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Equipe SerCom Centrinho-USP

Acontece no dia 03 de julho, das 8h30 às 17h, no Teatro
Universitário da FOB-USP, a “2ª Jornada de Esterilização do
Centro-Oeste Paulista”, promovida pela Medcontrol Bauru. A
Jornada é voltada a profissionais e estudantes que atuam nas
áreas de esterilização, centro cirúrgico e controle de infecções
relacionadas à assistência à saúde. O objetivo é discutir questões
atuais sobre a legislação e práticas de processamento de
materiais para saúde, visando garantir a segurança de pacientes
e profissionais. As inscrições serão recebidas até o dia 30 de
junho, pela internet. A taxa de inscrição é R$ 15,00 e toda a
arrecadação será revertida para a Profis. Programação, inscrições

e mais informações: www.centrinho.usp.br/eventos/info, e-

mail eventos.hrac@usp.br ou telefone 14 3235-8437.

O mês de julho chegou – e as férias escolares também!

Para quem convive com crianças, uma pergunta simples: você já

se aventurou  a procurar, nos sites de busca, sugestões sobre o

que fazer com as crianças durante esse período? Ótimo! Então

você já notou que existem centenas - não, milhares! – de ideias

para passeios, viagens, cursos, colônias de férias, atividades

lúdicas e educativas, esportes, atividades dirigidas, projetos de

faxina... Mas calma! O que são as férias, afinal? Será que é o

momento de criar mais uma rotina, com programação excessiva

e pesada, para os pequenos? Ou, então, de deixá-los à vontade

para ficar 10, 12 horas em frente à televisão? Como dosar? Para

onde pender? O que fazer?! 

O mural desta semana fala um pouco sobre este

momento de alegria para as crianças e, algumas vezes, dor de

cabeça para os pais. Mas não se preocupe ou sinta culpado em

admitir isso. Cada um de nós enfrenta uma rotina de vida que só

cabe a nós dizer se é pesada ou não, cansativa ou não. Esqueça

o que o mundo tem a dizer sobre ser o pai perfeito! Tudo bem

não estar 100% do tempo disposto a fazer um bolo, brincar de

tabuleiro ou pular amarelinha. O importante é lembramos que

nada nessa vida faz sentido se não tivermos um tempinho para

relaxar, rir e passar momentos agradáveis com aqueles que

amamos. Boa leitura e ótima semana a todos! 

Dia do telefonista

Dia do hospital / Dia do bombeiro brasileiro

29/06 •
02/07 •

2ª Jornada de Esterilização

• INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE A DENGUE

Segunda-feira, 29 de junho, às 9h e às 14h30 (duas opções

de horários), na sala 4 da Pós-Graduação do Centrinho-USP.

Ministrante: Roldão Antônio Puci Neto, representante da

Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de

Saúde de Bauru. 

• COMO ENCAMINHAR UM PACIENTE PARA O CENTRINHO:

FISSURA, IMPLANTE COCLEAR E SAÚDE AUDITIVA

Terça-feira, 30 de junho, das 14h30 às 15h30, na Divisão de

Saúde Auditiva. Ministrantes: Eliana Fidêncio de Oliveira

Mendes, chefe técnica do Serviço de Prontuário de Paciente

(SPP), e Elaine Cristina Moreto Pacolla, chefe técnica da

Divisão de Saúde Auditiva.

As palestras fazem parte do Programa de Humanização e
Educação Permanente para Servidores do HRAC-USP.
Inscrições e informações: SerCom Eventos, e-mail
eventos.hrac@usp.br ou ramal 358437. 

programe-se

Férias escolares = crianças
em casa. E agora?!

Será realizada no dia 01 de julho, quarta-feira, a eleição para
representantes dos servidores técnicos e administrativos na

Comissão Central de Recursos Humanos (CCRH) da USP. No
Centrinho-USP, a votação acontece das 6h30 às 19h30, no
Quiosque. Serão considerados eleitos os três servidores mais
votados em toda a Universidade, e, como suplentes, os três mais
votados a seguir.

Eleição para CCRH
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1. Por que descansar nas férias? De acordo com a psicóloga e

psicanalista  Luciana B. Redivo Drehmer, ficar de "folga" também

é produzir. Portanto, atividades escolares nem sempre são tão

necessárias no período das férias. "Enquanto a criança brinca, ela

também trabalha. Cria condições de estabelecer resoluções para

novos desafios que não são necessariamente os que se aprendem

em sala de aula. É também durante as férias que a criança pode

retomar atividades ou brincadeiras já esquecidas", explica.

2. “Cinema em casa” e tardes com os amigos. A televisão

e o computador podem ser saídas para entreter a criançada

nas férias (mas sem abusos!). Aproveite e junte os amigos para

fazer um “cinema em casa”! Organize-se com outros pais para

fazer tardes coletivas, cada vez na casa de uma família, para não

sobrecarregar ninguém. Na maioria das vezes, duas ou três

crianças reunidas dão menos trabalho do que uma só, e receber

amigos em casa é um prazer muito grande. As crianças podem

preparar a casa para esse dia, com cartaz de boas vindas,

alguns jogos, um lanche mais caprichado... Tudo isso pode

ajudar a transformar um programa trivial em algo especial.

3. Mão na massa! Ter alguns materiais em casa é uma mão na

roda para propor brincadeiras e estimular a criatividade e

capacidade de planejamento. Tinta, cola, tesoura, papéis

coloridos (tipo papel de presente usado) e uma boa toalha

plástica pra forrar o chão ou a mesa. Juntar sucata também é

fácil: rolinhos de papel higiênico, garrafas de água e potes de

iogurte viram porta-lápis, bonecos, foguetes e carrinhos. Lã,

retalhos de tecido ou papel crepom são ótimos acabamentos. 

4. Já pra cozinha! Fazer uma receita simples é um bom momento

de união com os filhos. Alguns bolos podem ser assados em

forminhas de papel, como se fossem "cupcakes" – e a hora da

decoração acaba se tornando uma  brincadeira! Isso também

serve para quando for fazer o almoço ou jantar. Chame seu filho

Material adaptado dos seguintes sites:
Portal GNT: gnt.globo.com (textos de Bruna Capistrano e outros colaboradores)

Portal UOL: papofeminino.uol.com.br (texto de Renata Rode e Bárbara Stefanelli)

Férias escolares podem ser um momento de muita alegria

para as crianças, mas de desespero para os pais, principalmente os

que trabalham fora e não podem acompanhar o período em casa

com os filhos. Como entreter a criançada com uma programação

diferente a cada dia? Aliás, será necessário ocupar todos os dias

com atividades programadas?

As opções são muitas, mas é preciso respeitar o momento

do ócio. Andrea Bacellar, educadora, psicomotricista e diretora da

colônia de férias Gato Mia, acredita que férias ideais são aquelas

que têm um pouquinho de tudo: família, amigos, viagem,

atividades diferentes da rotina e até mesmo um pouco de ócio.

Segundo ela, as crianças sofrem com o excesso de programação

e deixá-las por alguns dias mais soltas, com tempo pra dormir até

mais tarde, redescobrir os próprios brinquedos, ler um livro e, até

mesmo, ficar em casa à toa, é importante. “São coisas simples,

mas que andam muito raras ultimamente!", sustenta. 

Então, o que fazer? Inventar mil atividades ou deixar a

criança o dia todo deitada ou em frente ao computador? Como

tudo na vida, é preciso que haja um equilíbrio. Ouça a criança!

O que ela gostaria de fazer? É possível fazer? Que outras

atividades ela toparia realizar, para variar o uso do computador e

televisão? Lembre-se sempre de respeitar suas vontades, afinal,

elas têm o direito de dizer como gostariam de aproveitar as

próprias férias, dentro das possibilidades da família. Com

criatividade e dedicação, é possível encontrar opções viáveis e

bacanas para entreter as crianças. Veja algumas dicas!

Como entreter as crianças
durante as férias?

para ajudar! Você pode aproveitar para reforçar os cuidados

na cozinha e até ganhar uma mãozinha na arrumação.

5. Livros e gibis. Não é porque a criança está de férias que ela vai

manter distância de textos e livros de histórias! A prática de leitura

pode ser intensificada nas férias e estimulada pelas pessoas que

convivem com a criança. Uma família leitora aguça a curiosidade

da criança que tem os adultos como modelos. Lembre-se,

contudo, que a criança não mudará por completo sua rotina por

causa das férias. É difícil que uma criança aprecie a leitura, se não

é estimulada a ler durante todo o ano. Leve seu filho a uma

livraria ou biblioteca e permita que ele escolha livros de seu

interesse. Gibis também são opções agradáveis de literatura.

6. Computadores e jogos eletrônicos. Sem dúvidas, a geração

atual tem muito mais afinidade com essas máquinas do que seus

pais. As crianças gostam e podem jogar durante as férias, mas

não o tempo inteiro! Além disso, quando os pais participam, a

brincadeira fica muito melhor. É importante para a criança ter os

pais do lado; mesmo que eles não joguem junto, mas estejam

presentes naquele momento, fazendo perguntas

sobre o jogo, regras e táticas.

7. Passeios e atividades para estimular a criatividade. Mexer nas

coisas, perguntar e duvidar são atitudes muito presentes no

universo infantil e os pais devem se beneficiar disso para estimular

a criatividade dos pequenos. Brincar ao ar livre, visitar museus,

parques, cinema, teatro, zoológico e escrever sobre uma viagem

são algumas opções para estimulá-las. Lembre-se de que não são

necessários passeios caros. Uma simples convivência afetiva com

as pessoas que se ama pode ser efetivo para produzir criatividade

e riqueza psíquica das crianças, preparando-as para a vida.


