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Junho Vermelho
Mês é dedicado a campanhas de incentivo

à doação de sangue. Páginas 4 s 5



Te vi no Anchieta
02 | 18 JUNHO 2017

Com o intuito de promover a interação entre os
estudantes em torno de temas relevantes na
atualidade, as Escolas Padre Anchieta de Jundiaí
realizaram a 22º Gincana Interna Padre Anchieta
(GIPA), entre os últimos dias 30 de maio e 1º de
junho. Neste ano, o tema da gincana foi
Solidariedade. Mais uma vez, o tradicional evento
reuniu os estudantes do Ensino Fundamental em
uma série de atividades que integram o projeto,
como disputas esportivas, show de talentos e
arrecadação de alimentos e produtos de higiene
para doação.

Equipe vermelha Equipe azul

Dentre as atividades, o cabo de guerra é sinônimo de agitação e persistência entre os alunos
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UniAnchieta marca presença
no 30º Congresso Brasileiro

de Cosmetologia
Estudante do curso de Farmácia apresentou projeto de Iniciação Científica no evento, realizado em São Paulo.

ENTRE OS ÚLTIMOS DIAS 23 E 25 DE MAIO, FOI REALIZADO EM SÃO PAULO
O 30º CONGRESSO BRASILEIRO DE COSMETOLOGIA, QUE REUNIU
PROFISSIONAIS, PESQUISADORES E ESTUDANTES PARA UMA INTENSIVA

ATUALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO NA ÁREA.
O congresso se destacou pela diversidade de temas e pelo alto nível do conteúdo
apresentado. Estiveram presentes palestrantes estrangeiros e os maiores expoentes do
mercado cosmético no Brasil. Foram três dias de compartilhamento e difusão de
conhecimento, passando por temas dos mais técnicos até os mais vanguardistas.
Já reconhecido como ponto de encontro do mercado cosmético, o evento costuma reunir
desde profissionais consagrados da indústria no país até estudantes que estão iniciando no
segmento.
No dia 23, Deborah T. Sato de Oliveira, estudante do curso de Farmácia do UniAnchieta,
apresentou seu trabalho de Iniciação Científica intitulado “Estudo da Atividade
Antioxidante do Extrato do Fruto da Oliveira”, realizado sob orientação das docentes Erica
Bighetti Ribas e Patricia G. Sampaio Reolon. A estudante realizou o trabalho ao longo de um
ano, como bolsista PIBIC/CNPq. Outros cinco estudantes da instituição realizaram projetos
como bolsistas no mesmo período. Anualmente, o UniAnchieta recebe uma cota de bolsas
desse importante órgão de fomento à pesquisa, que são destinadas a estudantes que têm
seus projetos de pesquisa selecionados.

Juninas ou julinas: é tempo de festa!Juninas ou julinas: é tempo de festa!Juninas ou julinas: é tempo de festa!

curiosidades...

Enquanto algumas acontecem no mês de junho, outras são realizadas apenas no mês
de julho, dando origem à expressão “festas julinas”. As tradicionais comemorações
proporcionam união e alegria às pessoas.
Tradicionalmente conhecidas por serem comemorações de origem católica, as festas juninas
têm esse nome porque são realizadas em junho, homenageando os santos do mês: Santo
Antônio (dia 13), São João (dia 24) e São Pedro (dia 29).
A tradição chegou ao Brasil por meio dos portugueses. Na época, os índios realizavam rituais
em que celebravam a agricultura em abundância, por isso os pratos típicos das festas têm
como ingredientes principais o milho e a mandioca. Além das receitas com esses dois produtos,
outros pratos se tornaram tradicionais, como arroz doce, pinhão, cocada, pé-de-moleque,
entre outros; as bebidas típicas são quentão e vinho quente. A dança da quadrilha foi inspirada
nas modas de Paris: em meados do século 19, a quadrille chegou ao Brasil, onde se fundiu com
danças brasileiras.
Outro elemento recorrente nas festas juninas é a fogueira, o que se deve ao fato de as festas
serem realizadas geralmente em grandes espaços abertos, no período mais frio do ano.
Além das danças e das comidas e bebidas típicas, geralmente as festas incluem tradicionais
brincadeiras, como pau de sebo, correio elegante, casamento na roça, entre outras.

Apresentação do UniAnchieta no 30º Congresso Brasileiro de Cosmetologia

Professora Erica Bighetti Ribas e a aluna Deborah T. Sato de Oliveira



04 | 18 JUNHO 2017

Saúde
18 JUNHO 2017 | 05

Doe sangue,
doe vida.

14 de junho é o Dia

Mundial dos

Doadores de Sangue.

A campanha Junho

Vermelho objetiva

promover a

conscientização das

pessoas sobre o

tema.

NÃO SÃO RARAS AS NOTÍCIAS SOBRE O ESTADO CRÍTICO DOS BANCOS DE SANGUE, POR
FALTA DE DOAÇÕES. As campanhas de conscientização são sempre necessárias e trazem o assunto
à tona, mas é importante lembrar que a necessidade é permanente. A campanha Junho Vermelho foi

criada em 2014 para estimular as doações no período mais frio do ano, quando os bancos de sangue ficam
mais desfalcados, conforme matéria da Revista Boa Forma do último dia 6 de junho.
Em 2011, surgiu no Brasil o Movimento Eu Dou Sangue, por iniciativa das irmãs Debi Aronis e Diana Berezin.
Em entrevista ao site Expo News Brasil, Debi comenta que apenas quem vive a dificuldade de conseguir
sangue sabe a importância das doações: “Depois de sentir na pele o que é isso, decidimos disseminar e
promover a conscientização, para que esse seja um hábito permanente no Brasil”. A intenção da campanha é
atrair doadores e despertar a consciência da população sobre a importância desse ato, tornando-o comum
entre os brasileiros.
Segundo informações retiradas do site da Fundação Pró-Sangue, Hemocentro de São Paulo, é preciso
obedecer às normas nacionais e internacionais para doação de sangue: “O alto rigor no cumprimento dessas
normas visa oferecer segurança e proteção ao receptor e ao doador”.
Os requisitos básicos para a doação, ainda de acordo com informações retiradas do site, são: estar em boas
condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem alimentado e descansado,
apresentar um documento oficial com foto recente. Os menores de 18 anos precisam apresentar o termo de
consentimento para menores, que está disponível para download no site da Pró-Sangue
(http://www.prosangue.sp.gov.br).
Segundo o professor Fernando Henrique Ignácio dos Santos, coordenador do curso de Biomedicina do
UniAnchieta, “durante os meses de inverno, em razão das baixas temperaturas, das férias e da maior
ocorrência de doenças respiratórias, há redução dos estoques de sangue em consequência da diminuição do
número de doadores, então há necessidade de campanhas para alertar e esclarecer a população sobre a
importância de que mesmo com o frio não deixem de doar. O Junho Vermelho acontece em muitas cidades
brasileiras, e seu objetivo é mobilizar a população e reforçar a importância de doações periódicas. Sabemos
que o sangue ainda não pode ser produzido artificialmente e, portanto, só é conseguido através do ato de
doação. Ações educativas de esclarecimento devem fazer parte das atividades de colégios e faculdades,
aliando conceitos teóricos às atividades práticas, principalmente nos cursos da área da saúde, a fim de se
disseminar a importância e grandeza do ato solidário de doar sangue, um verdadeiro ato de cidadania. É
importante e necessário que os doares se tornem multiplicadores e disseminadores dessa ação social. Os
bancos de sangue precisam estar sempre abastecidos, de modo que não haja um desequilíbrio no fluxo de
funcionamento dos hospitais. Transfusões de sangue fazem a diferença entre a vida e a morte para centenas
de pacientes todos os dias, portanto precisamos criar o hábito de doar. No Brasil, são doados 3,6 milhões de
bolsas/ano, o que corresponde a 1,8% da população brasileira, e mesmo estando dentro dos parâmetros da
Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde quer aumentar esse percentual; entre outras medidas
adotadas, estão a redução da idade mínima de 18 para 16 anos (é necessária a autorização do responsável) e
o aumento da idade máxima, que era 67 anos e atualmente é 69”.



Empregos
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/
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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

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8577 ESTÁGIO 8627 ESTÁGIO TÉCNICO COMERCIAL

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8581 LOGÍSTICA/SUPRIMENTOS 8630 ESTÁGIO SUPPLY CHAIN 01

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8582 TÉCNICO EM MECATRÔNICA 8631 ESTÁGIO T.I

8416 ASSISTENTE MARKETING 8584 AUXILIAR PROFESSOR DE GRUPO 2 8632 ESTÁGIO

8463 ESTÁGIO QUÍMICA 8588 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 8633 COLORISTA

8497 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8589 ESTÁGIO 8634 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8505 ESTÁGIO VENDAS 8590 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 8636 OPERADOR DE PROCESSO

8520 TÉCNICO MANUTENÇÃO GERAL 8591 AUXILIAR DE FARMÁCIA 8637 ESTÁGIO

8528 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 8592 ESTÁGIO 8638 ORÇAMENTISTA

8530 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 8593 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8639 ESTÁGIO TÉCNICO EM PLÁSTICOS

8531 ANALISTA DE QUALIDADE 8594 COORDENADOR DE VENDAS 8640 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8532 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - QUALIDADE 8596 COORDENADOR PEDAGÓGICO BILÍNGUE 8641 TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

8533 ESTÁGIO ENGENHARIA DE ALIMENTOS 8597 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 8642 ESTÁGIO

8535 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8598 FARMACÊUTICO 8643 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

8536 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 8599 ANALISTA DE ESCRITA FISCAL 8644 ESTÁGIO ENGENHARIA QUÍMICA

8538 RECEPCIONISTA DE SAC 8600 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8647 ESTÁGIO ENGENHARIA CIVIL

8542 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8601 ESTÁGIO 8648 ESTÁGIO COM CARTEIRINHA DA OAB

8546 VENDAS DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS 8603 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8649 AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO GRÁFICA

8549 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8606 ESTÁGIO PSICOLOGIA 8650 ANALISTA FISCAL

8552 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8609 ESTÁGIO ENGENHARIA DA PRODUÇÃO 8651 ESTÁGIO PROJETO

8554 AUXILIAR P.C.D 8611 ASSISTENTE DE MARKETING 8652 ESTÁGIO DIREITO

8557 CONSULTOR TÉCNICO - VENDAS EXTERNAS 8612 ESTÁGIO ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 8653 PROFESSOR DE INGLÊS

8558 AUXILIAR SUPORTE E ATENDIMENTO AO CLIENTE 8613 BIOLOGIA 8655 ESTÁGIO DESING

8560 PROGRAMADOR P.C.P JR. 8615 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 8656 ESTÁGIO

8567 ESTÁGIO CUSTOS E CONTROLADORIA 8617 ESTÁGIO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 8657 ESTÁGIO COMPRAS

8568 ESTÁGIO P.C.P 8618 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS 8658 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8569 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8620 VENDEDOR CORPORATIVO 8660 OPERADOR TÉCNICO EM PRODUÇÃO

8570 OPERADOR DE EMPILHADEIRA - GRANDE PORTE 8622 INSPETOR DE QUALIDADE 8662 CONSULTOR DE VENDAS

8571 ESTÁGIO QUÍMICA 8623 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA 8663 ESTETICISTA

8573
ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - TREINAMENTO E

DESENVOLVIMENTO
8624 ANALISTA DA GARANTIA DE QUALIDADE 8664 FISIOTERAPEUTA

8574
ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR - TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO
8625 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍMICA
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Marino Mazzei,
economista e professor

do UniAnchieta,
comenta a defasagem

do salário mínimo,
considerando o

atendimento das
necessidades básicas

do trabalhador.

Salário mínimo:
entre o oficial e a realidade

OSALÁRIO MÍNIMO FOI INSTITUÍDO NO BRASIL EM 1936, COMO UM VALOR NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DE UM TRABALHADOR E SUA FAMÍLIA, CONSIDERANDO COMO BASE UMA FAMÍLIA
DE DOIS ADULTOS E DUAS CRIANÇAS. ALIMENTAÇÃO, SAÚDE, MORADIA, EDUCAÇÃO, VESTUÁRIO, HIGIENE,

TRANSPORTE, LAZER E PREVIDÊNCIA FORAM OS ITENS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO.
Sem dúvida, hoje temos uma realidade totalmente diferente da proposta original, pois o valor atual do salário mínimo não cobre todas

as despesas consideradas quando foi instituído, isso porque houve uma distorção no uso desse indicador, que passou a ser definido por

decisões políticas e conforme suas conveniências, sem considerar as necessidades básicas do trabalhador.
Segundo o DIEESE, para atender às necessidades básicas acima definidas, o salário mínimo teria que ser hoje de R$3.899,66. Isso

representa 4,16 vezes o valor do salário mínimo oficial atual, que é de R$937,00.
Um outro complicador no cálculo desse valor é que, pela metodologia atual, o reajuste anual do salário mínimo é calculado pela variação

do INPC no ano anterior, acrescido da taxa de crescimento real do PIB dois anos antes.
Como 2015 e 2016 foram anos de recessão econômica, somente teremos um crescimento real do salário mínimo se houver crescimento

real do PIB em 2017 e se as regras do cálculo não forem novamente ajustadas às necessidades e interesses do governo federal.



VESTIBULAR
CURSOS
Administração

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Ciências da Computação

Ciências Econômicas

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Estética e Cosmética

Farmácia

Fisioterapia

Nutrição

Pedagogia

Psicologia

Publicidade e Propaganda

INSCRIÇÕES
www.anchieta.br

INFORMAÇÕES
0800 772 8445

4527-3444 | 4588-4444

NOTA MÁXIMA

NO MEC
Recredenciamento

do UniAnchieta


