
Existem inúmeros motivos para você abandonar o consumo dessa bebida.

Confira a matéria com as orientações da nutricionista Flávia Noeli de Souza Infante. Páginas 4 e 5
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Você bebeu refrigerante hoje?
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DENIS RAFAEL DE SOUZA LIMA E ISABELA LUIZA ALVES DE ALMEIDA,
RECÉM-FORMADOS EM ENGENHARIA QUÍMICA PELO UNIANCHIETA,
TIVERAM UM ARTIGO PUBLICADO NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO PERIÓDICO

E-XACTA, REVISTA ELETRÔNICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO
HORIZONTE – UNIBH. O trabalho é derivado da pesquisa de Iniciação Científica

realizada pelos estudantes sob a orientação do professor Vanderlei Inacio de Paula.
No trabalho, avaliou-se a aplicação do processo oxidativo avançado (POA) de foto-

peroxidação (UV/H2O2) na degradação do azocorante têxtil comercial Azul Reativo 5G.

Foram preparadas soluções sintéticas contendo o corante e tratadas através do

respectivo POA, sendo a eficiência do tratamento avaliada através dos seguintes

parâmetros: descoloração, redução da demanda química de oxigênio (DQO) e

ecotoxicidade com sementes de Lactuca sativa. Após 30 minutos de tratamento em

condições otimizadas na presença de peróxido de hidrogênio e radiação ultravioleta, foi

observada descoloração na ordem de 91,8% sem redução significativa da DQO (1,8%),

além de diminuição da ecotoxicidade da solução, indicando a viabilidade da aplicação do

processo UV/H2O2 para tratamento de resíduos líquidos contendo este azocorante.
O trabalho resulta da adesão dos estudantes ao Programa de Pesquisa e Iniciação

Científica da instituição e trata de um tema que vem sendo trabalhado nos últimos anos

pelo professor Vanderlei e pelos seus orientandos devido ao grande potencial poluidor

de compostos químicos resistentes aos tratamentos convencionais de água e efluentes,

como, por exemplo, corantes têxteis, fármacos, pesticidas e outros poluentes

emergentes.

O artigo é derivado do projeto
desenvolvido junto ao Programa

de Pesquisa e Iniciação
Científica da instituição.

Estudantes de Engenharia
Química do UniAnchieta
têm artigo publicado em

revista acadêmica

Professor Vanderlei Inácio e os alunos Denis e Isabela, orgulhosos pela pesquisa e pela publicação.
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Cartão de crédito:
benefício ou armadilha?

Cartão de crédito:
benefício ou armadilha?

O CARTÃO DE CRÉDITO SE
ASSEMELHA A UMA LINHA DE
C R É D I T O O F E R E C I D A

INDISCRIMINADAMENTE POR BANCOS E,
P O R I S S O , T E M U M A T A X A D E
INADIMPLÊNCIA MUITO ALTA. A

inadimplência aumenta o risco e, assim, os

bancos justificam as taxas de juros

estratosféricas que cobram. Se usarmos o

cartão de crédito de uma forma adequada,

podemos nos beneficiar desse recurso,

liquidando a fatura integralmente em seu

vencimento.
Por outro lado, a rolagem do saldo do cartão

representa uma bola de neve que vai sendo

aumentada pelo excessivo custo financeiro da

operação. Exemplificando, consideremos um

cartão com um saldo devedor de R$ 1.000,00

em cujo vencimento pode ser liquidada uma

parcela mínima de 15%. Os juros mensais estão

na faixa de 13,85%, o que representa 474,24%

ao ano.

Data Saldo devedor
inicial

(-) Parcela
paga 15%

(+) Encargos
mensais – 13,85%

(=) Saldo devedor
final

31.01 1.000,00 150,00 127,50 977,50
28.02 977,50 146,64 124,63 955,49
31.03 955,49 143,33 121,83 933,99
30.04 933,99 140,10 119,09 912,98
31.05 912,98 136,95 116,41 892,44
30.06 892,44 133,87 113,79 872,36
31.07 872,36 130,86 111,23 852,73
31.08 852,73 127,91 108,72 833,54
30.09 833,54 125,03 106,28 814,79
31.10 814,79 122,22 103,89 796,46
30.11 796,46 119,47 101,55 778,54
31.12 778,54 116,78 99,26 711,02

RESUMO DO ANO 1.000,00 1.643,16 1.354,18 711,02

Análise: durante 12 meses, foram pagos somente 15% do saldo devedor de cada fatura e inseridos

encargos financeiros mensais de 13,85% sobre o saldo remanescente do cartão. Com isso, foi

desembolsado um valor bem acima do saldo devedor inicial (R$1.643,16 para um saldo inicial de

R$1.000,00) e acrescidos encargos financeiros de R$1.354,18, bem acima do saldo devedor inicial.
Para liquidar esse cartão no mesmo esquema, vai ser necessário um período de mais alguns anos. Nesse

caso, seria mais conveniente fazer uma operação de crédito pessoal, com encargos financeiros bem mais

baixos, e liquidar o cartão integralmente em seu primeiro vencimento.
Recentemente, a autoridade monetária alterou as regras para pagamento das faturas do cartão. Fique

atento!

Marino Mazzei, economista e professor do Centro Universitário Padre
Anchieta, comenta o tema e oferece importantes esclarecimentos.



Saúde

ELES ESTÃO EM TODA PARTE: NA CANTINA DA ESCOLA, NA LANCHONETE, NOS RESTAURANTES,
NAS BALADAS, EM CASA. E não é novidade para ninguém que os refrigerantes não fazem bem à saúde do

organismo humano.
Na versão normal ou nas opções sem açúcar, os refrigerantes são classificados como alimentos de calorias vazias, ou

seja, não oferecem nenhum nutriente para o corpo humano, apenas aumentam a quantidade de energia do corpo,

que, em excesso, é armazenada como gordura, provocando o aumento de peso; além disso, prejudicam os rins e

provocam cáries nos dentes.
Em pesquisa realizada na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, que envolveu indivíduos adultos, concluiu-

se que consumir uma porção de refrigerante diet por dia eleva em 34% o risco de desenvolver a síndrome metabólica,

condição que abrange sintomas como gordura abdominal e colesterol alto e que pode causar doenças no coração.
Em outro estudo, desta vez realizado no Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas, também nos Estados

Unidos, verificou-se que o consumo de duas latas ou mais de refrigerante diet diariamente aumentou em 500% a

medida da cintura.
Segundo Flávia Noeli de Souza Infante, nutricionista e professora do curso de Nutrição do UniAnchieta, “o consumo

de refrigerante é crescente entre a população. Existem diversos tipos – diet, light, zero, free, normal – e sabores – do

açaí com guaraná aos enriquecidos com extrato de romã. Opções não faltam, mas, afinal, quais são os males

causados pelo consumo de refrigerantes? O prejuízo vai muito além da grande quantidade de açúcar encontrada

neles. A comunidade científica já descreveu e continua a descobrir diversos malefícios causados pelo consumo

frequente de refrigerante, que vão desde o aumento de gordura na região abdominal, e consequentemente o

aumento do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, ao nascimento de bebês com baixo peso”.

PARA AQUELES QUE NÃO ABREM MÃO DO CONSUMO DE LÍQUIDO DURANTE AS REFEIÇÕES, AQUI VÃO ALGUMAS
DICAS:

Comece reduzindo o consumo, assim você já trará alguns benefícios à saúde. Estabeleça metas semanais, por exemplo,

consumir apenas nos finais de semana e no máximo duas latas, diminuindo o consumo gradativamente.

Troque os refrigerantes por água aromatizada: quando for a algum bar ou restaurante, peça água com gás e um copo com gelo

e limão espremido, assim você estará consumindo uma bebida gaseificada e nutrindo o seu corpo.

E os sucos naturais? Atenção: os sucos são uma excelente opção, mas preste atenção ao açúcar que você adiciona às

preparações. Não vale pedir um delicioso suco natural e encher o copo com açúcar.

E polpa congelada, pode? A polpa de fruta congelada é uma excelente estratégia para aqueles que não conseguem fazer o suco

de frutas frescas todos os dias. Muitos entendem que essa não é uma opção saudável, mas se enganam. Na polpa temos a fruta

concentrada, sem adição de açúcar. E o congelamento leva à perda de pequenas quantidades de nutrientes.

Você também pode preparar polpas caseiras: faça sucos de frutas bem concentrados, utilizando pouca água. Despeje esses

preparados em forminhas de gelo e leve ao congelador. Desenforme os cubinhos e mantenha-os em um pote no congelador.

Sempre que desejar uma bebida saborizada, coloque um desses cubinhos em um copo de água e aguarde alguns minutos até

dissolver.

Quando você troca refrigerante por suco de frutas, por exemplo, você tira um líquido que contém grandes quantidades de

aditivos alimentares, como os adoçantes, que são maléficos para a microbiota intestinal, e inclui nutrientes como vitaminas e

minerais, que são fundamentais para um bom funcionamento do corpo. Além disso, os sucos contêm compostos bioativos,

como os pigmentos, que além de darem cor às frutas são capazes de prevenir algumas doenças, como o câncer.

O consumo de refrigerantes não faz bem à saúde, fato bem conhecido e divulgado.
Nesta matéria, a nutricionista Flávia Noeli de Souza Infante oferece

orientações para a diminuição gradativa do consumo, até a sua eliminação da dieta.

Refrigerante: mal que se pode evitar
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Cursos e Oficinas

OS CURSOS DE EXTENSÃO TÊM POR OBJETIVO PROMOVER AÇÕES DE
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA FACILITAR A INSERÇÃO
DOS SUJEITOS NO MERCADO DE TRABALHO. Um dos cursos dessa

modalidade oferecidos pelo UniAnchieta é o de Lean Manufacturing, que capacita

profissionais para promoverem maior eficiência produtiva, reduzindo-se os custos

de organizações de qualquer segmento que necessitem rever seus conceitos e

processos utilizando-se de ferramentas práticas, a fim de sobreviverem em um

mercado cada vez mais competitivo.
Com carga horária de 50 horas, o curso será ministrado pelo professor Emerson

Fioravante Tomazi e é destinado aos estudantes da instituição e a profissionais de

diversos níveis ligados às áreas de qualidade, manufatura, produção, produto,

engenharia, logística e marketing. O investimento é de R$ 450,00 (três parcelas de

R$ 150,00). As aulas acontecerão aos sábados, a partir do dia 11 de março, no

Campus Pedro C. Fornari, localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Km 55,5 da Via

Anhanguera, das 8h às 12h, e as inscrições podem ser feitas até o dia 3 de março.

O NÚCLEO DE EMPREGABILIDADE E RELAÇÕES EMPRESARIAIS DO UNIANCHIETA
OFERECE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO QUE OBJETIVAM AMPLIAR E ATUALIZAR
CONHECIMENTOS DOS PARTICIPANTES, PROMOVENDO A FORMAÇÃO

CONTINUADA.
A programação do NEMP para o primeiro semestre deste ano terá início no dia 25 de março, quando

será realizada a palestra Trabalho x Satisfação pessoal: quando trabalhamos para sobreviver,

ministrada por Yasmin Ferreira da Crus, que falará sobre diferentes conceitos de trabalho que

circularam ao longo do tempo, a insatisfação e as doenças relacionadas ao trabalho, a contribuição da

Psicologia para o desenvolvimento pessoal, além de outros importantes tópicos relacionados ao tema.
No dia 8 de abril, na palestra Inteligência emocional, ministrada por Janaina Firmino, serão

apresentados os principais conceitos, dicas de leitura e técnicas para aprimoramento pessoal, com

apresentação de vídeos e de cases para a discussão em grupo.
A programação do NEMP está disponível no site do UniAnchieta (http://www.anchieta.br/todos-os-

eventos/), e as inscrições podem ser feitas pelo site www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/. As

atividades são gratuitas e abertas ao público, e serão realizadas no Campus Pedro C. Fornari, localizado

na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Km 55,5 da Via Anhanguera, no prédio 2, segundo andar, sala 43. Estão

disponíveis 150 vagas para cada evento, e os certificados serão encaminhados via e-mail.

Os cursos de curta duração
incrementam o currículo e são
economicamente acessíveis. As

inscrições estão abertas para o
curso de Lean Manufacturing.

Oficinas são
gratuitas e abertas

à comunidade
acadêmica e à

comunidade externa.
As inscrições estão
abertas e as vagas

são limitadas.

UniAnchieta realiza curso de extensão
com Certificação Profissional em Lean
Manufacturing

Programação do NEMP
tem início em março
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Empregos e Estágios
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/

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

Cargo:

Principais atividades:

Requisito:

Formação: Horários:

- segundas-feiras às sextas-feiras das 12h44min às 22h40min, com uma hora de refeição ( )

- segundas-feiras às sextas-feiras das 12h42min às 22h38min, com uma hora de refeição ( )

- segunda-feiras às quinta-feiras das 13h12min às 22h40min | sextas-feiras das 13h12min às 21h e sábados das 08h às 12h ( )

Auxiliar de Laboratório

Atender as demandas dos laboratórios de práticas, organizar, manter a higienização dos laboratórios, principalmente os de química.

CRQ ATIVO

Técnico ou Superior em Química.

vaga no UniAnchieta da Rua Bom Jesus de Pirapora, 100

vaga no UniAnchieta da Avenida Dr. Adoniro Ladeira, 94

vaga no UniAnchieta da Avenida Dr. Adoniro Ladeira,94

INTERESSADOS ENVIAR LINK DO TRABALHE CONOSCO - WWW.ANCHIETA.BR

LABORATÓRIO
DE QUÍMICA

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

8185 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 8358 ESTÁGIO ENGENHARIA 8406 ESTÁGIO P.C.P

8203 ESTÁGIO 8360 ESTÁGIO COMERCIAL 8407 ESTÁGIO DIREITO

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8361 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8410 PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO

8330 CONFERENTE 8367 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8411 ESTÁGIO

8331 OFICIAL DE MANUTENÇÃO 8370 ESTÁGIO 8412 ESTÁGIO ENGENHARIA

8332 DIVULGADOR INTERNO/EXTERNO 8372 ESTÁGIO GASTRONOMIA 8414 VENDEDOR

8336 ANALISTA DE SUPORTE - R.H 8373 ESTÁGIO 8415 ESTÁGIO DIREITO

8337 ESTÁGIO SEGURANÇA ALIMENTAR 8377 ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR 8416 ASSISTENTE DE MARKETING

8338 ESTÁGIO LABORATÓRIO 8381 ESTÁGIO MARKETING 8417 ESTÁGIO OPERAÇÕES

8340 PROFESSOR DE INGLÊS 8382 INSPETOR DE QUALIDADE 8418 ESTÁGIO COMPRAS

8341 ESTÁGIO VENDAS 8385 ESTÁGIO 8419 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8342 AUXILIAR DE MARKETING 8386 ESTÁGIO DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS 8420 ESTÁGIO QUALIDADE

8344 AUXILIAR DPTO. LEGALIZAÇÃO 8389 ESTÁGIO D.P 8421 ESTÁGIO CONTABILIDADE

8346 ESTÁGIO ENGENHARIA 8391 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 8422 ESTÁGIO PEDAGOGIA

8347 ESTÁGIO CONTABILIDADE 8394 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 8423 ESTÁGIO

8348 ESTÁGIO 8395 ASSISTENTE COMERCIAL 8424 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8349 ESTÁGIO 8396 ASSISTENTE CONTÁBIL 8425 ESTÁGIO WEB DESIGN

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8426 VENDEDOR DE VEÍCULOS

8352 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8398 ESTÁGIO ENGENHARIA 8427 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8353 VENDEDOR EXTERNO 8400 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA 8428 ESTÁGIO MARKETING

8354 ESTÁGIO EXPEDIÇÃO 8401 RESPONSÁVEL TÉCNICO 8429 ESTÁGIO T.I

8356 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8403
OPERADOR TÉCNICO EM PRODUÇÃO -
MANUTENÇÃO

8430 ESTÁGIO MARKETING

8432 ATENDIMENTO 8404 FATURISTA 8431 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8433 ESTÁGIO



PÓS-GRADUAÇÃo unianchieta
Especialização em Direito do Trabalho
Especilaização em Direito Tributário
Especialização em Direito Processual Civil

Especialização em Neurociências em Educação
Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional
Especialização Alfabetização e Letramento

Business Intelligence com Big Data
Especialização em Engenharia da Produção
Gestão Ambiental
Gestão da Tecnologia da Informação
Especialização em Gestão e Controle de Obras

Direito

Educação

Engenharias e Tecnologias

MBA em Gestão de Negócios
MBA em Adiministração do Comércio Exterior
MBA em Gestão de Logística
MBA em Gestão de Marketing
MBA em Gestão de Pessoas
MBA em Gestão de Processos e Serviços
MBA em Gestão de Projetos com Lean Manufacturing
MBA em Gestão Empresarial
MBA em Gestão Financeira e Controladoria

Enfermagem em Oncologia
Especialização em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e Unidade Coronariana
MBA em Administração Hospitalar e Serviços de Saúde
Nutrição Aplicada ao Esporte e Atividade Física

Saúde

Gestão e Negócios

MATRÍCULAS ABERTAS
WWW.ANCHIETA.BR | 0800 772 8445

Vestibular

www.anchieta.br  | 0800 772 8445


