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A atividade física é benéfica para
corpo e mente. Acompanhada

de alimentação adequada,
melhora significativamente a

qualidade de vida do praticante.
PÁGINA 3

Atividade física:
qual é a sua?



PROJETO PRINCIPAL,
QUAL É O SEU?

Qual é o principal projeto da sua vida?

Quanto tempo você está dedicando ao seu projeto?

Muitas pessoas não pensam no assunto “qual o principal
projeto da sua vida?” O que ocorre frequentemente é que
muitos de nós acabamos por viver o dia a dia sem a
percepção de que não estamos construindo nada de
significativo em nossa vida. São tantas coisas para serem
feitas durante o dia que, quando se dá conta, já se passou
mais um ano, e nada de diferente aconteceu. Quantas são
as distrações durante a sua jornada, e quando se percebe
mais uma meta foi deixada para trás, mais um ano sem
viajar, ou mais uma década sem alcançar o que você
sempre sonhou.
E aí, “qual é o seu projeto?” Você precisa ter um projeto, algo
que seja significante para você e para outras pessoas. Seu
projeto pode ser passar em um concurso, para ter mais
tranquilidade e oferecer seu trabalho à população da sua
cidade, estado ou país, ou pode ser ter a própria empresa,
onde se produza algo que satisfaça um determinado
público. Não importa, o que importa é: “quanto tempo você
está dedicado ao seu principal projeto?”
Sim, você tem que passar mais tempo com o seu principal
projeto, dedicando-se para que consiga colher os
resultados que tanto desejou. Seu tempo é valioso e merece
ser aplicado no que é mais importante para você, caso
contrário, nunca alcançará o sucesso que tanto deseja.
Quando não alocamos a maior parte do nosso tempo em um
projeto significante, ficamos frustrados com os resultados e
o dia perde a cor e o sabor.
Quem diz que consegue dar atenção a vários projetos
importantes ao mesmo tempo está mentindo, ou está se
empenhando menos do que poderia em um dos projetos.Ao
dividir seu tempo em várias frentes, seu foco será afetado, e
os resultados que poderiam ser excepcionais no que
realmente é importante para você serão divididos entre as
outras áreas a que você está dando atenção.
Você pode se envolver em mais de um projeto, mas fique
ciente de que não alcançará a maestria em nenhum deles.
Sendo assim, eu pergunto a você: “qual é o principal projeto
da sua vida?”
Ao iniciar um processo de Coaching, essas perguntas
aparecerão em algum momento, e você conseguirá
identificar quais são os objetivos que o nortearão em busca
da sua visão, do seu legado. Como você gostaria que as
pessoas se lembrassem de você? Qual a mensagem que
você deixa por onde passa? São perguntas decisivas, que
podem orientar sua jornada.

ADRIANO BETELLI - Professor do Centro Universitário Padre
Anchieta - Life & Executive Coaching
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Vem aí:
Acampai 2016

PAIS E FILHOS FICARÃO ACAMPADOS DURANTE DOIS DIAS NAS
DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA DE JUNDIAÍ. ATIVIDADES

APROXIMAM OS PARTICIPANTES, FAVORECENDO LAÇOS DE AMIZADE.

EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, AS ESCOLAS PADRE ANCHIETA DE
JUNDIAÍ REALIZARÃO MAIS UMA EDIÇÃO DO TRADICIONAL ACAMPAI. O
evento consiste em uma série de atividades de interação entre pais e filhos, que inclui

um acampamento nas instalações da instituição, com o objetivo de aproximar os estudantes
dos familiares e promover a amizade entre todos. Neste ano, participam alunos do primeiro
ao quarto ano do ensino fundamental.
Como acontece em todos os anos, os estudantes serão recebidos com os pais no final da
tarde. A noite promete ser de muita diversão, com direito a um delicioso jantar, brincadeiras,
músicas e interação entre os participantes.

“Já virou tradição este evento na instituição. É também o reencontro
entre pais que se tornam amigos em virtude da amizade de seus filhos.
Para as crianças é só diversão; eles aproveitam que os responsáveis
estão juntos e o encontro vira uma festa”, destacou o professor e
organizador do evento, Edison Bortolossi.

A diversão começa quando pais e filhos montam as próprias barracas



De bem com a vida
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É
SENSO COMUM QUE A FALTA DE ATIVIDADE FÍSICA É
PREJUDICIAL À SAÚDE. Aliada a uma alimentação saudável
supervisionada por especialista, a atividade física traz benefícios

para o corpo e para a mente, reduzindo o risco de diabetes, a taxa de
colesterol, o estresse, a depressão e a ansiedade, além de melhorar a
autoestima, a flexibilidade e a coordenação motora do indivíduo.
Outros benefícios são o aumento da capacidade respiratória e a
melhora da circulação sanguínea e da densidade óssea.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, apenas 30 minutos
diários de atividade física são suficientes para tirar um indivíduo do
sedentarismo. Das simples caminhadas até a prática de atividades
mais específicas, como a musculação, as possibilidades são
inúmeras, e cada um pode encontrar aquela que seja adequada a
suas necessidades e possibilidades.
Em entrevista para o site O Globo, Raffael Fraga, cardiologista do
Núcleo de Cardiologia do Hospital Samaritano de São Paulo, afirma
que a prática da atividade física regular, ou seja, cerca de 30 minutos
durante cinco dias da semana, traz inúmeros benefícios ao coração,
como o controle da hipertensão, da taxa glicêmica, o aumento do
colesterol bom e redução do ruim, além do controle do peso do
indivíduo.
Vale lembrar que o indivíduo deve realizar um check up antes de
iniciar qualquer atividade física, a fim de saber se está apto ao
esforço ao qual será submetido, evitando riscos. A reeducação
alimentar e a prática de atividades físicas são as únicas maneiras de
perder peso de forma saudável. Quanto à alimentação, as dietas
elaboradas por profissionais são individualizadas, ou seja, o que é
recomendado para uma pessoa pode não ser para outra,
considerando-se peso, altura, prática de atividade física e
necessidades nutricionais.

SEJA CAMINHADA, MUSCULAÇÃO OU A PRÁTICA DE UM ESPORTE, A ATIVIDADE
FÍSICA TRAZ IMPORTANTES BENEFÍCIOS PARA O CORPO HUMANO.



Está no ar o site
Vans Anchieta

Está no ar o site
Vans Anchieta

OVANS ANCHIETA É UM SITE
DESENVOLVIDO PARA CONECTAR OS
ESTUDANTES DO GRUPO ANCHIETA

AOS TRANSPORTADORES ESCOLARES DE FORMA
MAIS FÁCIL E RÁPIDA. Nele estão cadastrados todos
os condutores que prestam serviço a estudantes do
Anchieta, com as informações necessárias à contratação do
serviço: perfil do condutor, contato, bairros atendidos, turnos,
horários, itinerários.
Para os condutores, o site facilita o contato com os interessados no
serviço. Ao se cadastrar, o condutor cria seu perfil, informando dados
pessoais, tempo de exercício da atividade e outras informações que
considere pertinentes, incluindo-se os meios de contato direto, como
número de telefone e endereço de e-mail.
Os interessados devem acessar http://vans.anchieta.br/ e abrir a aba
“busca de condutores”, onde encontrarão todos os condutores cadastrados,
pesquisando por bairro.

A biblioteca do Campus Central do Centro Universitário Padre Anchieta passa por uma grande reforma no último mês e contará com novos
espaços, como salas de estudos individuais e para grupos, novo sistema de atendimento, computadores disponíveis para pesquisa, entre

outras modificações, a fim de atender ainda melhor os estudantes e docentes da instituição. Aguardem as mudanças!
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TE VI NO ANCHIETA

NESSE SITE É POSSÍVEL
ENCONTRAR A MELHOR FORMA

DE REALIZAR O TRAJETO
ATÉ A ESCOLA.

A biblioteca passou por reformas externas e internas, nas salas de estudos e nos locais de atendimentos



17/09

08/10

27/08

Direito do Trabalho: Olhos abertos faz bem ao seu bolso

EMPREGABILIDADE

10/09

Transforme-se em sua melhor versão de você!

GERENCIAMENTO DO TEMPO

24/09
Jovens Profissionais, Empresas e Seus Desafios no  Processo Seletivo.

01/10
Etiqueta Pessoal e Postura Profissional

22/10
Direito Previdenciário: Sua saúde vale muito

12/11
Inteligência Emocional

Empregabilidade é tema de
capacitação no UniAnchieta
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NO DIA 27 DE AGOSTO SERÁ REALIZADA A PALESTRA EMPREGABILIDADE, MINISTRADA POR LIMA MORAES, QUE FALARÁ SOBRE AS 13
FORTALEZAS (STRENGTHS), MOSTRANDO QUE O SUCESSO DEPENDE DA QUALIDADE DO CAPITAL INTELECTUAL DO INDIVÍDUO E DA
SUA CAPACIDADE DE TRANSFORMAR OBSTÁCULOS EM OPORTUNIDADES.

Os interessados podem se inscrever pelo site www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/. A atividade é gratuita e aberta ao público, e será realizada no Campus
Pedro C. Fornari, localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Km 55,5 da Via Anhanguera, no prédio Multidisciplinar, segundo andar, sala 43, das 9h às 11h. Estão
disponíveis 100 vagas, e os certificados serão encaminhados via e-mail. Confira abaixo as próximas oficinas oferecidas.

PROMOVIDA PELO NEMP, NÚCLEO DE EMPREGABILIDADE E RELAÇÕES EMPRESARIAIS DO UNIANCHIETA, A PALESTRA É ABERTA À
COMUNIDADE ACADÊMICA E À COMUNIDADE EXTERNA.

15 de agosto: dia da Padroeira de Jundiaí
COMEMORAÇÃO

A HISTÓRIA DA CAPELA CONSTRUÍDA EM 1651, HOJE CATEDRAL NOSSA SENHORA DO DESTERRO, SE MISTURA À HISTÓRIA DE JUNDIAÍ.

NOSSA SENHORA DO DESTERRO, UM DOS TÍTULOS DE
MARIA, MÃE DE JESUS, REMETE À HISTÓRIA BÍBLICA
DA FUGA DA SAGRADA FAMÍLIA PARA O EGITO,

FUGINDO DA PERSEGUIÇÃO DO REI HERODES. Conhecida como
a padroeira de todos os que têm de deixar seu lugar de origem em
busca de uma vida melhor ou que se tornam refugiados de guerra,
Nossa Senhora do Desterro é aclamada pelos fiéis que esperam ser
bem recebidos em terras estrangeiras. No Brasil, a devoção teve início
no período colonial, quando os portugueses buscaram consolo e
proteção na figura da Virgem Exilada.
Em 1651, a inauguração da capela dedicada a Nossa Senhora do
Desterro marcou o início do reconhecimento da povoação de Jundiaí.
O povoado foi elevado à categoria de vila quatro anos mais tarde. A
passagem de vila a cidade se deu no século XIX, em 1865, quando a
antiga capela já tinha dado lugar a uma igreja matriz. Em 1886,
seguindo o projeto do arquiteto Ramos de Azevedo, essa igreja matriz
passou por uma remodelação, ganhando as feições atuais. Em outra
reforma, em 1921, foi modificada ligeiramente a fachada e foram
acrescentados o transepto e as capelas secundárias. A igreja matriz
tornou-se a Catedral Nossa Senhora do Desterro em 1966, com a
criação da Diocese de Jundiaí.

Neste ano, com o tema “Eia, pois, Advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos
a nós volvei”, as paróquias das 11 cidades que compõem a Diocese de Jundiaí
homenageiam a padroeira da cidade pela passagem de seu dia.

Catedral Nossa Senhora do Desterro
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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/

MATRÍCULAS ABERTAS | www.anchieta.br

Pós-graduaçãoPós-graduação
SUCESSO? COM CERTEZA!SUCESSO? COM CERTEZA!

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

6933 ESTÁGIO MODA 7986 ESTÁGIO MARKETING 8040 DESENVOLVEDOR P.H.P

7422 ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 7987 DESENVOLVEDOR WEB - C e ASP.NET 8042 DESENHISTA

7757 AJUDANTE DE PRODUÇÃO 7989 PEDAGOGIA 8043 PROGRAMADOR DELPHI I

7808 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 7990 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8048 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

7830 ESTÁGIO LABORATÓRIO 7992 TÉCNICO LABORATÓRIO 8049 ABASTECEDOR

7877 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 7994 ATENDENTE COMERCCIAL 8050 APRENDIZ OPERACIONAL

7893 ESTÁGIO 7996 ESTÁGIO IMPLANTAÇÃO ERP 8051 GERENTE OPERACIONAL

7905 AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE 7997 TELEMARKETING 8052 ESTÁGIO

7913 ESTÁGIO 7998 AJUDANTE DE PRODUÇÃO - TÉCNICO EM QUÍMICA 8053 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

7920 COORDENADOR INSTITUCIONAL VOITTO 8000 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8054 ASSISTENTE DE VENDAS - INTERNO

7925 ASSISTENTE CONTÁBIL 8003 COORDENADOR DE VENDAS 8055 ASSISTENTE FISCAL

7928 ANALISTA CONTÁBIL 8004 ANALISTA T.I 8056 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

7939 ESTÁGIO R.H. 8005 ANALISTA DE CONTAS A PAGAR 8060 ESTÁGIO ELETRÔNICO

7943 ESTÁGIO ENGENHARIA 8014 ASSISTENTE ALMOXARIFADO 8061 ESTÁGIO ENGENHARIA

7947 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8015 EDUCAÇÃO FÍSICA 8062 ESTÁGIO

7963 ESTÁGIO 8016 ESTÁGIO COBRANÇA ATIVA 8063 ANALISTA DE LABORATÓRIO

7965 PROGRAMADOR JAVA S.E 8017 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR 8066 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

7967 ESTÁGIO SECRETARIADO 8018 ESTÁGIO VENDAS 8068 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

7970 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 8021 ANALISTA DE SISTEMAS 8069 ESTÁGIO COMERCIAL

7971 CONSULTOR DE VENDAS E MERCHANDISING 8023 ESTÁGIO CUSTOMER SERVICE 8071 ESTÁGIO ENGENHARIA

7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8027 TÉCNICO EM ELETRÔNICA 8072 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS

7980 AGENTE COMERCIAL 8030 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8073 ANALISTA DE SISTEMAS

8037 ESTÁGIO MARKETING 8031 AUXILIAR DE DEPTO. PESSOAL 8032 ANALISTA ADMINISTRATIVO DE VENDAS
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CRIADA EM 1995 POR SATOSHI TAJIRI, A FRANQUIA DE MÍDIA POKÉMON INCLUI JOGOS PARA
VIDEOGAMES, CARTAS COLECIONÁVEIS, SÉRIES DE TELEVISÃO, FILMES, BRINQUEDOS E
MANGÁS, SENDO A SEGUNDA MAIOR FRANQUIA DE MÍDIA DE JOGOS DO MUNDO EM

LUCRATIVIDADE, FICANDO ATRÁS DE SUPER MARIO BROS, AMBOS DA NINTENDO. Após anos de sucesso,
a febre voltou em forma de aplicativo para celular. O jogo Pokémon Go chegou ao país no último dia três de agosto.
O game, que viralizou e passou à frente de aplicativos como Twitter e Tinder, está provocando acidentes e alerta em
departamentos de polícia por todo o mundo. O jogo usa dados do Google Maps para espalhar os monstrinhos em
determinados locais da cidade, como PokéStops e ginásios; distraídos com o jogo, usuários perdem a noção de
localização e de distância, provocando acidentes.
De acordo com o jornal The Age, na cidade de Melbourne, na Austrália, um motorista de 19 anos bateu com seu
carro em uma escola, e a polícia concluiu que o jovem estava distraído com o aplicativo. Em outro caso, um jovem
relatou que foi deixado pela namorada após ser flagrado jogando na casa da ex, em Nova York. No Brasil, as
situações inusitadas se repetem; em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, um casal de estudantes relata que
foram juntos à caça aos Pokémons na avenida Paulista. Nas primeiras horas após o lançamento do jogo, era fácil ver
a avenida lotada de jogadores. Os namorados Thiago Coletta e Érika Kimura combinaram que enquanto um joga o
outro fica atento para não terem o celular roubado.
Aos jogadores, recomenda-se cuidado. Também em entrevista à Folha de São Paulo, Juliana Cunha, psicóloga e
coordenadora de canal de ajuda da ONG Safernet, comenta que o aplicativo pode proporcionar ao usuário isolado
uma interação maior com o mundo off-line. Em outros casos, porém, pode causar problemas. É recomendável que
os pais conversem com os filhos antes de começarem a usar o jogo; orientá-los sobre os riscos e sobre a interação
com estranhos é a melhor forma de prevenir acidentes. Feito isso, a diversão é garantida.

O GAME FOI LIBERADO NA ÚLTIMA SEMANA NO BRASIL E É FENÔMENO NO MUNDO TODO.

em terras brasileirasem terras brasileirasem terras brasileiras



Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Comércio Exterior

Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia de Alimentos

Engenharia de Produção

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Gestão de Recursos Humanos

Letras – Português/Inglês

Logística

Marketing

Nutrição

Pedagogia

Processos Químicos

Psicologia

Publicidade e Propaganda


