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Nesta primeira edição de 2017,

preparamos conteúdos inspiradores,

desejando a todos um

ano inteiro de boas realizações.

Feliz
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Vamos investir no Tesouro Direto?

Alunos de Publicidade e Propaganda
participam do Programa do Jô
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MARINO MAZZEI, ECONOMISTA E PROFESSOR DO UNIANCHIETA, EXPLICA O PROGRAMA TESOURO
DIRETO, UMA SEGURA OPÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A PESSOA FÍSICA.

OS ESTUDANTES DO UNIANCHIETA AJUDARAM A COMPOR UMA ANIMADA PLATEIA, EM UMA DAS ÚLTIMAS
GRAVAÇÕES DO PROGRAMA, QUE SAIU DA GRADE DA EMISSORA.

POR MEIO DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
QUE PODE SER UM BANCO OU UMA CORRETORA
À NOSSA ESCOLHA, PODEMOS INVESTIR EM

TÍTULOS PÚBLICOS.
O Tesouro Direto é um Programa do Tesouro Nacional
desenvolvido em parceria com a BMF&F Bovespa para a
venda de títulos públicos federais a pessoas físicas, por meio
da internet.
Por meio dele, é possível negociar títulos públicos a partir de
R$30,00. O Programa oferece títulos com diferentes tipos de
rentabilidade, prazos e formas de remuneração.
Há dois tipos de títulos públicos disponíveis ao aplicador:

ESTUDANTES E DOCENTE DO CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO
UNIANCHIETA PARTICIPARAM DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA DO JÔ, NOS
ESTÚDIOS DA REDE GLOBO, EM SÃO PAULO. O programa esteve em sua última

temporada em 2016, e as gravações se encerraram em dezembro. Com bastante descontração,
os estudantes acompanharam a gravação, já em clima de despedida do apresentador.

EM ALTA

· Prefixados:

· Pós-fixados:

a taxa nominal e o valor da remuneração são conhecidos no ato do
investimento, se for mantido o título até seu vencimento. Cada título tem o valor de
resgate de R$1.000,00. Para saber o valor real da remuneração, é preciso descontar
a taxa de inflação do período. Os principais títulos são LTN e NTN-F.

é informada a taxa real da remuneração, que será acrescida da
variação de um indexador no período. Os principais títulos são LFT e NTN-B.
Dependendo do perfil do investidor, o próprio Tesouro Direto, em seu site, oferece
um Orientador Financeiro, que instrui o interessado sobre a melhor forma de investir
recursos em títulos públicos.

Plateia animadíssima Legenda 2: Professora Helena Meirelles
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ATIVIDADES QUE FOGEM DA
ROTINA, ALÉM DE

PROMOVEREM DIVERSÃO E
ENTRETENIMENTO, PODEM

DESPERTAR A CURIOSIDADE E
O INTERESSE DAS CRIANÇAS E

DOS ADOLESCENTES.

ELES TÊM UMA ENERGIA QUE PARECE NÃO ACABAR
NUNCA. As férias de verão têm destino certo: praia e
piscina, sempre que possível. Difícil é preencher o período

passado em casa. Além do descanso merecido e necessário,
também é importante promover atividades que estimulem a
criatividade e exercitem o corpo.
O ser humano não pode atuar com toda a sua potencialidade sem
períodos regulares de repouso. A mudança de rotina ajuda a
restaurar o corpo, a mente e a disposição das pessoas. Por isso, é
importante variar as atividades no período de férias. Os pais
devem incentivar os pequenos a praticarem atividades fora do
ambiente doméstico, como brincar, andar de bicicleta, fazer uma
trilha, visitar locais diferentes ou até mesmo acampar.
Em casa, sair da rotina também é importante; o período de férias
pode ser aproveitado para aprender a cozinhar e reunir os amigos
para um jogo ou um filme, por exemplo. Com criatividade, é

Fé
ri

as
entre

descansar,
divertir-se

e aprender,
escolha

todos

possível entreter as crianças sem gastar muito. Passeios culturais,
como museus, teatros e bibliotecas, também são bem-vindos:
afastam as crianças dos computadores, são economicamente
acessíveis e promovem o aprendizado em meio à diversão. Para
os mais velhos, que estão ocupados com os exames vestibulares,
o tempo pode ser aproveitado para uma revisão de conteúdos,
sem a pressão de prazos a cumprir. Já que há tempo de sobra, o
mais recomendável é estudar aos poucos, reservando períodos
para descanso e atividades recreativas. A rotina de estudos pode
ser reorganizada, procurando-se formas variadas de estudar e
assimilar conteúdos mais complexos.
Para os menores, que aprendem o tempo todo, é importante
promover atividades que divirtam e ensinem. O período de férias
pode ser aproveitado ao máximo, em atividades variadas, sem
abrir mão do descanso, para que as crianças iniciem bem o
próximo ano letivo.
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A confraternização  promovida pelo
Grupo Anchieta para os seus

colaboradores foi mais uma vez um
sucesso. Os participantes

saborearam um delicioso churrasco e
se divertiram durante todo o dia, com

muito bate-papo, música e
descontração. Os participantes ainda

concorreram a vários prêmios, que
foram sorteados pela instituição.

Meninas animadas Interação entre os setores
Mais uma ganhadora

A sortuda Mulherada reunida

Animação total na entrega dos prêmios

Clube do bolinha

A equipe do Call Center marcou presença na festa

Pausa para a foto Amizade entre gerações
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Investimento na formação:
caminho para um

futuro bem-sucedido
O INÍCIO DO ANO É SEMPRE UM BOM MOMENTO PARA TOMADA DE DECISÕES SOBRE O FUTURO

PROFISSIONAL, E A FORMAÇÃO CONTINUADA É UMA DEMANDA DA ATUALIDADE.

COM A CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO, O INDIVÍDUO TEM O DIPLOMA
NAS MÃOS, UM CURRÍCULO A SER EXPANDIDO E O MERCADO DE
TRABALHO A SER EXPLORADO. É o momento de decidir o passo

seguinte da formação, que pode ser uma especialização ou um MBA. Os cursos de
especialização podem alavancar a carreira do profissional, pois a titulação é um
dos diferenciais que deixa os candidatos à frente de seus concorrentes diretos na
busca por oportunidades de trabalho em grandes empresas privadas e também no
setor público.
É senso comum que o sucesso na carreira profissional pressupõe atualização.
Além da participação em eventos da área, como simpósios e congressos, a
obtenção de um certificado de especialista ou MBA Executivo é hoje uma das
principais opções de qualificação para quem almeja o sucesso profissional. Além
de agregar um conhecimento especifico de área, a titulação confere ao
profissional um diferencial competitivo na procura de emprego ou ao planejar uma
promoção.

O UniAnchieta oferece diversos cursos de pós-graduação,
entre MBAs e especializações, nas unidades de Jundiaí,
São Paulo e Indaiatuba. Além dos cursos mais longos, há
programas de menor duração, com seis e doze meses. A
instituição ainda oferece a modalidade in company,
desenvolvida de acordo com as necessidades da empresa
contratante. Mais informações sobre os cursos podem ser
encontradas no site da instituição (www.anchieta.br).
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Quer entrar para o mercado de trabalho? Aqui neste espaço você confere todas as vagas publicadas no (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!

Nemp

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

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

8256 ASSISTENTE CONTÁBIL 8239 ESTÁGIO VENDAS INTERNAS 8277 ESTÁGIO

8244 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8265 ANALISTA DE CONTROLADORIA 8254 ESTÁGIO COMPRAS

8290 ESTÁGIO ENGENHARIA 8196 DESENVOLVEDOR JAVA TRAINEE 8231 ESTÁGIO

7975 CONSULTOR DE IMÓVEIS 8308 ANALISTA COMERCIAL 8220 VENDEDOR EXECULTIVO

8267 ANALISTA DE SUPORTE TRAINEE 8165 HELP DESK 8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO

8310 FARMACÊUTICO 8205 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8303 ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO

8207 ESTÁGIO 8228 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8260 VENDEDOR INTERNO/EXTERNO

8293 ESTÁGIO LOGÍSTICA 8299 ESTÁGIO DIREITO 8206 TÉCNICO QUÍMICO JR.

8270 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8236 ESTÁGIO SERVICE DESK 8298 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

8273 ESTÁGIO T.I 8291 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICO 8252 ASSISTENTE FINANCEIRO

8304 ESTÁGIO ENGENHARIA 8249 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8275 RECEPÇÃO E ATENDIMENTO

8224 ENGENHEIRO DE PROCESSOS SÊNIOR 8268 ASSISTENTE FISCAL 8218 ESTÁGIO QUALIDADE

8284 PROFESSOR DE GESTÃO PÚBLICA 8311 ESTÁGIO 8163 DESENVOLVEDOR WEB - C E ASP.NET

8221 CONSULTOR EXECUTIVO DE VENDAS 8160 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8278 ESTÁGIO R.H

8307 ESTÁGIO MARKETING/PUBLICIDADE 8294 ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR 8255 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8264 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8306 ESTÁGIO FISIOTERAPIA 8226 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8225 ESTÁGIO FINANÇAS 8263 PROGRAMADOR JAVA SE 8238 AUXILIAR JURÍDICO

8302 OPERADOR DE CAIXA 8203 ESTÁGIO 8289 ESTÁGIO ENGENHARIA

8259 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8297 ASSISTENTE FINANCEIRO 8309 FARMACÊUTICO

8251 GERENTE FINANCEIRO 8234 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8281 ESTÁGIO INFRAESTRUTURA

8282 PROGRAMADOR DE SISTEMAS 8286 ESTÁGIO ENGENHARIA 8292 ESTÁGIO ENGENHARIA

8305 ESTÁGIO T.I 8266 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 8212 ESTÁGIO PROCESSOS MECÂNICOS

8185 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 8211 ESTÁGIO PROCESSOS QUÍMICOS 8312 PROFESSOR DE INFORMÁTICA

8285 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8223 ESTÁGIO 8232 ESTÁGIO NUTRIÇÃO

8166 OPERADOR DE IMPRESSÃO 8315 ESTÁGIO OPERAÇÕES 8249 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8115 ESTÁGIO ENFERMAGEM 8295 ESTÁGIO 8142 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
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XIX Congresso
Farmacêutico de

São Paulo

EVENTO ACONTECERÁ
NO CENTRO DE

CONVENÇÕES FREI
CANECA, DE 6 A 8 DE
OUTUBRO DE 2017.

CONFIRA A
ENTREVISTA

CONCEDIDA POR
RESPONSÁVEIS PELO

EVENTO, EM
COMPLEMENTO À

MATÉRIA PUBLICADA
EM SETEMBRO

PASSADO

1. Como surgiu o Congresso?

2. Como é feita a escolha dos cursos?

A década de 1970 representou uma fase de significativa evolução na
profissão farmacêutica, marcada principalmente pela promulgação da Lei
nº 5.991, em 19 de dezembro de 1973, que reestruturou definitivamente
a ordenação jurídica das atividades profissionais, revogando a legislação
que vigorava desde o ano de 1931. As lideranças farmacêuticas da época
sentiram a necessidade de reunir, em um grande evento, os principais
profissionais e entidades em discussões que enfatizassem aspectos
técnico-científicos da profissão por meio de palestras, cursos de
atualização, entre outros. Assim, o CRF-SP realizou o primeiro Congresso
Paulista de Farmacêuticos, em novembro de 1972, no Palácio dos
Bandeirantes, na capital.

Os cursos são definidos pela comissão organizadora, que neste ano reúne
a comissão científica e a comissão executiva. Os temas são discutidos
exaustivamente em reuniões mensais por um grupo de professores
doutores altamente gabaritados, para que o congresso possa trazer o que
é mais relevante e inédito nas cinco diferentes áreas abordadas pelo
evento:
Área 1: Assistência farmacêutica e saúde pública
Área 2: Indústria e tecnologia

Área 3: Análises clínicas e toxicológicas
Área 4: Gerenciamento, gestão e aspectos regulatórios
Área 5: Educação farmacêutica

Sim. Os trabalhos científicos são avaliados por doutores membros da
comissão organizadora ou por doutores por eles indicados, caso
necessário. Além disso, é uma ótima oportunidade de incremento do
currículo acadêmico, uma vez que os resumos aprovados são publicados
em suplemento da Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, uma
revista de cunho internacional de grande importância para o meio
acadêmico.

O Congresso Farmacêutico de São Paulo está na sua 19ª edição e preza
pelo ineditismo e pela multiplicidade dos seus temas. Enquanto a maioria
dos eventos de caráter científico na área farmacêutica trabalha ao redor
de um único tema, o nosso aborda assuntos interessantes para todas as
áreas em que os farmacêuticos trabalham. Neste ano, o tema central é
“Farmacêutico: profissional de valor construindo o sucesso”, e a ideia é
trazer à tona debates e assuntos que traduzem essa máxima, sendo
relevantes para a carreira profissional e acadêmica do farmacêutico.

3. Estudantes podem encaminhar trabalhos?

4. Qual a importância do congresso?



Bolsas de 60%, 80%
e

100%

CONCURSO DE

BOLSAS
PARA INGRESSANTES DA

GRADUAÇÃO

Inscrições www.anchieta.br


