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Acontece, de 17 a 22 de agosto, o 48º Curso de

Anomalias Congênitas Labiopalatinas do Centrinho-USP.

Realizado desde 1985, o Curso é o mais tradicional evento
científico do Hospital e completa 30 anos em 2015. É voltado a
profissionais, pesquisadores e estudantes da área da saúde de
todo o país e do exterior.

Com o objetivo de disseminar as etapas e condutas
terapêuticas adotadas no Hospital e os avanços no tratamento
das fissuras labiopalatinas e anomalias relacionadas, o evento
traz um curso básico e 13 cursos específicos, ministrados pela
equipe do Centrinho-USP. 

As atividades acontecem no Teatro Universitário da USP-
Bauru e no Centrinho-USP. As inscrições promocionais estão
abertas e serão recebidas até o dia 10 de agosto. Programação,

inscrições e informações: e-mail eventos.hrac@usp.br, telefone

(14) 3235-8437 ou site www.centrinho.usp.br/eventos/info. 

Dia 20 de julho é o dia do

amigo! O dia de celebrarmos

aqueles que elegemos - e nos

elegeram - para serem nossos

companheiros e confidentes nos

momentos de sorrisos e lágrimas, altos e

baixos, festas e “ciladas”. É uma delícia aproveitar um churrasco,

dar uma volta ou jogar conversa fora com pessoas queridas, não

é mesmo? Mas e quanto a ser feliz com... a solidão? Sim,

“felicidade” e “solidão” assim, juntinhas na mesma frase. Se

você acredita que estas duas palavras são incompatíveis, talvez

seja hora de eleger uma nova amizade.

Ninguém aqui está fazendo ode à solidão, muito menos

dizendo que não precisamos dos outros! Estamos apenas dizendo

que não existe mal algum em querer passar um tempo com você

mesmo. Ir a um bar, fazer uma refeição extravagante, ir ao

cinema, sair para uma caminhada, fazer compras, ver um show,

viajar... É um mundo de possibilidades! Mas por que raramente

as pessoas fazem essas coisas sozinhas?

Neste dia do amigo, nossa dica é que você se lembre das

pessoas que fazem parte da sua vida, mas sem deixar de lado

aquela que, efetivamente, VIVE sua vida. Descubra o prazer de

sua própria companhia! Ótima semana e boa leitura!

48º Curso de Anomalias

 

toques
administrativos

Equipe SerCom Centrinho-USP

Novo sistema para
empréstimos consignados
A partir de 21 de julho de 2015, o procedimento para

empréstimos em folha de pagamento será alterado. O novo

sistema, chamado e-Consig (da Empresa Zetrasoft), é totalmente

online e pode ser acessado de qualquer dispositivo com internet.

Nesse sistema, o servidor poderá simular e acompanhar

seus empréstimos, solicitar aos bancos e instituições financeiras

a concessão de novos créditos, comparar taxas praticadas entre

as instituições credenciadas à USP, entre outras operações, sem a

necessidade de se deslocar até as instituições ou recorrer a

intermediários, não sendo mais necessário também dirigir-se à

área de pessoal das Unidades/Órgãos.

Em breve serão disponibilizadas mais informações na página

do DRH-USP (www.usp.br/drh) e no sistema MarteWeb.

A Seção de Pessoal do Centrinho-USP destaca que, no período de 21 a
23 de julho, não serão realizados cadastros ou cancelamentos de
consignações, em virtude da migração dos dados do MarteWeb para o
e-Consig. A previsão de início de operação do e-Consig para a
comunidade uspiana é 24 de julho, sexta-feira.

O prazer de ser
meu    amigo!PRÓP

RIO

De 26 a 29 de agosto acontece na FOB-USP o XXII

Congresso Fonoaudiológico de Bauru (Cofab). O evento marca
a transformação da tradicional Jornada Fonoaudiológica de
Bauru (JOFa) em congresso, e comemora os 25 anos de
implantação do curso de Fonoaudiologia da Faculdade.

O evento apresenta o tema “Atualidades nos diferentes
ciclos da vida” e propõe discutir tópicos sobre o diagnóstico
precoce e tratamento de alterações da comunicação, assim
como aperfeiçoá-la de acordo com os diferentes ciclos da vida.

São coordenadoras do XXII Cofab as professoras Simone
Rocha de Vasconcellos Hage, Aline Aceituno da Costa e Magali
de Lourdes Caldana, do Departamento de Fonoaudiologia da
FOB-USP. Programação do evento, inscrições e informações:

site www.cofab.fob.usp.br.

Congresso Fonoaudiológico

Festa junina “Balancê”
Para que uma ideia dê certo, é necessário o envolvimento,

dedicação e partipação de todos. Os colegas que organizaram a

Festa Junina “Balancê do Centrinho”, realizada no dia 26 de

junho, se empenharam com harmonia e cooperação. O

resultado? Momentos deliciosos na comemoração do nosso

aniversário, com vários colegas e alunos do Centrinho-USP!

Na divisão de tarefas, a Ouvidoria ficou encarregada de

administrar os recursos arrecadados com aqueles que aderiram ao

“Balancê”. Dos R$ 3.566,00 (três mil, quinhentos e sessenta e

seis reais) arrecadados, foram gastos R$ 3.403,52 (três mil,

quatrocentos e três reais e cinquenta e dois centavos). O saldo

positivo de R$ 162,48 (cento e sessenta e dois reais e quarenta

e oito centavos) es†á reservado para a próxima confraternização,

que será realizada ainda este ano. Obrigado a todos!

Centrinho



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: Caroline Thomazelli, Marisa Romangnolli e Tiago Rodella. Fale conosco: ramal 358156. imprensa@centrinho.usp.br

02

FAÇA (sozinho) O QUE TE FAZ FELIZ!

1. Aprenda a amar o seu tempo sozinho. Aprenda a amar os

benefícios de estar sozinho e resolva ter uma atitude positiva a

respeito disso. Ter tempo para si mesmo lhe dá a chance de

desacelerar toda a atividade frenética e interações da vida diária.

Sozinho você terá tempo para realmente ser você mesmo - e

apreciar sua própria companhia.

2. Crie algo, experimente! Pinte, desenhe, fotografe... Crie um

blog sobre seus filmes preferidos, jogos, experiências pessoais...

Ou, então, invente algo na cozinha - sem pressão para fazer algo

perfeito, já que está cozinhando para você mesmo.

3. Mime-se. Leve-se para o cinema, para um passeio ou para

jantar fora. Não há nenhuma razão para ficar constrangido em

Você costuma ir ao cinema sozinho? E a shows? Que

tal um jantar em um restaurante - mas sozinho? Existem aqueles

que responderiam sim, sem hesitar, mas há outras pessoas que

entram em pânico só de pensar em se sentar em meio a gente que,

ao contrário delas, estão acompanhadas.

Uma pesquisa publicada no Journal of Consumer Research

sugere que as pessoas que acham que se sentiriam constrangidas

jantando ou indo ao cinema sozinhas podem estar erradas.

Estaríamos simplesmente perdendo a oportunidade de fazer

uma atividade legal por medo. 

A pesquisa, feita por cientistas das universidades de

Maryland e Georgetown, reuniu dados que mostraram que as

pessoas preferem fazer atividades práticas sozinhas e atividades

hedônicas (as voltadas ao prazer e à diversão) acompanhadas. O

motivo, quase unanimidade, é o medo de que outras pessoas

achem, ao ver alguém sozinho no cinema, por exemplo, que

essa pessoa não tem amigos para acompanhá-la. 

A boa notícia é que existem formas das pessoas

se sentirem mais confortáveis ao realizar uma atividade

hedônica sozinhas. A pesquisa apontou que elas se

sentiam menos desconfortáveis em um café, por

exemplo, se estivessem lendo um livro - o que dá a ilusão

de um propósito a elas.

Isso pode soar bobo, até para quem tem medo

de ser visto sozinho. Afinal, por que outra pessoa se

importaria com alguém sem companhia em um

café/jantar/cinema? E por que o livro ou o jornal ou a

revista magicamente protegeria desse julgamento?

Então, na última parte da pesquisa, os cientistas

tentaram entender melhor esse mecanismo. Estudantes

foram separados em pequenos grupos, ou sozinhos, e

foram encarregados de visitar uma galeria de arte por 10 minutos. 

Os participantes deveriam dizer, antes, o quanto achavam

que se divertiriam e, depois da visita, dar uma nota para a

experiência. Pessoas que estavam sozinhas disseram ter

expectativas menores para a visita, mas o resultado final foi bem

diferente das previsões. Tanto as pessoas em grupo quanto as

desacompanhadas tiveram experiências similares na galeria,

mostrando que, apesar das expectativas baixas, é possível, sim,

se divertir sozinho.

Agora os cientistas querem analisar a recepção de pessoas

que vêem outras sozinhas. Será que o julgamento realmente

acontece? De qualquer forma, é importante ressaltar que esse

medo de “parecer sem amigos” deve ser superado mesmo por

quem realmente tem poucos amigos. Afinal, sair é uma forma de

conhecer pessoas - e de não entrar em um ciclo vicioso de não

sair por não ter amigos e não fazer amigos por não sair de casa.

Dia da caridade

Dia do amigo
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20/07 •

“O melhor uso da vida consiste em
gastá-la por alguma coisa que dure

mais que a própria vida”
(William James)

Por que você também deve
ir ao cinema sozinho?

Não tenha medo da solidão!

Material adaptado da Revista Galileu (www.revistagalileu.globo.com)
Texto de Luciana Gaslastri

sair sozinho. Na verdade, pode ser muito agradável ir aonde você

quiser, pedir o que quiser, beber o que quiser e ter uma mesa

inteira só para você!

4. Invista em você. Aproveite a falta de interrupções para rever e

colocar em dia suas responsabilidades. Aprenda algo novo,

pratique suas habilidades, faça as aulas e cursos que sempre quis.

Ou, então, apenas tire um tempo para pensar e relaxar.

5. Torne-se ativo e entretenha-se. Saia de casa e desfrute a

natureza, exercite-se, aventure-se! Faça uma sessão de filmes,

leia uma pilha de livros ou relaxe assistindo ao seu programa

preferido. Se não gostar de jogos e video-game, experimente; se

gostar, amplie seus horizontes com jogos novos.

Material adaptado do site pt.wikihow.com/Se-Divertir-Sozinho

Aniversário da Funcraf

Dia do motorista / Criação

do Minist. da Saúde (1953)
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