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Dicas e minientrevista
Olá, pessoal! Nesta edição, damos continuidade à última

coluna “Dicas de Valor”, na qual abordamos algumas questões

sobre o uso proveitoso da internet e das redes sociais. O tema

desta semana será o uso do computador do trabalho para fins

pessoais. Na mesma coluna, também destacamos uma campanha

nacional para a atualização da vacinação das crianças. Se você

tem filhos menores de cinco anos, fique atento! Por fim, na

famosa coluna “Minientrevista”, compartilhamos um pouco da

vida da nossa talentosa e esmaltemaníaca colega Jamylle Prieto,

do Serviço de Assistência Hospitalar. Desejamos uma ótima

semana a todos! E boa leitura.

Equipe SerCom Centrinho-USP – Funcraf

Evite o uso particular do computador de trabalho. Se for

inevitável, use o e-mail pessoal e nos horários permitidos pela

instituição ou setor;

Não é recomendado gravar músicas, filmes e fotos pessoais no

PC do trabalho. Eles podem trazer vírus ou deixar a máquina lenta

por excesso de arquivos;

Para manter sua privacidade, é melhor não armazenar

documentos e arquivos pessoais no computador do trabalho

nem no e-mail corporativo, já que eles, por direito, pertencem à

instituição e não ao funcionário. Se também for inevitável, mantenha

cópia dos arquivos com você em outra mídia, como o pen drive, ou

armazenados na “nuvem”, ou seja, em servidores virtuais remotos;

Mesmo que não haja normas específicas de uso do computador e

da internet em seu local de trabalho, a palavra de ordem é:

parcimônia! Utilize essas ferramentas com moderação e responsabilidade.

Fonte: http://tecnologia.uol.com.br 

pessoal x profissional
Grande parte do nosso tempo é passada no trabalho, não é verdade? Entretanto, o comportamento e o
uso de equipamentos de trabalho devem seguir uma linha profissional, inclusive o uso do computador. A
visão geral é que o PC do trabalho e a internet são ferramentas para auxiliar as atividades profissionais
do funcionário. Apesar disso, para os especialistas, o uso para fins pessoais é aceitável, desde que haja
bom senso. Mas... até onde é permitido ir? Veja a seguir algumas dicas.

As vacinas dos seus filhos estão em dia? Atenção, o

Ministério da Saúde realiza de 18 a 24/8 uma campanha de

atualização da caderneta de vacinação das crianças menores de

cinco anos. A ação tem como objetivo diminuir o risco de

transmissão de enfermidades imunopreveníveis – como

meningite, paralisia infantil e pneumonia – e reduzir as taxas de

abandono do esquema vacinal.

• Vacinas disponíveis: Todas as vacinas do calendário básico da

criança. São elas: BCG, Hepatite B, Vacina Oral Poliomielite

(VOP), Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C

conjugada, Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, rubéola e

caxumba) e DTP (difteria, tétano e coqueluche), incluindo

agora a Pentavalente e a Vacina Inativada Poliomielite (VIP).

• Como participar: As crianças devem ser levadas ao posto de

vacinação do SUS mais próximo para que a caderneta de saúde

seja avaliada e as vacinas, atualizadas.

• Em Bauru: As Unidades Básicas de Saúde manterão

atendimento no dia 18 e de 20 a 24/8, das 8h às 17h.

Fontes: http://portalsaude.saude.gov.br e

www.bauru.sp.gov.br.

Vacinação infantil
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No trabalho, o que fica nítido é sua

concentração, responsabilidade e

competência para elaborar, diariamente, o

“quebra-cabeça” que é o mapa cirúrgico do

Centrinho. O que poucos conhecem é o lado

criativo e cheio de cores que também faz

parte do dia a dia da nossa colega

Jamylle Prieto, 34, secretária do
Serviço de Assistência Hospitalar.

Em casa, entram em cena

mais de 400 esmaltes, alicates de

unha e cutícula, lixa, carimbos

com desenhos – para a chamada

Nail Art (design das unhas) –,

acetona, algodão... “Sou uma

esmaltemaníaca”, confessa Jamylle, que faz as unhas, no

mínimo, duas vezes por semana. Mas, para ela, mais do que

dar forma, cor e brilho às unhas e propiciar higiene e beleza,

este “arsenal” também ajuda a vida se tornar mais leve e

alegre. “Dedicar-se a algo que se gosta, cuidar-se, sentir-se

bonita faz muito bem para a mente!”, ressalta.

E o gosto por fazer as unhas tomou corpo, criou asas e

voou. Desde janeiro deste ano, Jamylle tem um blog onde

compartilha fotos e todo o seu conhecimento e experiência na

arte dos esmaltes. Lá, ela também escreve sobre outros

prazeres – como livros, comidas, internet, séries de TV – e

acontecimentos de sua vida. Em apenas sete meses, o blog já

teve mais de 9.000 visualizações... Mais de 1.000 por mês! 

E não é para menos. Os posts sobre esmaltes, por

exemplo, caem como uma luva para a alma feminina. Eliminam

dúvidas práticas (“é fácil de ser aplicado?”, “seca rápido?”,

“descasca facilmente?”, “é simples de ser removido?”), dão

dicas sobre técnicas e opinam sobre coleções e custo-benefício.

Homens, para uma simples comparação com o seu universo,

imaginem um site que compare as vantagens e desvantagens

entre marcas e modelos de carro... Motor... Cilindrada...

Potência... Torque... Itens de série e de segurança...

Equipamentos e acessórios... Autonomia e economia... Preço...

Captaram? Bem, quem quiser conhecer bastar acessar:

http://cantinhodajah.blogspot.com.

“Rata de internet”, além do blog, Jamylle é membro de

um grupo no Facebook chamado “E o esmalte da semana é...”.

Ela e outras participantes estão servindo de fontes de referência

e inspiração para uma escritora portuguesa, que está

compondo, para um livro, um personagem de uma manicure

brasileira que vai tentar a vida em Portugal. O reconhecimento

pelo talento de Jamylle também já resultou num convite

especial: desde junho, ela é colaboradora – com uma coluna

semanal especializada em esmalte – do blog Papo Calcinha

(http://raphaiola.blogspot.com.br), voltado ao público

feminino. Veja a seguir um pouco mais da conversa que

tivemos.

Fale um pouco sobre você, Jamylle. Sou formada em

Secretariado Executivo Bilíngue. Em abril deste ano, voltei aos

estudos, iniciei um MBA em Gestão de Recursos Humanos. Sou

casada há um ano. Na casa da mãe, a gente tem tudo na mão...

Roupa lavada e passada, comida feita na hora... Se, por um

lado, a vida de casada tem seus desafios e aprendizados, por

outro, também é repleta de bons momentos e felicidade. Só não

sabemos ainda se queremos ou não ter filhos. O mundo de hoje

é muito maluco. É uma responsabilidade muito grande, não?

Fora o prazer com os esmaltes, o que mais a agrada? Adoro

bater perna no Calçadão com minha mãe e minha irmã aos

sábados. É a nossa hora de colocar os assuntos em dia, dar

risada. Faz um bem danado!

Mudaria algo em sua personalidade? Sonho em ser mais

organizada! Outra coisa é que, desde cedo, aprendemos que a

honestidade, sinceridade, cumprir as nossas obrigações são

princípios básicos. Acontece que acabo sendo muito aberta,

sem meio termo, e, às vezes, se expor demais, falar tudo o que

se pensa gera mágoas e conflitos com as pessoas.

Jamylle
As cores de

Dia do Folclore
Dia da Infância
Dia do Soldado
Dia do Psicólogo

22/8 •
24/8 •
25/8 • 
27/8 •
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