
Oito de março é a data para mostrarmos nossa

admiração àquelas que enchem todos os nossos dias de vida:

esposa, namorada, filha, mãe, avó, bisavó, amiga, MULHER...

Nesta semana, prestamos

uma singela homenagem

a essas belas

guerreiras, com a

inesquecível canção

“Maria, Maria”, de

Milton Nascimento e

Fernando Brant (veja na

página 2). Boa leitura e uma

ótima semana!
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toques administrativos

A chefia técnica do Serviço de Prontuário de Paciente

(SPP) informa que a marcação de exames externos para

pacientes (tomografia, ultrassonografia, ressonância magnética

e outros), que era executada pelo serviço de Documentação

Clínica do SPP, passou a ser realizada pela funcionária Valéria

de Jesus Rocha, da Diretoria de Serviços Complementares.

Outros detalhes: ramal 358063.

Marcação de exames

Portaria I de Funcionários

Carreira: 2ª etapa
Estão abertas, até às 16h do dia 14/3, sexta-feira, as

inscrições para o concurso público do Centrinho-USP para

assistente social. Ao todo, são seis vagas para a função, dentre

as quais uma fica reservada a pessoa com deficiência. O salário

será de R$ 6.366,11, mais benefícios. A contratação será sob o

regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com

jornada de trabalho de 30 horas semanais. Os candidatos

devem ter graduação completa em Serviço Social; registro no

Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo (CRESS-SP);

e conhecimento de informática. As inscrições serão recebidas

exclusivamente pelo site https://uspdigital.usp.br/marteweb

(link: Concursos Públicos). Edital completo em

www.centrinho.usp.br/hospital (clicar em Concurso, Editais de

abertura).

Assistente social

“Uma certa magia...”



14 coisas que você NÃO deve jogar na
privada, ralo ou pia

- Cotonete e fio dental

- Medicamento e preservativo

- Óleo de cozinha

- Ponta de cigarro

- Poeira de varrição de casa

- Fio de cabelo e pelo de animais

- Tinta que não seja à base de água

- Querosene, gasolina, solvente e tíner

Jogue estes produtos no lixo comum. Alguns deles,
como óleo de cozinha, medicamentos, tinta e
solventes, podem ser levados a pontos de coleta
especiais, que darão a destinação adequada.

Expediente: O Nosso Mural é uma publicação semanal, parte das estratégias de comunicação interna traçadas pela equipe do Serviço de Comunicação do Centrinho-USP.
Chefe técnica do SerCom: Marisa Romangnolli. Arte e editoração: Caroline Thomazelli. Textos e edição: Tiago Rodella. Fale conosco: ramal 358156. imprensa.centrinho@usp.br
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Dia Internacional da Mulher

Dia Nacional do Bibliotecário

Dia da Poesia

Dia da Escola

Dia Nacional do Ouvidor

08/03 •

12/03 •

14/03 •

15/03 •

16/03 •

Você já teve vontade de despejar óleo usado na pia da

cozinha? Ponta de cigarro na privada? E fio de cabelo no ralo?

É, pode guardar a resposta consigo mesmo, mas saiba que,

além de causar problemas como entupimentos, algumas das

coisas que descartamos incorretamente podem poluir rios,

lagos e mares, contaminando o ambiente e os

animais. Também torna mais difícil

obter a água que nós mesmos

utilizaremos. Veja algumas

dicas.

Descarte correto

Fonte: Manual de Etiqueta Planeta Sustentável 
(www.planetasustentavel.com.br)

Desde o ano passado, a equipe da TV USP Bauru

produz, em parceira com profissionais do Centrinho-USP, uma

série chamada “Dicas da Turminha”, em que fantoches da

Turma do Centrinho dão dicas sobre saúde e bem-estar. Com

abordagem educativa, o “Dicas da Turminha” recebeu o

prêmio de melhor interprograma de TV Universitária na 8ª

edição do Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, realizado em

dezembro, em João Pessoa (PB). O bullying foi o tema do

último programete. Fissuras labiopalatinas, saúde bucal, afta,

sinusite e cárie também já foram assuntos abordados. Para

assistir aos episódios do “Dicas da Turminha” e às demais

produções da TV USP Bauru, acesse: www.ccb.usp.br/tvusp.

Dicas da turminha

Maria, Maria é um dom, uma certa magia
Uma força que nos alerta
Uma mulher que merece viver e amar
Como outra qualquer do planeta

Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor
É a dose mais forte e lenta
De uma gente que rí quando deve chorar
E não vive, apenas aguenta

Mas é preciso ter força, é preciso ter raça
É preciso ter gana sempre
Quem traz no corpo a marca

Maria, Maria mistura a dor e a alegria
Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça
É preciso ter sonho sempre

Quem traz na pele essa marca
Possui a estranha mania
De ter fé na vida...

Maria, Maria
Milton Nascimento
e Fernando Brant


