
Olá, pessoal! Nesta semana está sendo retomado o

Programa de Educação Permanente para Servidores do

Centrinho-USP, com o primeiro treinamento de 2014:

“Ergonomia no ambiente corporativo”. Ergonomia é a ciência

que estuda a atividade do ser humano enquanto utilizador de

máquinas, dispositivos, ferramentas, no

sentido de definir as condições de

realização dessa atividade e garantir a sua

segurança no trabalho, saúde, conforto e

até mesmo produtividade. É a adaptação

correta do trabalho ao homem. Veja os

detalhes na seção “Vapt-Vupt” e participe!

O Carnaval está aí e destacamos, nesta

edição, algumas dicas para você aproveitar

bem este período. Confira! Boa leitura e

uma excelente semana a todos!
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Ergonomia no trabalho
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Quando: 20/3/2014

Local: USP-Bauru

Inscrições: até 10/3

Público-alvo: Membros de Comitês de Ética em Pesquisa,

pesquisadores, docentes, alunos de graduação e pós-

graduação e demais interessados

Convidados confirmados: Jorge Alves de Almeida Venâncio

(atual coordenador da Comissão Nacional de Ética em

Pesquisa-CONEP), Ricardo Corrêa (coordenador da Rede

Nacional de Pesquisa Clínica-RNPC), Antonio H. J. F. Marques

Campos (membro da CONEP e médico do A.C. Camargo

Cancer Center) e Livia M. Koenigstein Zago, membro da

CONEP e assessora jurídica do Gabinete da Reitoria da USP)

Realização: Comitês de Ética em Pesquisa do HRAC-USP e

FOB-USP

Apoio: Pró-Reitoria de Pesquisa da USP

Informações: www.centrinho.usp.br/eventos/info, e-mail

eventos@centrinho.usp.br ou telefone 3235-8437

Educação permanente

3º Encontro dos
Comitês de Ética em Pesquisa

Curso de Libras: últimas vagas

Salgados na Profis
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Dia Nacional do Livro Didático

Dia Nacional do Turismo

Dia do Meteorologista

Carnaval

27/02 •

02/03 •

03/03 •

04/03 •

As prévias do Carnaval já começaram, com os

populares blocos de rua e shows por todo o Brasil,

inclusive em Bauru e cidades da região. Mas, o que é

para ser apenas diversão e descanso, acaba gerando,

algumas vezes, muito transtorno e dor de cabeça. Nesta

edição, procuramos selecionar algumas dicas para você

aproveitar bem esse período de pausa na rotina, vá você cair

na folia, viajar ou curtir a folga em casa com a família e os

amigos. Ah, relaxe para aliviar a tensão do dia a dia, mas fique

atento para o principal inimigo nessa data: o excesso!

Fontes: Portal Tua Saúde (www.tuasaude.com)

Manual de Segurança da Polícia Militar (www.ssp.sp.gov.br)

Ricardo Alexandre D. Martini

Auxiliar Serviços Gerais
(Higienização Hospitalar) 10/02/14

Novos colegas

Juliana Moraes Ferraz

Auxiliar Serviços Gerais
(Nutrição e Dietética) 10/02/14

Jonatan da Silva Oliveira

Auxiliar Serviços Gerais
(Prontuário de Pacientes) 10/02/14

Camila Mariene Fregonese Faria

Téc. Assuntos Administrativos
(Serviço Social) 10/02/14

Bruna M. C. Marques da Silva

Auxiliar Serviços Gerais
(Prontuário de Pacientes) 10/02/14
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Carnaval

• Para quem vai ficar em casa, evite exagerar nos alimentos

“pesados” e gordurosos e no consumo de bebidas

alcoólicas, cujo excesso pode contribuir para a desidratação;

• Se você for viajar, faça antes uma revisão em seu veiculo.

Planeje as melhores vias, horários, pontos de parada e

abastecimento. Esteja descansado e nunca beba antes de

dirigir;

• Peça para que um vizinho ou amigo recolha sua

correspondência. Antes de viajar, instale dispositivos

automáticos para luzes externas e internas e programe

aparelhos eletrônicos para serem acionados, sempre

procurando dar a impressão de que sua casa está ocupada;

• Para curtir a folia, faça refeições leves (a cada 3 horas),

coma muita fruta, prefira alimentos mais saudáveis e evite

sanduíches com maionese ou muitos molhos. Beba bastante

água, tenha sempre uma garrafinha na mão ou por perto;

• Use roupas leves e use sapatos confortáveis. Evite ficar

exposto diretamente ao sol e passe sempre o protetor solar;

• Tenha dinheiro separado para pequenas despesas.

Mantenha seus objetos à frente de seu corpo. Fique atento

às pessoas que estejam ao seu redor. Tenha especial atenção

com as crianças e cuidado com esbarrões e empurrões.

Dicas para curtir o descanso
prolongado com saúde e segurança


