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Perca o medo

da plateia
Apresentar um trabalho, fazer uma entrevista de
emprego, estabelecer novos contatos e amizades...

Se falar em público oferece dificuldades, há
orientações simples que são muito eficientes
para superá-las. PÁGINAS 4 e 5
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Saúde

De bem com a vida

A atividade física traz importantes benefícios para o
corpo humano. Mesmo com uma rotina repleta de

compromissos, é importante reservar um tempo para ela.

É
SENSO COMUM QUE A FALTA DE ATIVIDADE FÍSICA É PREJUDICIAL À
SAÚDE. Aliada a uma alimentação saudável supervisionada por especialista, a
atividade física traz benefícios para o corpo e para a mente, reduzindo o risco de

diabetes, a taxa de colesterol, o estresse, a depressão e a ansiedade, além de
melhorar a autoestima, a flexibilidade e a coordenação motora do indivíduo.

Outros benefícios são o aumento da capacidade respiratória
e a melhora da circulação sanguínea e da densidade óssea.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, apenas
30 minutos diários de atividade física são suficientes
para tirar um indivíduo do sedentarismo. Das
simples caminhadas até a prática de atividades
mais específicas, como a musculação, as
possibilidades são inúmeras, e cada um pode
encontrar aquela que seja adequada a suas
necessidades e possibilidades. Em entrevista
para o site O Globo em 2013, Raffael Fraga,
cardiologista do Núcleo de Cardiologia do
Hospital Samaritano de São Paulo, afirmou que
a prática da atividade física regular, ou seja,
cerca de 30 minutos durante cinco dias da
semana, traz inúmeros benefícios ao coração,
como o controle da hipertensão e da taxa
glicêmica, o aumento do colesterol bom e a
redução do ruim, além do controle do peso. Vale
lembrar que o indivíduo deve realizar uma avaliação
médica antes de iniciar qualquer atividade física, a
fim de saber se está apto ao esforço ao qual será
submetido, evitando riscos.

A reeducação alimentar e a prática de atividades
físicas são as únicas maneiras de perder peso de
forma saudável. Quanto à alimentação, as
dietas elaboradas por profissionais são
individualizadas, ou seja, o que é
recomendado para uma pessoa pode não ser
para outra, considerando-se sexo, idade,
peso, altura, prática de atividade física e
necessidades nutricionais.



Nutrição
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UniAnchieta realizam análise
microbiológica de hortaliças

minimamente processadas
A análise de amostras de alface crespa e couve manteiga vendidas prontas
para o consumo na região de Jundiaí revelou a presença de agentes
causadores de Doenças de Transmissão Alimentar (DTAs). As pesquisadoras
sugerem uma revisão das informações contidas nos rótulos desses
produtos.

OS P R O D U T O S M I N I M A M E N T E
PROCESSADOS SÃO UMA SOLUÇÃO
PRÁTICA PARA OS CONSUMIDORES

NOS DIAS ATUAIS, ISSO EM FUNÇÃO DO
COTIDIANO FRENÉTICO DA POPULAÇÃO QUE
D E S E M P E N H A V Á R I A S T A R E F A S
DIARIAMENTE.

Estes alimentos são vendidos prontos para consumo
e por isso passam por várias etapas que vão desde o
descarte de partes deterioradas até a sanitização,
processamentos que são realizados dentro de
padrões de qualidade exigidos pelo mercado e
regulamentados pelo Ministério da Saúde, para
garantir a segurança da saúde dos consumidores.

Esta preocupação ocorre porque o consumo desses
alimentos é preferencialmente in natura, e sabe-se
que certos alimentos, como as hortaliças, podem
veicular um grande número de patógenos,
ocasionando as Doenças de Transmissão Alimentar
(DTA).

Uma pesquisa realizada pelas estudantes Andréia C.
Noronha Silva, Angélica Aparecida de Toledo e
Isadora Cristina da Cruz, do curso de Nutrição do
Centro Universitário Padre Anchieta, sob a
orientação das professoras Dra. Luciana Urbano dos
Santos e Ma. Flávia Noeli de S. Infante, avaliou
hortaliças vendidas prontas para o consumo na
região de Jundiaí quanto à presença de bactérias.

As hortaliças avaliadas foram alface crespa (
) e couve manteiga ( ). Todas

as amostras de hortaliças, independentemente da
espécie, apresentaram contaminação por bactérias
do grupo coliforme, incluindo Escherichia coli, que é
um bioindicador de contaminação fecal. Embora a

Lactuca

sativa Brassica oleracea
presença de outros organismos não tenha sido avaliada neste estudo, a detecção da
contaminação fecal sugere a possibilidade da presença de outras espécies de patógenos.

Uma revisão sobre a orientação contida no rótulo dos produtos se faz necessária, com o objetivo
de orientar os consumidores quanto à necessidade de uma higienização prévia das hortaliças
antes do consumo, assim reduzindo o risco de aquisição da DTA.

Professora Dra. Luciana Urbano dos Santos e as alunas responsáveis pelo projeto
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Comportamento

Como falar em

público
AHABILIDADE DE CONVERSAR

É ÚTIL EM QUALQUER
C I R C U N S T Â N C I A : N O

CONTATO COM PESSOAS, EM UMA
R E U N I Ã O P R O F I S S I O N A L ,
P R O F E R I N D O P A L E S T R A S ,
MINISTRANDO AULAS. Saber
conversar é ter habilidade para contar
histórias, mas também é a arte de saber
fazer perguntas no momento adequado.
Em conversas, deve-se manter o bom
humor, evitando trocadilhos grosseiros,
e aprender a aproveitar bem as
informações da própria circunstância
para torná-las engraçadas. É importante
tomar cuidado com as sutilezas do
humor; ao fazer brincadeiras, é preciso
deixar claro para o interlocutor que se
está brincando. Se uma brincadeira tiver
de ser explicada, a atitude ao brincar não
foi apropriada.

Aprender a rir dos próprios erros,
divertir-se com suas gafes, é um bom
caminho para que o apresentador seja
mais descontraído e cativante. Saber
contar histórias é um dos mais preciosos
recursos da boa comunicação: saber
contar histórias interessantes e curtas.
Deve-se evitar falar com frequência
coisas do tipo né? tá? ok? entende?,
percebe? tá entendendo?; isso pode
fazer com que as pessoas se sintam
desestimuladas a prestar atenção. Um
vício irritante e muito comum é o uso
frequente de 'ããããã', 'ééééééé' no início
das frases ou em pausas. Em alguns
casos, as pessoas produzem ruídos tão
altos e prolongados que chegam a tirar a
concentração dos ouvintes.

Outra situação comum é a perda do
raciocínio: a pessoa está falando e de
repente se esquece completamente da
informação que pretendia transmitir.
Quando isso acontecer, é recomendável
tentar se lembrar somente uma vez da
informação. Se isso não der certo, o
raciocínio deve ser retomado: 'na

verdade, o que eu queria dizer é...'. Com esta expressão, a
informação passará a ser explicada por um outro ângulo e o
pensamento se reorganizará.

A palavra 'nós' pode ser uma palavra 'mágica' na comunicação,
pode ser o detalhe que fará a diferença para que os ouvintes sejam
conquistados. Quando ensinamos ou aconselhamos os ouvintes, o
'nós' tem o poder de afastar resistências. É como se o
apresentador estivesse se incluindo no grupo para receber a
mensagem. Quando estiver passando uma mensagem, o
apresentador deve falar com energia, disposição, entusiasmo,
emoção. Se o apresentador não demonstrar interesse e
envolvimento pelo assunto, não poderá pretender que os ouvintes
se interessem e se envolvam pelo tema que quer transmitir. Deve-
se demonstrar conhecimento; as pessoas precisam perceber que
as informações passadas pelo apresentador são fruto de
experiência anterior, de resultado de pesquisas, de atividades
desenvolvidas.

Conhecer o preparo intelectual dos ouvintes é de fundamental
importância para o sucesso da comunicação. Se o nível intelectual
predominante for médio para baixo, o apresentador não poderá



A expressão verbal adequada em
conversas e apresentações é uma
habilidade que pode ser treinada.

Confira algumas orientações.
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Comportamento

transmitir informações de maneira complexa. Se o nível intelectual
for médio para cima, o apresentador poderá apresentar as
informações por meio de ideias complexas, pois os ouvintes
conseguirão acompanhar as ideias com facilidade. Alguns
apresentadores têm a prática de segurar uma caneta ou outro
objeto, para se sentirem mais seguros; esta estratégia pode ser
utilizada, desde que contextualizada, por exemplo: se estou
segurando uma caneta, é porque estou constantemente fazendo
anotações. No ato de se segurar um giz, é porque estou escrevendo
algo na lousa, e assim por diante.

Uma apresentação deve ser montada com uma combinação entre
show e conteúdo, ou seja, qualidade de apresentação, para
conseguir atrair a plateia, e conteúdo de qualidade. O apresentador
deve procurar pronunciar as palavras da forma mais correta que
puder; assim, será mais fácil ser compreendido pelos ouvintes e
projetará a imagem de uma pessoa com boa formação. Não deve
usar palavras vulgares durante uma apresentação. Algumas

pessoas entendem que se o orador se
expressa dessa forma terá sua imagem
deteriorada e corre o risco de prejudicar
sua credibilidade. Deve-se usar o
estrangeirismo na medida certa, com
atenção às características dos ouvintes. A
expressão corporal também requer
atenção, pois ela pode ser fundamental
para que se obtenha sucesso; deve-se
evitar falar o tempo todo com as mãos nos
bolsos, braços cruzados ou presos nas
costas.

Hábitos como esfregar nervosamente as
mãos e coçar a cabeça devem ser
evitados. Os gestos devem ser
m o d e r a d o s , a c o m p a n h a n d o
harmoniosamente o ritmo da fala. Fazer
movimentos na linha da cintura e manter o
gesto até completar a informação são
es t ra tég ias in te ressantes . Uma
recomendação importante é olhar para os
ouvintes, pois é possível saber se estão
concordando ou não com o que ouvem. Se
o apresentador notar alguma dificuldade
no entendimento da informação, poderá
alterar sua estratégia de apresentação.
Para conquistar a atenção dos ouvintes,
deve-se, por exemplo, usar uma frase que
provoque impacto, lançar mão de um fato
curioso, contar uma história interessante,
levantar uma reflexão.

Durante a apresentação, não convém se
f ixar em um argumento; se o
apresentador exagerar no uso de um
argumento para defender sua ideia,
correrá o risco de repeti-lo tantas vezes
que acabará pre jud i cando sua
apresentação. Deve-se ajudar o ouvinte a
entender a mensagem, usando elementos
gráficos, figuras, imagens. Quando estiver
encerrando uma apresentação, pode-se
levantar uma reflexão, fazer uma citação,
elogiar os ouvintes, contar um fato
histórico etc.



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 Prof essor de Língua Francesa 9148 Estágiário Administrativ o 9214 Estagio nív el superior

8948 Atendimento / Orçamentos 9149 ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 9215 Assistente de RH

8990 Jov em Aprendiz - Qualidade 9151 Estagiário de TI 9219 Estágio em Engenharia

9016 Assistente de Logística 9154 para trabalhar na melhor drogaria de bairro do brasil 9220 Auxiliar de Marketing

9022 Auxiliar Administrativ o 9157 Estagiário - Free Lancer 9221 Técnico em Mecatrônica

9023 Consultor Comercial 9158 Química 9222 Assistente de Segurança Logística

9037 Analista de Laboratório 9159 Vendedor Técnico 9223 Estágio em Pedagogia Maternal

9041 Of icial de Manutenção I 9165 Auxiliar Proc. de Laboratório 9226 Coordenação de Segurança

9047 Estagiário para área contábil e Fiscal 9168 Estágio em Comercial 9228 Assistente de Transportes

9076 Assistente Comercial 9169 Estágio em Controladoria 9229 Estagiário de RH - Desenv olv imento

9077 Estágio Compras/Comercial 9170 Gerente de Vendas 9230 Líder de Auditoria de Lojas

9079 Estágio em Contabilidade 9172 ANALISTA FINANCEIRO SR 9231 Estágio MKT Digital

9080 Recepcionista 9173 Estágio Almoxarif ado 9232 Estagio TI/Suporte

9081 Analista de RH 9175 Estágio em Turismo 9233 Estágio em Relacionamento com Clientes Inside Sales

9090 Assistente Administrativ o Distribuição 9178 Estágio Técnico em Química 9234 Estágio em Pesquisa e Desenv olv imento

9101 Estágio Técnico Químico 9179 ESTAGIÁRIO BIOGÁS 9235 Estágio nív el superior I Meio ambiente

9109 OPERADOR DE UTILIDADES 9180 Analista de Treinamento e Desenv olv imento 9236 Assistente Técnico Comercial

9113 Analista de Redes Sociais 9181 Superv isor de Usinagem 9237 Estágio em Vendas

9116 Estagiário Logística 9182 Coordenador de Assistência Técnica 9238 2766 - Estágio em Pedagogia

9117 Programador VB e ASP.NET 9183 Estágio em Serv iço Social2 9239 2738 Estágio em Administração de Pessoal

9118 Estágio em BackOf f ice Cobrança 9184 Estagiário de arquitetura 9240 Estagiária de Pedagogia com conhecimentos na Língua Inglesa

9119 Estagio 9185 Estagiário em TI 9241 Designer Gráf ico

9120 Assistente Administrativ o de Pessoal 9191 analista/assistente contabil 9242 Auxiliar de licitações

9121 Analista de Sistemas 9192 Analista Fiscal 9243 Estágio Ciências Contábeis

9122 Orçamentista Comprador 9193 Comercial Externo 9244 Técnico de Edif icações

9123 Assistente de Qualidade 9194 Estágio ADM/RH 9246 Estagiário Contábil/Fiscal

9124 Programador 9195 Assistente Comercial 9248 AUXILIAR DESENVOLVIMENTO WEB

9125 Estagio Ciencias Contabeis 9196 Auxiliar de Escrita Fiscal 9249 Assistente de DP

9126 estagio 9197 Técnico de Laboratório 9250 Encarregado de Frota

9127 Estagiário Comercial 9198 Auxiliar Administrativ o 9251 Estágio em Laboratório Química

9131 Vendas de Peças Automotiv as 9199 Suporte de TI 9252 Estágio em Administração e Finanças

9134 estagiario 9200 Inspetor de Qualidade 9253 Estágio em Suporte e Desenv olv imento Serv ice Desk

9135 Analista Programador ASP.NET 9201 Designer de Criação 9254 Estágio em Relacionamento com Clientes Inside Sales

9136 Analista Custo/Orçamento 9203 Comercial - Nov os Negócios 9255 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO/LOGÍSTICA

9138 Estagiário de Comercio Exterior 9204 Consultor Comercial 9256 Auxiliar Comercial

9139 Estagiário de ADM 9205 Estágio em Suporte e Desenv olv imento ERP 9257 Prof essor de Espanhol

9142 Analista de Processos de Engenharia 9206 Estagiário ADM/PCP/Qualidade/ Engenharia de produção 9259 Estágio em Inteligência de Mercado Marketing

9145 Estagiário na área de inf ormática 9208 Estagiário 9260 Analista de Pricing Junior

9146 Estágio Técnico em Mecânica, Mecatrônica ou Eletrônica 9209 Estagiário 9261 Estágio em Nutrição

9147 Estagiário 9210 Estágio Fiscal 9262 Assistente Comercial

9264 Assistente de Contabilidade 9211 Analista de Logística Jr. 9263 Estágio em Administração/Compras/Marketing

9212 Auxiliar Administrativ o Jurídico



ESTUDAR É UMA TAREFA QUE FAZ PARTE DA VIDA DE TODO SER HUMANO,
PORTANTO, NÃO HÁ COMO EVITÁ-LA. Porém, é importante aprender como estudar
para alcançar resultados satisfatórios nos estudos. Durante todo o ano letivo, as Escolas

Padre Anchieta de Jundiaí promovem atividades que incentivam os estudos e oferecem
orientações que, se seguidas com atenção, auxiliarão os alunos do Ensino Fundamental a
estabelecerem uma rotina produtiva. Conheça algumas delas:

Educação
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quais são os seus?
Um bom planejamento da rotina pode garantir
rendimento escolar satisfatório, sem prejuízo

das atividades de lazer e do necessário descanso.

Não guarde
dúvidas sobre
conteúdos:
consulte o
professor da
disciplina cujo
conteúdo não
ficou claro e
peça que
explique
novamente. A
interação com
colegas também
pode ser
proveitosa,
estabelecendo-
se um sistema
de ajuda mútua.

Estude um
assunto de
cada vez:
procure não
estudar vários
assuntos de
uma só vez,
pois isso é
extremamente
prejudicial,
atuando
negativamente
na sua linha de
raciocínio.

Seja
organizado na
hora de
estudar:
mantenha os
materiais de
estudo, como
apostilas,
livros,
cadernos e
agenda bem
organizados,
de forma que
qualquer
consulta
possa ser
feita com
rapidez.

Evite faltar às aulas ou
chegar com atraso: tal
atitude compromete sua
aprendizagem, pois você
perde conteúdo. Mesmo
repondo o conteúdo perdido,
a falta da explicação do
professor pode comprometer
a qualidade da
aprendizagem.
Evite conversar durante a
aula: conversas em sala de
aula são pertinentes quando
relacionadas ao conteúdo
ministrado pelo professor.
Caso contrário, devem ser
evitadas, pois comprometem
o processo de ensino e
aprendizagem tanto de
quem está envolvido na
conversa quanto dos demais
alunos, que são prejudicados
pelo ruído.




