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Cultura

Exposição Renato Russo está em
cartaz no Museu da Imagem e do Som

“TODOS OS DIAS ANTES DE
DORMIR, LEMBRO E ESQUEÇO
COMO FOI O DIA, SEMPRE EM

FRENTE, NÃO TEMOS TEMPO A
PERDER”. Com estes significativos versos
de Renato Russo, indicamos a exposição que
leva o nome do artista, em cartaz no Museu
da Imagem e do Som, em São Paulo. Sendo
fã ou não do grupo Legião Urbana, de Renato
Russo e de todo o movimento do rock dos
anos 1980 no Brasil, vale a pena visitar a
mostra, que segue em cartaz no MIS até o
final de janeiro de 2018.
A exposição “Renato Russo” contribui para a

preservação da memória e da cultura do país,
por meio da manutenção de legados
históricos, artísticos e políticos de uma
geração que lutou pela liberdade e pelo fim do
preconceito.
Em cartaz desde o dia 7 de setembro e
seguindo até 28 de janeiro de 2018, a
exposição pode ser visitada de terça a
sábado, das 10h às 21h, e aos domingos e
feriados, das 9h às 19h. Às terças-feiras a
entrada e gratuita.
O Museu da Imagem e do Som fica na Av.
Europa, 158, Jardim Europa, na zona Oeste
de São Paulo. Na bilheteria, os ingressos
custam 12 reais (inteira) e 6 reais (meia). Na

venda online, custam 30 reais (inteira) e 15
reais (meia).
Para aqueles que preferem um passeio mais
próximo, o Sesc Jundiaí oferece aos sábados
e domingos, das 14h às 18h, a recreação para
a família. O programa oferece a oportunidade
de pais e filhos participarem de brincadeiras,
miniesportes e atividades especiais.
A programação é gratuita e não é necessário
ter a credencial da instituição para participar.
As crianças menores de seis anos devem
estar acompanhadas dos pais ou
responsáveis, e todas as atividades são
conduzidas por instrutores do Sesc.

A exposição segue em cartaz até
janeiro de 2018. Com curadoria
de André Sturm, a mostra
contém peças obtidas
exclusivamente no acervo do
artista, e sua trajetória é
recomposta por meio delas
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O X Encontro de Pesquisa e Iniciação Científica do
UniAnchieta foi realizado no final de outubro passado.

Isabela Cristina Alves Goulart e Valéria Aparecida
Fernandes, estudantes de Engenharia Ambiental e

Sanitária, tiveram seu trabalho premiado.

Pesquisa de alunos de
Engenharia Ambiental
e Sanitária é premiada

em evento de
iniciação científica

NO ÚLTIMO DIA 28 DE
OUTUBRO, FOI REALIZADO O
X ENCONTRO DE PESQUISA E

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA,
Q U E C O N T O U C O M A S
APRESENTAÇÕES DOS PROJETOS DE
PESQUISA DESENVOLVIDOS ENTRE
2016 E 2017. O evento teve a
participação da professora doutora Mary
Ann Foglio, da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da UNICAMP, como
avaliadora externa do CNPq. Os melhores
trabalhos foram premiados em três
categorias (PIBIC/CNPq, BIC e VIC); em
uma delas, a pesquisa premiada foi a de
Isabela Cristina Alves Goulart e Valéria
Aparecida Fernandes, estudantes de
Engenharia Ambiental e Sanitária. O
trabalho foi realizado sob a orientação do
professor doutor André Luiz da
Conceição.
Para a realização da pesquisa, intitulada
Análise da viabilidade socioeconômica e
ambiental de aquecedor solar de baixo
custo e de biodigestor caseiro no
município de Jundiaí-SP, foi estabelecida
parceria com uma instituição de educação
básica de Jundiaí (Colégio São Vicente de
Paulo – unidade 2), onde todo o trabalho
foi desenvolvido, incluindo a realização de
uma atividade didático-pedagógica com
os alunos da escola. Para o professor
André, orientador da pesquisa, a
premiação recebida reflete o potencial do
curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária do UniAnchieta em formar
profissionais competentes (ensino),
desenvolver projetos de qualidade
(pesquisa) e proporcionar benefícios à
comunidade externa (extensão).
Isabela Goulart, estudante do décimo
período do curso, afirma que a
experiência de realizar uma pesquisa de
iniciação científica foi muito gratificante,
visto que foi a oportunidade de colocar em
prática os conhecimentos adquiridos na
graduação. Valéria Fernandes, estudante
do oitavo período do curso que atuou
como colaboradora na realização da
pesquisa, destaca o fato de a iniciação
científica ter contribuído muito para o seu
aprendizado não apenas acadêmico, mas
também profissional.

Sobre o prêmio recebido, as estudantes
ressaltam a sensação de dever cumprido
e de reconhecimento do esforço
empenhado em um ano de trabalho,
servindo, inclusive, como motivador para
a continuidade da vida acadêmica e
profissional.

Valéria e Isabela ao lado do orientador da Pesquisa, prof. Dr. André, durante as apresentações.



04 | 03 DEZEMBRO 2017

Economia



03 DEZEMBRO | 05

Economia

Para onde foi oPara onde foi o
meu dinheiro?meu dinheiro?

VOCÊ SABE QUANTO VOCÊ GASTA COM SUPERMERCADO OU DIVERSÃO?

Não? Então talvez tenha chegado o momento de realizar um bom plano financeiro. Ele pode evitar que entremos em dívidas
indesejáveis e comprometedoras no futuro. A primeira mudança necessária está nos hábitos financeiros e nas expectativas de

gasto, em consumo ou patrimônio. Podemos definir um roteiro simples, mas eficiente, de como deve ser nosso comportamento a
partir da elaboração de um plano financeiro.

Acompanhar diariamente as despesas e receitas realizadas
É fundamental o conhecimento do que gastamos diariamente, seja em que nível
de recursos for. As receitas sempre serão mais previsíveis. Uma sugestão é
mantermos os comprovantes dos gastos até serem registrados em nosso controle
de caixa. Esses gastos podem ter sido realizados em dinheiro, em cartão de débito
ou boleto bancário, além de contas debitadas automaticamente na conta
bancária. Assim, consideramos sempre que os registros feitos devem ser
compatíveis com a redução de nossas disponibilidades em banco e caixa.

Aproveitar descontos

Estabelecer metas e objetivos

Sempre é vantajoso pagar as contas com desconto. A exceção está quando a
remuneração de nossos valores aplicados seja maior que o desconto dado, o que é
muito raro que aconteça.

Definir qual a situação financeira que pretendemos alcançar ao longo de um
período mensal, semestral ou mesmo anual.

Preservar a saúde do planejamento financeiro

Pesquisar preços

Mantendo um controle rigoroso em nossas contas, podemos estar mais tranquilos
e realizar nossas expectativas de consumo e investimento sempre que a condição
financeira for favorável.

Sempre é importante, principalmente em tempos de baixa atividade econômica,
quando todos querem atrair consumidores. Nesses momentos de crise, a pesquisa
de preços pode trazer grandes reduções de despesas, principalmente com
alimentação e vestuário.

fique de olho nas dicas
Usar o cartão de crédito em benefício próprio

Assumir a realidade financeira

Realizar controle periódico das finanças

Fazer investimentos

Se bem utilizado, pode nos favorecer. Mas seu uso deve ser feito na certeza de
termos condições de liquidar integralmente a fatura no vencimento.

O plano financeiro mostra a realidade financeira de cada um. Temos, então, que
conviver com essa realidade. Se nos desviarmos, estaremos criando condições
para que surjam dificuldades financeiras futuras.

Geralmente definimos metas e objetivos mensais, e o controle deve ser
consolidado nesse mesmo período. Pelos resultados obtidos, redefinimos as
metas e objetivos para os próximos períodos.

Sempre que for possível, poupar. E esses recursos devem estar aplicados para
que nos seja dada uma remuneração. A orientação pode ser dada pelo gerente de
nossa conta bancária ou outro profissional qualificado.

Comprar pela necessidade e não pela oportunidade
O consumo orientado pela propaganda nem sempre é necessário, e normalmente
é decorrente da oportunidade. A despesa só deve ser feita se houver
disponibilidade financeira e desde que não comprometa nossa saúde financeira
futura.

Para você se organizar, indicamos a planilha da Organizze.
Fácil de acessar, preencher e controlar as suas finanças.
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SOFTWARE LIVRE (FREE SOFTWARE) É UM TERMO QUE
FOI CRIADO POR RICHARD STALLMAN (DA FREE
SOFTWARE FOUNDATION) EM 1983. O termo refere-se

à liberdade dos usuários para executarem, copiarem, distribuírem,
estudarem, modificarem e melhorarem um determinado software.
Isso diz respeito a quatro tipos de liberdade: execução; estudo e
adaptação; redistribuição; e publicação de melhorias.
Como exemplos de softwares livres, podemos citar o sistema
o p e r a c i o n a l L i n u x , o p a c o t e O p e n O f f i c e
(http://www.openoffice.org/), similar ao Microsoft Office (que é
um sof tware propr ie tár io) , e o pacote BrOf f i ce
(http://www.broffice.org/), que foi desenvolvido como uma
iniciativa brasileira, junto à Universidade de São Paulo (USP). Já o
software proprietário é um software que não é livre nem semi-livre.
Ele é proprietário, isto é, os direitos são devidos à empresa que o
criou. Seu uso, redistribuição ou modificação são proibidos ou são
cercados de tantas restrições, que na prática não é possível serem
viabilizados livremente. É necessário comprar uma licença para uso
em cada máquina da empresa.
Entre algumas formas alternativas para o software proprietário,
temos: Licença de Uso Empresarial; Licença de Uso Acadêmica

(neste caso, muitas vezes a faculdade/universidade/instituição de
ensino não paga um valor, ou paga um valor pequeno, ou precisa
seguir os critérios de algum contrato acadêmico); Versão para a
rede, etc. Neste cenário, podemos ainda falar sobre o conceito de
pirataria de software. A pirataria de software existe para quem
copia ou usa ilegalmente um software proprietário. No Brasil, a
pirataria de software é considerada um crime.
Como outras categorias de softwares, podemos destacar: (i)
Demos (demonstrativos): são softwares em versão reduzida
(somente uma parte do todo) distribuídos livremente, sem
qualquer custo; (ii) Freeware (ou software gratuito): são softwares
totalmente gratuitos para execução. O autor detém o copyright
(direito de cópias). Um programa licenciado como freeware não é
necessariamente um software livre, pode não ter código aberto e
pode acompanhar licenças restritivas, limitando o uso comercial, a
redistribuição não autorizada, a modificação não autorizada; (iii)
Shareware (ou trial): são distribuídos gratuitamente para teste por
um determinado período de tempo (período experimental). Caso
haja interesse na utilização permanente, o software deverá ser
comprado; (iv) Site repositório de freeware e sharewares; um
exemplo é o site Tucows (http://www.tucows.com.br/).

Contribuição de Juliano Schimiguel, professor do UniAnchieta.
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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/

Os cursos de extensão do
UniAnchieta são curtos, práticos e

valorizam o seu currículo.

Acesse www.anchieta.br e conheça

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8886 ESTÁGIO LICITAÇÕES 8943 PROFESSOR DE LÍNGUA ITALIANA

8781 ESTÁGIO T.I 8887 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8944 PROFESSOR DE LÍNGUA ALEMÃ

8799 ENGENHARIA QUÍMICA / TÉCNICO EM QUÍMICA 8890 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8945 PROFESSOR DE LÍNGUA ESPANHOLA

8802 ESTÁGIO ENFERMAGEM 8891 TÉCNICO EM GARANTIA DE QUALIDADE I 8946 ANALISTA DE SUPORTE JR.

8832 ASSISTENTE DE PROJETOS JUNIOR 8892 ANALISTA FISCAL 8947 ANALISTA DE P.C.P.

8833 DESENHISTA PROJETISTA 8893 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8948 ORÇAMENTOS

8834 ENFERMEIRO 8898 ESTÁGIO ASSESSORIA JURÍDICA 8949 ESTÁGIO P.C.P.

8835 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR 8899 ESTÁGIO ATENDIMENTO 8950 AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE

8836 ESTÁGIO ENGENHARIA DE ALIMENTOS 8900 ESTÁGIO 8951 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

8837 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8901 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8952 ESTÁGIO MARKETING

8838 ASSISTENTE DE PROJETOS JUNIOR 8902 ESTÁGIO 8953 ESTÁGIO GESTÃO DE CONTRATOS

8841 ESTÁGIO ENGENHARIA DE COMPRAS 8903 ESTÁGIO QUALIDADE 8954 FARMACÊUTICA

8842 ESTÁGIO T.I 8906 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8955 ESTÁGIO - BRADESCO EMPRESAS

8843 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR 8907 ESTÁGIO PEDAGOGIA 8956 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8845 ANALISTA DE T.I 8908 ESTÁGIO 8957 AUXILIAR DE ESTOQUE

8846 ESTÁGIO T.I 8910 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8961 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

8848 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 8911 PROFESSOR DE INGLÊS 8962 AUXILIAR DE DESCRIÇÃO DE PRODUTO

8849 AUXILIAR DE CLASSE 8913 AUXILIAR DE LABORATÓRIO 8963 ESTÁGIO ENFERMAGEM

8852 ESTÁGIO 8914 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8964 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8859 ESTÁGIO T.I 8916 ASSISTENTE FISCAL 8965 ESTÁGIO TERAPIA OCUPACIONAL

8862 ESTÁGIO 8917 PESQUISADOR 8966 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8864 PSICOLOGA TRAINEE 8918 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 8967 ESTÁGIO DIREITO

8865 ESTÁGIO COMPRAS 8919 ESTÁGIO DIREITO 8968 TRAINEE COMERCIAL

8866 ESTÁGIO INFORMÁTICA 8920 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 8970 ESTÁGIO

8868 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 8921 ESTÁGIO 8971 ESTÁGIO DEPARTAMENTO FISCAL

8869 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8922 AUXILIAR DE RECRUTAMENTO 8972 TRAINEE MARKETING

8870 ESTÁGIO ENGENHARIA MECÂNICA 8924 ESTÁGIO ÁREA FISCAL 8973 ASSISTENTE DESEMBARAÇO ADUANEIRO

8873 ESTÁGIO VENDAS E MARKETING 8929 ESTÁGIO R.H 8975 ASSISTENTE P.C.D.

8875 AUXILIAR ESCRITURAÇÃO FISCAL 8930 ESTÁGIO 8976 ESTÁGIO

8876 TÉCNICO EM QUÍMICA 8931 ESTÁGIO QUÍMICA INDUSTRIAL 8977 ESTÁGIO ENGENHARIA MECÂNICA

8877 VENDEDOR EXTERNO 8932 ESTÁGIO 8978 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

8878 ESTÁGIO ORÇAMENTO 8935 ESTÁGIO R.H 8979 ESTÁGIO R.H

8884 AUXILIAR DE DIRETORIA 8937 ESTÁGIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 8941 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA

8885 ESTÁGIO NUTRIÇÃO 8939 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8942 PROFESSOR DE LÍNGUA FRANCESA

8940 ESTÁGIO PSICOLOGIA
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