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Dica

Por que ter
plantas em casa?
Conheça alguns dos benefícios de cultivar plantas em casa.

· Promovem a beleza: além de serem lindas, se bem escolhidas e cuidadas se tornarão um
dos itens mais especiais da decoração, enchendo o ambiente de cores, texturas e formas.
· Diminuem o barulho: um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que algumas
plantas, como a glicínia e madressilva, podem interferir na propagação dos ruídos,
reduzindo a poluição sonora.
· Purificam o ar: segundo uma pesquisa da NASA, elas removem dos ambientes toxinas
potencialmente cancerígenas, como benzeno e formaldeídos, presentes no cigarro e em
produtos de limpeza.
· Integram a alimentação: é possível cultivar temperos, como manjericão, pimenta,
alecrim, entre outros, ou frutas, como pitanga, ervas para chás, poupando tempo e
dinheiro.
· São terapêuticas: o ritual de cuidar das plantas, mexer na terra e regar pode se
transformar em um momento de paz em meio à rotina, recarregando as energias.
· Beneficiam as crianças: cuidar de uma plantinha possibilita a prática de valiosas lições,
como responsabilidade, cuidado e paciência.
· Espantam doenças: de acordo com um estudo realizado na Noruega, no ambiente de
trabalho as plantas reduzem resfriados e dores de cabeça e de garganta em até 30%, pois
umidificam o ambiente.

Á
GUA, LUZ E UM POUQUINHO DE ATENÇÃO. EM
TROCA, ELAS OFERECEM BELEZA, PERFUME,
ALÍVIO, SABOR. Dentre as razões para ter plantas

em casa, a principal delas é a influência calmante que elas
exercem sobre outros seres vivos.
Segundo o professor Flávio Gramolelli Júnior, coordenador
do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do
UniAnchieta, as plantas cultivadas em casa são
extremamente benéficas para o ser humano, tanto devido
à sua beleza, passando pela purificação do ar e como forma
de relaxamento e distração.
"É preciso muito pouco para montar uma pequena horta
em casa", explica. "É necessário verificar a disponibilidade
de luz e escolher plantas que não necessitem de muitos
cuidados, como hortelã, alecrim e manjericão. Também é
necessário estabelecer uma rotina diária de cuidados",
acrescenta. Outra dica do professor Flávio é sobre o
reaproveitamento de materiais: “com imaginação,
garrafas PET podem virar vasinhos incríveis”.



Saúde
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açúcar ou

adoçante ?
Existem alternativas para poupar a saúde dos malefícios

causados pelo consumo de açúcar, mas o ideal é
acostumar o paladar com alimentos menos doces.

SABE-SE QUE O EXCESSO DE AÇÚCAR
NO ORGANISMO É PREJUDICIAL À
SAÚDE; POR ISSO, O CONSUMO

DESSA SUBSTÂNCIA DEVE SER EVITADO, E É
IMPORTANTE SABER QUE O AÇÚCAR NÃO
ESTÁ APENAS NOS ALIMENTOS DOCES;
A L I M E N T O S S A L G A D O S ,
INDUSTRIALIZADOS E CONGELADOS
TAMBÉM TRAZEM AÇÚCAR EM SUA
COMPOSIÇÃO.

Qual a diferença para o organismo entre
consumir açúcar e adoçante?

Os adoçantes são menos calóricos que o
açúcar?

Quais são os tipos de adoçantes?

Existe uma quantidade máxima considerada
segura para o consumo diário de açúcar?

Qualquer pessoa pode consumir adoçantes?
Existe algum risco para a saúde?

Para diminuir o consumo,
convém experimentar sucos de frutas naturais e
outros alimentos sem adição de açúcar ou
adoçante. A adaptação do paladar para a
aceitação de alimentos menos doces é um dos
primeiros passos para evitar que outros
alimentos sejam adoçados. Em entrevista
concedida ao Em Foco, o nutricionista Dr. Rodrigo
Loschi comenta os tipos de adoçantes e explica
por que a grande quantidade de açúcar no
organismo é prejudicial à saúde.

A grande
diferença é principalmente a composição
nutricional. O excesso de açúcar vem sendo
condenado por ser um dos gatilhos para o
sobrepeso e a obesidade, e o adoçante passou a
ser uma das opções para reduzir o consumo,
principalmente dos refinados, que passam por
um grande processo de industrialização.

São menos calóricos, mas não quer
dizer que não fazem mal ou são melhores. É
preciso tomar cuidado com a quantidade e o tipo
de adoçante que é usado.

Existem
vários tipos de adoçantes, e os que eu indico
particularmente são adoçantes como stévia,
xilitol e sucralose; deve-se evitar o aspartame. A
sucralose é extraída da cana-de-açúcar e
quimicamente modificada; é um adoçante
artificial, tem alto poder de adoçar e não tem
calorias. O aspartame adoça 200 vezes mais que
o açúcar; é um aditivo químico, feito em
laboratório, um adoçante artificial. A frutose é um
adoçante natural, presente em frutas e mel; tem
alto poder de adoçar.

Cada indivíduo tem uma resposta metabólica
para o consumo de açúcar; deve-se usar o menos
possível e individualizar o consumo, de acordo
com a recomendação de um nutricionista.

Existe uma
correlação entre o consumo de aspartame e o
desenvolvimento de câncer; deve-se evitar seu
consumo, preferindo-se adoçantes naturais ou
usando açúcar com bom senso.
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Carreira
Unir técnica e arte em espaços que proporcionem

qualidade de vida aos usuários é uma das
tarefas dos arquitetos e urbanistas.

Seu trabalho está em todos os lugares:
das casas em que mora apenas uma família,

aos grandes parques que servem de encontro
a milhares de pessoas.

Mercado de trabalho

Futuro pede investimento em
tecnologia e qualidade de vida

O salário de arquitetos e urbanistas pode variar de acordo com o tamanho do escritório, o cargo e a região de atuação. No entanto, segundo
uma pesquisa feita pelo site Nexo, com base no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a média salarial de arquitetos e
urbanistas no Brasil é de aproximadamente R$ 6,5 mil.

Atualmente, além de trabalhar com a prancheta na mão no projeto de casas, edifícios e outros espaços, os arquitetos têm-se dedicado a outras
tarefas para aproveitar as oportunidades, mesmo em um momento de crise, como o que vinha sendo enfrentado até o último ano.

A restauração de ambientes é uma dessas opções. Se construir novos espaços está difícil, os arquitetos agora investem em reinventar espaços
já existentes a partir de reformas e restaurações. Do mesmo modo, a decoração vem ganhando cada vez mais destaque nas mãos de
arquitetos e urbanistas.

A tecnologia tem sido outra aliada dos profissionais desta área. A representação de desenhos em 3D, um diferencial e tanto no momento de
vender um projeto, tem chamado a atenção de arquitetos e urbanistas que, inclusive, aproveitam para se especializar na ferramenta.

O setor público é outra oportunidade, já que a demanda por arquitetos e urbanistas tem aumentado neste setor, principalmente em relação às
atividades de planejamento urbano e desenvolvimento
sustentável das cidades.

Como acontece em outras áreas, a tecnologia também deve
invadir a rotina do profissional de Arquitetura e Urbanismo. Isto
porque novas soluções para os espaços têm surgido a cada dia e
devem fazer parte da rotina das pessoas em um futuro próximo.

Um exemplo disso é a internet das coisas, ou seja, a conexão à
internet de diversos objetos, como eletrodomésticos e
fechaduras. Já imaginou abrir as janelas da sua casa apenas com
um toque no seu celular? Pois com as novas tecnologias isso será
possível e tudo indica que esta seja uma grande oportunidade
para os arquitetos.

Falando em futuro, você já deve ter percebido que a estrutura das
famílias tem se modificado com o tempo. Se antes as casas eram
ocupadas por diversos familiares, hoje muitas pessoas moram
sozinhas, e isto também influencia a arquitetura. Pensar em
espaços reduzidos e com móveis e objetos multifuncionais e que
se adequem a diversas tarefas, lazer e trabalho, por exemplo,
também é tarefa do arquiteto para os próximos anos.

A sustentabilidade também é uma tendência, não só do futuro,
mas também do presente. Este é um assunto que une qualidade
de vida e conservação do meio ambiente em um contexto de cada
vez mais concreto e de poluição. Buscar estratégias para
minimizar os impactos ao meio ambiente, como energias
renováveis e a reutilização de materiais, é o desafio para
arquitetos e urbanistas nos próximos anos.



Mas, afinal, como é o
mercado de trabalho em

Arquitetura e Urbanismo?
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Carreira

O que se aprende na faculdade
de Arquitetura e Urbanismo?

Se você está pensando em ser arquiteto, deve estar curioso para
saber qual é o caminho a trilhar para conquistar espaço nesta

profissão, não é?

O curso de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do Centro
Universitário UniAnchieta tem a duração de 05 anos ou 10 semestres.
Seu objetivo é formar profissionais capacitados para projetar espaços,

de residências a cidades.  Para tanto, conta com uma grade
multidisciplinar que engloba história, desenho, matemática, física,

artes e informática.

Essa multidisciplinaridade é o que garante que o arquiteto formado
pelo curso seja capaz de considerar todos os fatores envolvidos

em um projeto, desde o passado do local, passando pela
estrutura e dimensionamento espacial, até a estética e design.

Por essa razão, a grade engloba matérias mais
amplas, que podem ser consideradas base

para a formação profissional, como Ciências
do Ambiente, História da Arte e Cultura e

Sociedade.

O curso avança com disciplinas mais
específicas da área, visando tanto a

aprendizagem teórica quanto a
prática que

acontece nos laboratórios, simulando
situações reais e comuns na rotina

de trabalho.

Ficou curioso para saber mais?

Acesse o site do UniAnchieta
(anchieta.br) ou clique no QR CODE

abaixo e confira.



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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Empregos

CÓD VAGA CÓD VAGA CÓD VAGA

8942 PROFESSOR DE LÍNGUA FRANCESA 9141 ESTAGIÁRIO 9201 DESIGNER DE CRIAÇÃO

8948 ATENDIM ENTO / ORÇAM ENTOS 9142 ANALISTA DE PROCESSOS DE ENGENHARIA 9203 COM ERCIAL - NOVOS NEGÓCIOS

8990 JOVEM APRENDIZ - QUALIDADE 9145 ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE INFORM ÁTICA 9204 CONSULTOR COM ERCIAL

9016 ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 9146
ESTÁGIO TÉCNICO EM M ECÂNICA, M ECATRÔNICA OU
ELETRÔNICA

9205 ESTÁGIO EM SUPORTE E DESENVOLVIM ENTO ERP

9022 AUXILIAR ADM INISTRATIVO 9147 ESTAGIÁRIO 9206
ESTAGIÁRIO ADM /PCP/QUALIDADE/ ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO

9023 CONSULTOR COM ERCIAL 9148 ESTÁGIÁRIO ADM INISTRATIVO 9208 ESTAGIÁRIO

9037 ANALISTA DE LABORATÓRIO 9149 ASSISTENTE DE DEPARTAM ENTO PESSOAL 9209 ESTAGIÁRIO

9041 OFICIAL DE M ANUTENÇÃO I 9151 ESTAGIÁRIO DE TI 9210 ESTÁGIO FISCAL

9047 ESTAGIÁRIO PARA ÁREA CONTÁBIL E FISCAL 9154
PARA TRABALHAR NA M ELHOR DROGARIA DE BAIRRO DO
BRASIL

9211 ANALISTA DE LOGÍSTICA JR.

9076 ASSISTENTE COM ERCIAL 9157 ESTAGIÁRIO - FREE LANCER 9212 AUXILIAR ADM INISTRATIVO JURÍDICO

9077 ESTÁGIO COM PRAS/COM ERCIAL 9158 QUÍM ICA 9213 ESTÁGIO DE ADM

9079 ESTÁGIO EM CONTABILIDADE 9159 VENDEDOR TÉCNICO 9214 ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR

9080 RECEPCIONISTA 9165 AUXILIAR PROC. DE LABORATÓRIO 9215 ASSISTENTE DE RH

9081 ANALISTA DE RH 9168 ESTÁGIO EM COM ERCIAL 9216 ASSISTENTE DE ALM OXARIFADO E COM PRAS

9090 ASSISTENTE ADM INISTRATIVO DISTRIBUIÇÃO 9169 ESTÁGIO EM CONTROLADORIA 9218 ESTAGIÁRIO

9094
OPERADOR I OPERADOR DE PROCESSOS
QUÍM ICOS

9170 GERENTE DE VENDAS 9219 ESTÁGIO EM ENGENHARIA

9095
ANALISTA DE PLANEJAM ENTO DE
TRANSPORTES III

9172 ANALISTA FINANCEIRO SR 9220 AUXILIAR DE M ARKETING

9098 ASSISTENTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 9173 ESTÁGIO ALM OXARIFADO 9221 TÉCNICO EM M ECATRÔNICA

9101 ESTÁGIO TÉCNICO QUÍM ICO 9175 ESTÁGIO EM TURISM O 9222 ASSISTENTE DE SEGURANÇA LOGÍSTICA

9109 OPERADOR DE UTILIDADES 9176 ESTAGIÁRIO CONTÁBIL 9223 ESTÁGIO EM PEDAGOGIA M ATERNAL

9113 ANALISTA DE REDES SOCIAIS 9177 ESTAGIÁRIO FISCAL 9226 COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA

9116 ESTAGIÁRIO LOGÍSTICA 9178 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍM ICA 9227 ESTÁGIO JURÍDICO

9117 PROGRAM ADOR VB E ASP.NET 9179 ESTAGIÁRIO BIOGÁS 9228 ASSISTENTE DE TRANSPORTES

9118 ESTÁGIO EM BACKOFFICE COBRANÇA 9180 ANALISTA DE TREINAM ENTO E DESENVOLVIM ENTO 9229 ESTAGIÁRIO DE RH - DESENVOLVIM ENTO

9119 ESTAGIO 9181 SUPERVISOR DE USINAGEM 9230 LÍDER DE AUDITORIA DE LOJAS

9120 ASSISTENTE ADM INISTRATIVO DE PESSOAL 9182 COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 9231 ESTÁGIO M KT DIGITAL

9121 ANALISTA DE SISTEM AS 9183 ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL2 9232 ESTAGIO TI/SUPORTE

9122 ORÇAM ENTISTA COM PRADOR 9184 ESTAGIÁRIO DE ARQUITETURA 9233
ESTÁGIO EM RELACIONAM ENTO COM CLIENTES INSIDE
SALES

9123 ASSISTENTE DE QUALIDADE 9185 ESTAGIÁRIO EM TI 9234 ESTÁGIO EM PESQUISA E DESENVOLVIM ENTO

9124 PROGRAM ADOR 9189 ESATÁGIO ADM 9235 ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR I M EIO AM BIENTE

9125 ESTAGIO CIENCIAS CONTABEIS 9191 ANALISTA/ASSISTENTE CONTABIL 9236 ASSISTENTE TÉCNICO COM ERCIAL

9126 ESTAGIO 9192 ANALISTA FISCAL 9237 ESTÁGIO EM VENDAS

9127 ESTAGIÁRIO COM ERCIAL 9193 COM ERCIAL EXTERNO 9238 2766 - ESTÁGIO EM PEDAGOGIA

9131 VENDAS DE PEÇAS AUTOM OTIVAS 9194 ESTÁGIO ADM /RH 9239 2738 ESTÁGIO EM ADM INISTRAÇÃO DE PESSOAL

9134 ESTAGIARIO 9195 ASSISTENTE COM ERCIAL 9240
ESTAGIÁRIA DE PEDAGOGIA COM CONHECIM ENTOS NA
LÍNGUA INGLESA

9135 ANALISTA PROGRAM ADOR ASP.NET 9196 AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL 9241 DESIGNER GRÁFICO

9136 ANALISTA CUSTO/ORÇAM ENTO 9197 TÉCNICO DE LABORATÓRIO 9242 AUXILIAR DE LICITAÇÕES

9137 AUXILIAR ADM INISTRATIVO - ARM AZÉM 9198 AUXILIAR ADM INISTRATIVO 9243 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS

9138 ESTAGIÁRIO DE COM ERCIO EXTERIOR 9199 SUPORTE DE TI 9244 TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

9139 ESTAGIÁRIO DE ADM 9200 INSPETOR DE QUALIDADE 9245 ESTÁGIO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS



Te vi no Ancheta
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ALEGRIA
quanta !



PÓS-GRADUAÇÃOPÓS-GRADUAÇÃO

UNIANCHIETA

Business Intelligence com Big Data

Especialização em Língua Inglesa

Direito do Trabalho

MBA em Gestão de Negócios

Enfermagem em Oncologia

e muitos mais.

Conheça as mais de
de cursos20 opções

faça sua

ANCHIETA.BR
matrícula

Ensino alinhado com os desafios profissionais

CORPO DOCENTE QUALIFICADO


