
A semana começou com datas importantes e terminará

assim. Dia 12 foi o Dia Nacional do Bibliotecário. Figura

emblemática para o trabalho minucioso de ensino e pesquisa. Que

pesquisador nunca enfrentou a aflição de buscar informações no

rico e desconhecido universo bibliográfico e documental brasileiro

e encontrou o caminho graças a um bibliotecário? 

Na sexta (16), outro profissional importante no cenário

atual de gestão das organizações públicas e privadas terá seu dia

comemorado nacionalmente: o ouvidor. A ouvidoria (ou

ombudsman, um termo nórdico mais identificado com a iniciativa

privada) se estabelece como um verdadeiro canal de manifestação

do cidadão/ usuário. Próxima de completar 13 anos, a Ouvidoria

do Centrinho-USP tem sido citada, ao longo desses anos, como

exemplo nos congressos e encontros da área por sua atuação

dinâmica e transparente. 

Registramos, nesta ocasião, a importância desses

profissionais (bibliotecário e ouvidor) no contexto de nossa

instituição. A todos, boa leitura e uma excelente semana!
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Caminhos abertos
A Superintendência do Centrinho-USP está com

convites para almoço beneficente em prol da Associação de

Pais para Integração Social e Escolar da Criança Especial

(Apiece). O evento acontece dia 18/3, a partir das 12h, no

Espaço Bauru (Rua José Ruiz Pelegrina, 6-60 – Vila Aviação).

No cardápio, filé de frango ao molho de mostarda, arroz

com passas, batata assada e salada colorida. A contribuição

é de R$20 por pessoa. Mais informações no ramal 358130.

Almoço beneficente

“Saber ouvir quase que é responder”.
Pierre de Marivaux (1688-1763),

jornalista e romancista francês

Nesta edição, vamos conhecer novos colegas de trabalho admitidos em fevereiro. Alguns rostos já

são conhecidos, mas estão em nova etapa. Sejam todos bem-vindos à equipe!

Mário Akamine,
téc. assuntos admin., Seção
de Pessoal (01/02/2012)

Talita F. S. Fernandes,
assistente social, Implante

Coclear (06/02/2012)

Poliane S. de Araujo,
aux. de laboratório,
Farmácia (13/02/2012)

Amanda A. Pereira,
aux. admin., Serv. Pront.
Pacientes (06/02/2012)

Eliana F. de O. Mendes,
assistente social, Serviço

Social (09/02/2012)

Karen R. Coelho, 
aux. admin., Serv. Pront.
Pacientes (15/02/2012)

Amabile Francelí P.
Rodrigues,  assistente social,
Serviço Social (27/02/2012)

Wagner Bomfim Perches, 
téc. assuntos admin., Seção
de Pessoal (27/02/2012)

Caroline Spósito, 
assistente social, Serviço
Social (06/02/2012)

Eli R. Garcia Filho,
médico, Pediatria

(10/02/2012)

Rodrigo S. de Amorim,
admin., Almoxarifado e
Patrimônio (23/02/2012)

Novos funcionários

Dia do Bibliotecário
Dia Nacional da Poesia/ Dia dos Animais
Dia da Escola
Dia do Ouvidor
Dia do Carpinteiro

12/03 •
14/03 •
15/03 •
16/03 •  
19/03 •
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Quem cruza com ele nos corredores do Hospital não

deve imaginar, mas Flávio já foi boia-fria. Ele já plantou arroz,

feijão, alho... Já trabalhou na colheita de café, cana... Caçula de

um casal de lavradores, nasceu (e hoje mora) na pequena

Pirajuí, a 55 quilômetros de Bauru, mas foi criado em Balbinos,

"na roça", como faz questão de enfatizar. Aos sete anos de

idade já ajudava o pai com o serviço no campo. "Meu pai criou

três filhos com um salário mínimo. Não tínhamos luxo, mas

nunca nos faltou nada", conta Flávio. Até os nove anos, ele e

a família moraram numa casa sem energia elétrica e água

encanada. "Nós andávamos uns 500 metros até um poço

para buscar água", recorda.

"Meu pai nos deu a coisa mais importante que ele

poderia ter dado: educação e caráter. Se cheguei onde estou,

devo isso à nossa criação, rígida, que vejo com muito valor",

completa. "É curioso, não? Hoje uma criança não pode

aprender a trabalhar com os pais, mas pode ficar horas na

internet... Ver coisas ruins...", avalia.

Hoje, Flávio Donizeti Molezini, 31, é técnico em

radiologia e atua na Seção de Diagnóstico por Imagem do

Centrinho-USP (há oito anos) e na Santa Casa de Pirajuí. É

casado com Márcia Aparecida Jorge Molezini, 33, que trabalha

como auxiliar de laboratório na cidade onde moram. No mês

de fevereiro, Flávio teve um artigo publicado na Revista

Brasileira de Otorrinolaringologia, sobre um método

radiográfico para aparelho portátil (desenvolvido por ele) que

permite avaliar a posição e a integridade dos eletrodos na

instalação do implante coclear. Vamos conhecer um pouco

mais o nosso colega!

Flávio, quais são seus planos para o futuro? Estou muito

Dedicação intensiva
Doze famílias, de todos os cantos do Brasil. 
Alunos do 4º ano de Fonoaudiologia da FOB. Sem contar
equipe do Centrinho-USP e fonoaudióloga que atende
paciente do Hospital em Porto Alegre (RS). O objetivo?
Realizar, em dez dias, 40 sessões de fonoterapia, equivalente
ao trabalho de um ano. Na prática, muito mais do que
terapia intensiva: vínculo, dedicação e envolvimento
intensivos! Na foto, a fonoaudióloga Jeniffer Dutka ganha
um abraço apertado de despedida da pequena Mariana
Puginski Silva, 9, de Lucas do Rio Verde (MT).

Foto: Tiago Rodella/ SerCom
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inventor que veio da roçaFlávio:

Pingue-Pongue

Para saborear: Uma bela feijoada e caipirinha (com
pinga, não vodca).

Filme inesquecível: "Cidade dos Anjos". É uma bela
história sobre as fragilidades humanas e a imortalidade.

Leitura: Gosto da linha dos livros de Augusto Cury. Para
mim, tem um raciocínio interessante e boas lições.

O que mudaria neste mundo? Eliminaria a fome.

satisfeito com o que conquistei até aqui, com as amizades que

fiz. Parece pouco, mas, nem nos meus sonhos, eu imaginaria

chegar onde estou, trabalhar na USP... O meu maior orgulho é

hoje poder ajudar e dar mais conforto aos meus pais. E meu

trabalho é muito instigante. Na área da saúde, tudo evolui muito.

Posso passar a vida inteira estudando e sempre vai ter algo novo

para aprender. Isso torna a profissão bem interessante. Tenho a

felicidade de fazer o que gosto e ainda receber por isso.

O que gosta de fazer fora do trabalho? Sou um caipira nato.

Adoro música sertaneja. Toco violão... Já compus três músicas!

Mas não falam de "chifre", não (risos)! Também gosto muito

de pescar. 


