
Você tem o hábito de beber energéticos? Atenção, o

consumo em excesso – principalmente misturado com bebidas

alcoólicas – pode trazer sérios problemas à saúde. Esse é o tema

da coluna “Dicas de valor”. A Pós-Graduação do Centrinho-

USP está com inscrições abertas para os cursos de mestrado e

doutorado. São 20 vagas. Saiba mais na coluna “Vapt-vupt”.

Nesta edição destacamos ainda, entre outros assuntos, eventos

que estão por vir, como a tradicional Festa Junina do Cedau (já

na próxima semana) e o 47º Curso de Anomalias Congênitas

Labiopalatinas do Hospital (programado para agosto). Abraço a

todos e uma boa semana!
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Vagas para pós

Equipe SerCom Centrinho-USP

O Centrinho-USP recebe, nos dias 16 e 17/6, as

inscrições para o processo seletivo dos cursos de Mestrado

e Doutorado em Fissuras Orofaciais e Anomalias

Relacionadas. Ao todo, são oferecidas 20 vagas. Os

candidatos devem ter formação superior compatível com as

linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação do

Hospital, disponibilidade de dedicação integral e

proficiência em língua inglesa. As inscrições serão recebidas

na Seção de Pós-Graduação, ou via correio. O edital

completo está disponível no site no Centrinho-USP:

www.centrinho.usp.br/hospital/posgrad. Informações:

(14) 3235-8434 ou secpg@centrinho.usp.br.

Mestrado e doutorado

Quando:

Onde:

Público-alvo:

Submissão de trabalhos:

Organização: 

Informações e inscrições: 

47º Curso de Anomalias
Congênitas Labiopalatinas

No dia 11/6, das 18h30 às 22h, será realizada a

tradicional Festa Junina do Cedau, na Assenag-Bauru.

Estão programadas diversas brincadeiras e gincanas para as

crianças atendidas e familiares, além de apresentação de

danças, casamento caipira e muitas surpresas. O evento

marca o início das férias no Cedau e é um momento

importante de integração entre as famílias. A realização da

festa conta com o apoio de diversas Seções e Serviços do

Hospital, como Educação e Terapia Ocupacional,

Manutenção, Nutrição, SerCom/Eventos e Serviços Gerais,

além do Berçário e Maternal Leite & Amor da Prefeitura do

Campus USP-Bauru e de estabelecimentos da cidade.

Festa Junina do Cedau

No período de 20 a 23/8, será realizada na FOB-

USP a 21ª Jornada Fonoaudiológica de Bauru (Jofa). O

evento deve reunir participantes de todo o país e conta

com vasta programação científica, incluindo cursos,

oficinas, mesas-redondas, feira tecnológica e painéis

científicos. Diversos temas da fonoaudiologia serão

discutidos com a presença de palestrantes nacionais e

internacionais. A data limite para submissão de trabalhos

científicos é 6/6. Informações adicionais e inscrições: site

www.jofa.fob.usp.br ou e-mail jofabauru@fob.usp.br.

Jornada Fonoaudiológica

Dia do Desafio

Fotos: Márcio Antonio da
Silva, SerCom/Eventos
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Dia Mundial contra a Agressão Infantil

Dia do Meio Ambiente

Dia da Liberdade de Imprensa no Brasil

Dia Nac. da Imunização / Dia do Porteiro

04/06 •
05/06 •
07/06 •
09/06 •

Os perigos dos

InterUSP de futebol

Foto: Seção de Práticas Esportivas da PUSP-B

Classificação final
- Campeã: Inglaterra (graduação FOB)
- Vice-campeã: Itália (servidores FOB/PUSP-B)
- 3ª colocada: Alemanha (equipe HRAC)
- 4ª colocada: França (pós-graduação FOB)

Premiações
- Artilheiro: Flávio Sutra (Inglaterra), 8 gols
- Vice-artilheiro: Anderson (Itália), 4 gols
- Melhor defesa: Alemanha, 5 gols sofridos
- Jogador destaque: Cesão (Goleiro da Itália)
- Troféu fair play: Alemanha

Mistura com álcool
Entre os jovens, um fator preocupante é a mistura de
energético com bebidas alcoólicas. Em combinação com álcool,
os energéticos provocam aumento da adrenalina, palpitações,
suor e, dependendo da quantidade ingerida, desidratação.
Em muitos dos casos, as pessoas podem entrar em coma
alcoólico e perder a memória por algumas horas. Segundo
especialistas, a mistura e o consumo em excesso podem levar
a uma hemorragia cerebral e até mesmo a um infarto
fulminante.

energéticos

“O tempo é muito lento para os que esperam.
Muito rápido para os que têm medo.
Muito longo para os que lamentam.
Muito curto para os que festejam.

Mas, para os que amam, o tempo é eterno.”

(Henry van Dyke (1852-1933), escritor norte-americano)

Fonte: www.redebomdia.com.br


