 ANOS DA FORMATURA, EX-ALUNOS DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO UNIANCHIETA IRÃO SE
REENCONTRAR PARA UMA DELICIOSA CONFRATERNIZAÇÃO, A FIM DE RELEMBRAR OS MOMENTOS QUE PASSARAM DURANTE O
TEMPO DE FACULDADE. O encontro está sendo organizado pelos ex-alunos Juarez Rodrigues da Silva, Valdomiro Garcia e Joel Aquino Antunes.

Para eles, o momento é uma forma de reviver o que passou e manter a amizade. “Realmente passa um filme, e as recordações são inevitáveis. As
lembranças daquele período sempre trazem um sorriso no rosto e a satisfação de tê-lo vivido, com imenso prazer, até mesmo os momentos difíceis. É
possível ver que tudo valeu a pena. E embora o tempo não volte, ele nos traz as recordações, sempre positivas, e se fôssemos elencar todas as
lembranças dos quatro anos que passamos juntos, daria para escrever um livro. A amizade sincera, a cumplicidade implícita, o sorriso, a ajuda e as
aventuras inconsequentes, mas com a dose certa de responsabilidade de todos. Refletindo agora, qual o legado que deixaremos? O mais importante de
todos, que é a união que deve ser despida de qualquer preconceito e o respeito de opiniões. Isso fortalece e faz perdurar a amizade que o tempo não
apaga, a distância só fomenta, e as recordações fazem com que a cada dia desejemos reencontros como este”, concluiu Juarez.
O encontro está marcado para o próximo dia 17, na chácara Churrasbom, em Franco da Rocha. Se você fez parte dessa turma e quer mais informações
sobre o reencontro, entre em contato pelos e-mails juarezsilva@hotmail.com, joelaquino@bol.com.br e valdogarcia@ig.com.br. Os organizadores
esperam a presença de todos.

Meus anos
Quando não sou fulano nem beltrano

Sou sicrano

Quando não sou beltrano nem sicrano

Sou fulano

Quando não sou sicrano nem fulano

Sou beltrano

Posso ser todos correndo por um só cano

Posso ser as máscaras por trás do pano

Sou o enganador do desengano

Sou o desenganador do engano

Posso ser divinamente profano

Posso ser a profanidade do ser humano

Sou um bárbaro ao romano

Sou um deus ou herói espartano

Posso ser a simples beleza do cotidiano

Posso ser o tempo de cada ano

Sou um camponês urbano

Sou livre como um cigano

Sou um imitador alegorista mundano

Luiz Carlos dos Santos

Estudante de Letras

Centro Universitário Padre Anchieta -

Jundiaí – SP

O sim, o não e o nada
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H1N1: é preciso
redobrar a atenção e

prevenir a doença
UM NOVO SURTO ESTÁ LOTANDO AS FILAS EM HOSPITAIS. SAIBA MAIS SOBRE
A NOVA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E COMO EVITÁ-LA.

Flexibilidade:
a essência para mudar

Como você está
lidando com as
m u d a n ç a s ?
Hoje, com a
t e c n o l o g i a
avançada e as
tendências no
m u n d o
empresa r i a l ,
presenciamos o
início de novas
profissões e a
ex t i n ção de
outras. Você

está por dentro dessas novidades? Como você
está se atualizando nesse mundo frenético e
mutável?
Nos dias atuais, você precisa estar aberto às
novidades que aparecem diariamente. O
desconhecido deve ser aceito com bons olhos
por quem tem como objetivo alcançar a alta
performance profissional e (por que não?) a alta
performance pessoal.
O desconhecido nos leva a crescer, pois nos tira
da zona de conforto, que, apesar de sonhada
por ser algo fácil de lidar, não nos leva à alta
performance.
É, leitor, o diferente é difícil, a novidade é
estranha, e a mudança nos amedronta. Vou lhe
dar um exemplo simples e espero que todos já
tenham passado por isso: Quando você troca de
carro, compra um carro maior, mais completo,
os primeiros quilômetros são muito estranhos,
não são? Você não consegue estacionar direito,
as dimensões são outras, alguns estranham o
retrovisor, a direção etc. Porém, após os
primeiros mil quilômetros, você já se adaptou
ao carro, e agora você e o seu carro são um só,
em plena harmonia e sincronia. Assim é a
mudança. Após as primeiras mil horas de
estranhamento e desconfiança, você se
adaptará, e o que foi desconfortável se tornará
algo que você dominará com uma maestria
fenomenal.
Para isso, precisamos ter a capacidade chamada
flexibilidade, definida como a qualidade de ser
flexível e facilmente flexionado sem tendência
para se romper. Ser flexível é essencial para
encarar as novas mudanças e as novas opiniões,
visando sempre a alta performance e o
crescimento.
O processo de Coaching lhe ajudará a encarar a
mudança com foco no positivo, levando você a
receber o que há de melhor nas novidades e
oportunidades que estão a sua frente.
Crescimento gera novidade, que por sua vez
gera desconforto, mas, com o apoio de um
Coach, você superará as barreiras e chegará ao
seu grande objetivo.

ADRIANO BETELLI - Professor do Centro
Universitário Padre Anchieta

OH1N1 OU VÍRUS A, COMO TAMBÉM É
CONHECIDO, É UMA INFECÇÃO VIRAL
Q U E A F E T A O S I S T E M A

RESPIRATÓRIO E QUE, EM PESSOAS
V U L N E R Á V E I S O U C O M S I S T E M A
IMUNOLÓGICO COMPROMETIDO, PODE
APRESENTAR SINTOMAS MAIS FORTES. De
acordo com o Ministério da Saúde, o país já
registrou 225 casos de síndrome respiratória aguda
grave, provocada pelos diversos tipos de influenza.
Em 188 deles, a presença do vírus H1N1 foi
confirmada.
O aparecimento da doença ocorreu em 2009,
quando ficou conhecida como gripe suína. Em
pouco tempo, a gripe se tornou uma pandemia
mundial. Embora esta não seja a estação do ano
em que a doença normalmente aparece, a
antecipação acontece de forma natural, devido às
mudanças climáticas diárias e também pelo
contato com turistas vindos do Hemisfério Norte.

De acordo com o professor Cristiano Jose Mendes
Pinto Pinto, coordenador do curso de Enfermagem
do UniAnchieta, apesar da atenção que o registro
de casos desperta, não há motivo para pânico.
É preciso ficar atento aos sintomas antes de
procurar um hospital. Quando adoecemos, a nossa
imunidade baixa, e a visita a um pronto-socorro
pode agravar o que era um simples quadro de
resfriado. Os sintomas da infecção pelo vírus H1N1
são fortes dores no corpo, dor na garganta, febre
alta, tosse seca, dor de cabeça, dor de ouvido e
mal-estar. Os resfriados provocam sintomas
diferentes: nariz escorrendo, espirros e febre
baixa.
Para a prevenção do contágio, além da vacinação,
outras medidas são importantes, como evitar levar
as mãos à boca e ao nariz ao tossir e espirrar, não
compartilhar objetos de uso pessoal, lavar as mãos
com água e sabão e utilizar álcool em gel.

Sinais e Sintomas GRIPE RESFRIADO

Vírus Influenza (A, B ou C) Rhinovírus e outros vírus do tipoVírus causador

1 semana ou mais 2 a 4 diasDuração

Alta (acima de 38 graus e dura

3 dias ou mais)
Baixa (ou não apresenta febre)Febre

Muito forte Fraca ou ausenteDor muscular

Sim SimDor de cabeça

Forte Fraca ou moderadaDor de garganta

Forte Fraca ou ausenteIrritação nos olhos e ouvidos

Sim SimTosse

Sim SimDor de cabeça

Sim SimCoriza (secreção no nariz)

Intenso mal estar, falta de ar,

dor no tórax
Mal estar fraco ou moderadoOutros sintomas

Fontes: Ministério da Saúde. Diretrizes para o enfrentamento à pandemia de Influenza A (H1N1): ações da atenção primária à saúde. 2009. Sociedade Brasileira de Infectologia: http://www.infectologia.org.br/influenza-a-h1n1/
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Estudantes do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Administração de Empresas das Escolas

Padre Anchieta realizaram uma visita técnica à empresa Coca-Cola, situada em Jundiaí.

Além de vivenciarem a rotina de uma multinacional, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer

de perto o universo de diversas profissões exercidas na empresa.

Uma merecida pausa após a visita

Registrando o momento

Uma experiência inesquecível
Conhecendo de perto a Fabrica da Felicidade


