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O número de ocorrências de suicídio
está aumentando no mundo.

Entenda como você pode ajudar
e evitar que mais casos aconteçam.

Páginas 4 e 5

Suicídio
um mal que

se pode evitar?
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Promovido pelo NEMP, o evento

acontecerá em maio, no Campus

Universitário Prof. Pedro C. Fornari.

Marino Mazzei, economista e professor do Centro Universitário Padre Anchieta, separou

16 dicas para você não cair nas dívidas e quebrar seu orçamento.

ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS
é tema de oficina gratuita no UniAnchieta

Controle orçamentário

BASTA NOS RELACIONAMOS UNS COM OS OUTROS PARA QUE
EXISTAM CONFLITOS, SEJAM BRIGAS OU APENAS
DISCORDÂNCIA DE OPINIÕES. Essa é a natureza das relações,

uma vez que cada ser humano nasce e se desenvolve de modo diferente dos

outros.
Sobre esse tema, Raquel Araújo e Silvia Regina Simões ministrarão a palestra

Administração de conflitos, na qual abordarão como administrar os conflitos,

definição de personalidade, identificação das fases de um conflito, como

evitar e reverter essas situações, além de tipos de relação e seus conflitos.
A atividade será realizada no dia 6 de maio, no Campus Pedro C. Fornari,

localizado na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Km 55,5 da Via Anhanguera, no

prédio dois, segundo andar, sala 43, das 9h às 11h. Estão disponíveis 100

vagas para a atividade, e os certificados de participação serão encaminhados

por e-mail
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Controle todos os seus ganhos e gastos
mensais. Assim, você poderá identificar a
real necessidade, ou não, dos seus
gastos.

Nunca gaste um valor maior do que você
ganha.

Pense antes de comprar. Compre pela
necessidade e não pelo impulso.

Reserve uma parte do seu orçamento
para os gastos imprevistos.

Compre sempre à vista.

Elimine gastos desnecessários.

Não use crédito ou dinheiro emprestado. O
custo desse dinheiro é muito alto.

Racionalize os gastos domésticos com
energia, água, comunicação, etc.

No supermercado, leve a lista dos produtos
que estão faltando em casa e que devem ser
comprados.

Sempre pesquise preços.

Evite fazer refeições fora de casa.

Não se engane: não existe credito barato e
fácil no Brasil.

Tenha cuidado com a venda casada, pois
geralmente são armadilhas.

Tenha apenas uma conta bancária e não
aceite todos os produtos e serviços que o
banco oferecer a você.

Tenha apenas um cartão de crédito e use-o
com inteligência.

Nas compras de maior valor, como um
veículo ou financiamento da casa própria,
procure verificar o sistema de amortização
de seu contrato. Há sistemas mais caros e
menos caros. Acompanhe a composição do
valor pago mensalmente.
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Ginástica na
prática: alunos
de Educação

Física analisam
coreografias

Estudantes do curso de Educação Física do UniAnchieta se
reuniram à Equipe de Treinamento do Município de

Itupeva em atividade da disciplina de Cultura e Pedagogia
da Ginástica.

COM O OBJETIVO DE DESVENDAR OS MISTÉRIOS DA MODALIDADE, APROXIMAR OS
ALUNOS DA REALIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO, LEVANTAR QUESTÕES E
CURIOSIDADES QUE SÓ UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA PERMITIRIA, ESTUDANTES DO

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO UNIANCHIETA TIVERAM UM ENCONTRO COM A EQUIPE DE
TREINAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITUPEVA, NA DISCIPLINA DE CULTURA E PEDAGOGIA DA
GINÁSTICA: GINÁSTICA GERAL E GINÁSTICA RÍTMICA DESPORTIVA, MINISTRADA PELO
PROFESSOR ANDERSON REDRESSI.
O encontro aconteceu no Ginásio de Circo e Ginástica/Complexo Esportivo do UniAnchieta no último dia 3
de março, onde a equipe da cidade vizinha apresentou quatro coreografias que já fizeram parte de
competições em anos anteriores. Foram duas coreografias de Ginástica Estética de Grupo, sendo uma
delas Série Obrigatória (Infantil) e outra Série Livre (Infanto-Juvenil), e duas coreografias de Ginástica
Rítmica, sendo uma de mãos livres e outra com o aparelho bola.
As atletas realizaram duas vezes cada série, uma sem música, devagar, e uma com música (situação real
de apresentação), para que os alunos pudessem identificar a característica e a particularidade de cada
uma das modalidades apresentadas. Segundo o professor Anderson, “essas atividades que envolvem a
prática fortalecem todo o conhecimento teórico adquirido, além de permitirem a vivência com outros
indivíduos, tornando a aula mais leve e dinâmica”. Ginásta
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Comportamento Comportamento

OSUICÍDIO FIGURA COMO GRAVE PROBLEMA DE SAÚDE EM
NÍVEL MUNDIAL, COM QUASE UM MILHÃO DE PESSOAS SE
SUICIDANDO POR ANO E ESTIMATIVA DE SEIS PESSOAS

DIRETAMENTE AFETADAS POR CADA MORTE. O impacto psicológico,
social e econômico do suicídio na família e na comunidade é
imensurável. Com base na tendência atual, estima-se que as mortes
por suicídio alcançarão mais de um milhão e meio de pessoas no
mundo em 2020, com número entre 10 e 20 vezes maior para casos de
tentativa de suicídio.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a International Association
for Suicide Prevention (IASP) instituíram 10 de setembro como o Dia
Mundial para Prevenção do Suicídio. A OMS divulga dados do
primeiro Relatório Global para Prevenção do Suicídio, revelando que
mais de 800 mil pessoas dão fim à própria vida anualmente no mundo.
Ainda de acordo com a OMS, o suicídio é um grande problema de
saúde pública, e cerca de 75% dos casos ocorrem em países de baixa
e média renda. Nas Américas, o Brasil é o oitavo país em número de
suicídios.
A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da
Saúde alertou para este grave problema de saúde pública,
responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo. Segundo a
organização, poucos países incluíram a prevenção ao suicídio entre
suas prioridades de saúde, e apenas 28 deles relatam possuir uma
estratégia nacional de prevenção.

Outro ponto importante a ser
observado é que o número de suicídios de homens está
crescendo, enquanto o número de suicídios de mulheres
permanece estável.

O Brasil ocupa o 113º lugar no mundo e o oitavo na América

Latina em número de suicídios. Um importante dado dessa

realidade deve ser considerado: as ocorrências de suicídio são

distribuídas desigualmente pelo território, pois o número é mais

baixo no Norte e muito mais alto na região Sul, onde em várias

cidades se assemelha aos índices da Europa Central (onde as

taxas são mais elevadas).

'QUEM FALA, NÃO FAZ'

'NÃO SE DEVE PERGUNTAR SE A PESSOA VAI SE MATAR'

'SÓ OS DEPRESSIVOS CLÁSSICOS SE MATAM’

'QUANDO A PESSOA TENTA UMA VEZ, TENTA SEMPRE'

Muitas vezes, a pessoa que diz que vai se matar não quer chamar a atenção, mas apenas dar um último sinal para
pedir ajuda. Por isso, os especialistas pedem que um aviso de suicídio seja levado a sério.

É importante, caso a pessoa esteja com sintomas da depressão, ter uma conversa para entender o que se passa
e ajudar. Não tocar no assunto só piora a situação.

Existe o depressivo mais conhecido, aquele que fica deitado na cama e não consegue se levantar, mas outras
reações podem sinalizar um comportamento suicida, como alta agressividade e nível extremo de impulsividade.
Os médicos, inclusive, pedem para a família ficar atenta ao momento em que um depressivo sem tratamento diz
estar bem: muitas vezes ele pode já ter decidido se matar e tem o assunto como resolvido.

A maior parte dos pacientes que levam a sério o tratamento com medicamentos e terapia não chegam a tentar se
matar uma segunda vez. O importante é buscar a ajuda.

Segundo Rosane Jacques Santos, “o profissional de enfermagem presta atenção aos pacientes,
participando das emoções que ocorrem entre eles, sejam de dor, mal-estar, tristeza, sejam de alívio,
esperança. Os profissionais de enfermagem de saúde mental realizam grande quantidade de trabalho
emocional na sua prática diária, enfrentando problemas como agressão, desconfiança, depressão e
comportamento suicida. Os profissionais de enfermagem de unidades de emergência estão imersos
em um ambiente altamente estressante, devido à jornada de trabalho, à sobrecarga de atividades e
ao contato com a morte. Profissionais da área da saúde preparados para lidar com essas situações,
informação à população, redução do acesso aos meios de execução e acompanhamento profissional
podem evitar as mortes. São necessárias a atualização e a especialização dos profissionais da área da
saúde, para que a assistência seja mais humanizada nesses casos”.

Rosane Jacques Santos, docente do curso de Enfermagem do
UniAnchieta, comenta o tema e a importância da capacitação dos

profissionais de saúde que lidam com essa realidade.

Suicídio: os sinais não podem ser banalizados

O desafio está em evitar mortes, por meio de ações de promoção e prevenção em saúde. Além disso, é importante haver uma rede organizada

de serviços que possam acolher as demandas evidenciadas pelos profissionais e pessoas próximas, identificando fatores determinantes,

preditivos, e que possam minimizar os encargos e a prevalência desses eventos.
Para ajudar, a pessoa deve buscar aproximar-se daquele que demonstra estar sofrendo ou que apresente mudanças de comportamento, ouvi-

lo e, se não se sentir capaz de lidar com o problema apresentado, ir em busca de quem possa fazê-lo mais adequadamente, como um médico,

enfermeiro, psicólogo ou até um líder religioso.
Conheça e compartilhe a cartilha “Suicídio: informando para prevenir”

Como podemos ajudar alguém?

Mitos comuns sobre o suicídio

“
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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/

CÓD VAGA CÓD VAGA

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8429 ESTÁGIO T.I - EM PRESA DESTRO M ACROATACADO

8336 ANALISTA DE SUPORTE - R.H 8430 ESTÁGIO M ARKETING - EM PRESA DESTRO M ACROATACADO

8340 PROFESSOR DE INGLÊS 8432 ATENDIM ENTO

8348 ESTÁGIO 8433 ESTÁGIO INFRAESTRUTURA

8350 REPRESENTANTE COM ERCIAL 8434 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

8377 ESTÁGIO COM ÉRCIO EXTERIOR 8436 ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO

8382 INSPETOR DE QUALIDADE I 8437 ESTÁGIO

8385 ESTÁGIO 8438 ESTÁGIO

8386 ESTÁGIO DESENVOLVIM ENTO DE SISTEM AS 8439 ESTÁGIO VENDAS

8391 TÉCNICO SEGURANÇA NO TRABALHO 8443 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

8394 TÉCNICO EM ENFERM AGEM 8444 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

8395 ASSISTENTE COM ERCIAL 8447 ASSISTENTE DE DEPARTAM ENTO PESSOAL

8396 ASSISTENTE CONTÁBIL 8451 ESTÁGIO

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8453 JOVEM APRENDIZ - CONTÁBIL/FISCAL

8398 ESTÁGIO ENGENHARIA QUÍM ICA 8454 ANALISTA DE R.H

8400 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍM ICA 8455 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA

8401 RESPONSÁVEL TÉCNICO 8456 ESTÁGIO ECONOM IA

8403 OPERADOR TÉCNICO DE PRODUÇÃO - M ANUTENÇÃO 8457 AUXILIAR DE LABORATÓRIO

8404 FATURISTA 8459 ESTÁGIO ENFERM AGEM

8407 ESTÁGIO DIREITO 8460 ANALISTA CONTÁBIL SENIOR

8409 AUXILIAR DE M ARKETING 8462 ANALISTA FISCAL SENIOR

8410 PROFESSOR DE M USCULAÇÃO 8463 ESTÁGIO QUÍM ICA

8414 VENDEDOR DE VEÍCULOS 8465 ESTÁGIO EDUCAÇÃO INFANTIL

8415 ESTÁGIO DIREITO 8468 ESTÁGIO LOGÍSTICA

8416 ASSISTENTE DE M ARKETING 8469 DESENVOLVEDOR FRONT-END

8417 ESTÁGIO OPERAÇÕES 8470 DESENVOLVEDOR FRONT-END

8418 ESTÁGIO COM PRAS 8471 ESTÁGIO CUSTOS E ORÇAM ENTO

8422 ESTÁGIO PEDAGOGIA 8472 AUXILIAR ADM INISTRATIVO

8423 ESTÁGIO 8474 AUXILIAR TÉCNICO - TELEFONIA

8424 ESTÁGIOADM INISTRAÇÃO 8475 AUXILIAR DE TRATAM ENTO DE IM AGEM DESIGNER

8425 ESTÁGIO WEB DESIGN 8476 INSPETOR DE QUALIDADE I

8426 VENDEDOR DE VEÍCULOS 8477 AUXILIAR DE ENFERM AGEM

8427
ESTÁGIO ADM INISTRAÇÃO/LOGÍSTICA - EM PRESA DESTRO
M ACROATACADO

8478 ESTÁGIO ÁREA FISCAL

8428 ESTÁGIO M ARKETING - EM PRESA DESTRO M ACROATACADO 8479 ESTÁGIO

8482 ESTÁGIO QUALIDADE 8480 ASSISTENTE FISCAL

8483 AUXILIAR DE FARMÁCIA



Evento aconteceu em São Paulo, objetivando promover a

qualificação pessoal e profissional dos participantes.
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Conhecimento
Professor do

UniAnchieta ministra
palestra no 1º

Workshop do GARCO

NO ÚLTIMO DIA 4 DE
MARÇO, FOI REALIZADO
O 1º WORKSHOP DO

GARCO, GRÊMIO DOS OFICIAIS
DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DO
E S T A D O D E S Ã O P A U L O ,
OBJETIVANDO PROMOVER A
QUALIFICAÇÃO PESSOAL E
PROFISSIONAL DOS ÁRBITROS
DE FUTSAL. Adriano Betelli, docente
do UniAnchieta, esteve presente ao
evento e proferiu palestra sobre
preparação física e qualidade de vida.
O professor Adriano iniciou a sua
ap r e s en t a ç ão abo r dando a
importância dos exames médicos
pré-treino, além dos exames
necessários para qualquer atividade

física. Longevidade, saúde, força,
velocidade e flexibilidade também
foram assuntos abordados.
Um ponto alto da palestra foi a
realização de uma dinâmica para
demonstrar os benefícios dos
exercícios físicos para o praticante,
além da apresentação de sugestões
práticas para a melhoria da
q u a l i d a d e d e v i d a e d o
condic ionamento f ís i co. No
encerramento da atividade, o
professor Adriano presenteou os
participantes com um e-book
contendo exercícios práticos para a
melhoria do desempenho e da saúde
física.

Os cursos de extensão do
UniAnchieta são

curtos, práticos e valorizam
o seu currículo.

Acesse www.anchieta.br e conheça

Adriano Betelli durante sua apresentação no GARCO.



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

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 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 Projetos com Lean Manufacturing
MBA em Gestão Empresarial
MBA em Gestão Financeira e Controladoria

Saúde
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

Gestão e Negócios

MATRÍCULAS ABERTAS
WWW.ANCHIETA.BR | 0800 772 8445

Vestibular

www.anchieta.br  | 0800 772 8445


