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Dia da pessoa com deficiência física
DIA DA LEITURA / Dia das crianças / Dia de N. Sra.
Aparecida
Dia do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional
Dia do professor
Dia do anestesiologista
Dia do eletricista

11/10 •
12/10 •

13/10 • 
15/10 •
16/10 •
17/10 •   

*Mens sana...
Quantas vezes você ouviu que é preciso praticar

atividades físicas, manter o corpo em movimento? Cuidar do
corpo por meio dos exercícios físicos é um consenso entre a
comunidade médica, os cientistas e a sociedade. Também somos
da mesma opinião e lhe damos o maior apoio nesse sentido, caso
você queira entrar para o grupo de “atletas da casa” (ao lado).
Aliás, parabéns, galera!

Agora, quantas vezes alguém lhe aconselhou a procurar
uma ginástica para o cérebro? Manter a massa cinzenta “sarada”

é importantíssimo para atenuar ou mesmo evitar algumas

doenças. Aprendizagem, memória, coordenação motora e foco
são alguns dos benefícios de investir em um programa para a
mente. E o melhor desses programas é, e sempre foi, a leitura! 

Ler abre novos horizontes, estimula a imaginação,

enriquece seu repertório e lhe permite relaxar. A leitura pode
diminuir o risco de desenvolver o Alzheimer, pois mantém o
cérebro ativo e trabalhando, já que o cérebro é como qualquer
outro músculo do corpo e requer exercícios para manter-se forte
e saudável. E mais: tudo que você lê é absorvido como
conhecimento, algo que você não sabia e que nunca sabe quando
vai ser de ajuda. 

E uma coisa é certa: você pode perder tudo, trabalho,
bens, dinheiro, até sua saúde, mas conhecimento, isso ninguém
pode tirar de você. Boa semana e boa leitura a todos.

Na 25ª Volta USP de Bauru,
realizada no último dia 27/9, dez
funcionários e alunos do Hospital
chegaram nas cinco primeiras posições das diversas categorias da
prova, três deles conquistando o primeiro lugar. Promovida pela
Seção de Práticas Esportivas da Prefeitura do Campus, a 25ª Volta
USP Bauru reuniu ao todo 750 atletas, de diversas cidades,
distribuídos em 28 categorias e em duas provas (5 e 10 Km).

Veja o resultado completo de todas as categorias em:
www.ccb.usp.br/voltausp

Cumprimentamos os colegas pelos excelentes

resultados! Aproveitamos para parabenizar também aqueles que

participaram e não ‘saíram na foto’, pela iniciativa e dedicação.

A todos, nossa admiração! 

E fica o convite: a Seção de Práticas Esportivas da PUSP-B
oferece a toda comunidade USP e dependentes a atividade de
iniciação à corrida. O objetivo é estimular a prática da corrida por
meio de um processo gradativo, além de incentivar a participação
em provas de rua e contribuir para a promoção da saúde e da
qualidade de vida. As inscrições de novas turmas acontecem a
cada início de semestre. Informações: ramais 8452 e 8391 ou e-
mail scpresp@ccb.usp.br, com Alexandre Sassaki. Participe!

A Ouvidoria do Centrinho-USP solicita a colaboração de

todos os profissionais para que mantenham a temperatura do

ar-condicionado das salas de atendimento entre 22 e 24

graus, conforme a orientação das placas afixadas.

Essa é a temperatura indicada para o bom

funcionamento dos aparelhos e a adequada climatização das

salas, além de manter o equilíbrio entre os consultórios e

demais ambientes, como corredores e ambulatórios. Lembre-

se: a diferença brusca de temperatura pode trazer prejuízos à

saúde. Colabore!

Cuidado com o ar-condicionado!

*Uma mente sã num corpo são, famosa citação latina derivada da Sátira X do poeta
romano Juvenal. No contexto, a frase é parte da resposta do autor à questão sobre o
que as pessoas deveriam desejar na vida.

...in corpore sano!

Os destaques do Centrinho-USP, por categoria: 

• Geral Feminino (10 Km)
5ª colocada: Júlia Speranza Zabeu, Implante Coclear

• Universitário USP Feminino (10 Km)
1ª colocada: Maira Antonieta Hernandez Flores, aluna
Especialização em Dentística

• Funcionário e Professor USP Feminino (5 Km)
2ª colocada: Regina Aparecida Correia de Oliveira, Cedau

• Funcionário e Professor USP Masculino (10 Km)
1º colocado: João Paulo da Costa Morais, Transportes
5º colocado: Odílio Segura Júnior, Informática Hospitalar

• USP Bauru Masculino (10 Km)
1º colocado: José Carlos da Cunha Bastos Jr, Cirurgia
Bucomaxilofacial

2º colocado: Valmir Wenceslau, Manutenção 
3º colocado: Alexander Magalhães Karg, Manutenção

• Universitário USP Masculino (10 Km)
2º colocado: Pedro Vinicio Barros de Abreu, aluno
Especialização em Dentística

• Funcionário e Professor USP Masculino (5 Km)
5º colocado: Heverton Schmidt Machado Vicente,
Almoxarifado

A partir da esquerda: Alexander,
Valmir, José Carlos, Júlia, João Paulo,

Heverton e Odílio

... mais Maira, Pedro e Regina
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“Ninguém nasce leitor, portanto a tendência natural é

ficar longe dos livros. Leitura para valer, aquela paixão que

vicia, que nos faz viver entre livros, isto tem que ser

desenvolvido, cultivado”. José Luiz Goldfarb não falou da

boca para fora: ele realmente vive entre livros. Curador do

Prêmio Jabuti por 23 anos e diretor de empresa que coordena

projetos voltados ao incentivo da leitura no Brasil, Goldfarb foi

livreiro por quase 20 anos, época em que sua principal função

era justamente atender novos leitores. Infelizmente o Brasil

está longe de ser considerado um país de leitores: de acordo

com pesquisa divulgada ano passado pelo IBOPE, apenas

55% dos brasileiros lê regularmente.

É importante que o hábito da leitura seja adquirido

desde a infância. De acordo com José Goldfarb, os pais e a

escola têm papel fundamental nisso: “Eles devem dar o

exemplo. Se os jovens não veem a paixão pelos livros em casa

e nem nos professores, eles acabam associando com estudo e

assim não descobrem a leitura por prazer”.

“Quem lê muito fala melhor, pensa melhor, escreve

melhor e se torna mais bem sucedido”, afirma Miriam Leitão,

jornalista, escritora e apaixonada por livros desde criança. Ela

me contou que era tão tímida que nem tinha coragem de sair

de casa. Depois de começar a ler, percebeu que sempre que

falava alguma coisa as pessoas paravam para ouvir. “Eu

estava desenvolvendo minha mente! A leitura é uma espécie

de musculação para o cérebro”, afirma. 

E aí, já te convenci a entrar para o mundo da leitura? Se

ainda não, tenho mais um argumento: os livros digitais. A

existência deles permite que você leia por meio do dispositivo

curiosos
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http://www.brasilpost.com.br/nathalia-bottino/dicas-para-gostar-de-ler_b_5585204.html

• Que tal começar por séries? Como o final de um livro instiga o
começo do próximo volume, você não vai ter vontade de
parar de ler.

• Descubra seu gênero preferido: Converse com amigos para
saber o que estão lendo e veja quais assuntos mais
interessam a você.

• Dê uma chace aos best-sellers: Geralmente, eles têm apelo
mais abrangente e isso significa que as chances de você
gostar são maiores.

• Leia trechos para ver se gosta do estilo de narrativa: Baixe
capítulos grátis de e-books para escolher os que mais têm
a ver com você.

• Comece por textos curtos: Se não gosta de ler coisas extensas,
procure revistas ou jornais que trazem crônicas, contos...

• Fique longe de distrações: Antes de começar a ler, desligue a
TV e afaste-se de tudo que possa distrair você.

que for mais conveniente para você naquele momento. “Vejo

com muito otimismo o fato de poder acessar tantas obras por

computadores, tablets e mesmo celulares”, diz Goldfarb. Por

isso, não tem mais desculpa para ficar sem ler porque esqueceu

o livro em casa. 

Ah, e assim como é possível ir a livrarias e ler um pouco

de cada livro antes de escolher o que vai levar, no digital existe

a possibilidade de baixar trechos gratuitamente dos e-books

antes. Não gostou do que leu? Escolha outros até achar um

que tenha a ver com você e seja bem-vindo ao universo dos

leitores!

• Leia um pouquinho todos os dias: Com o tempo, você vai
criando o hábito e quando perceber vai estar lendo por
horas.

• Lembre-se que a leitura não é uma maratona: Não se
preocupe com a velocidade; é importante que você
leia no seu tempo e preste atenção aos detalhes.

• Leia em momentos em que estiver relaxado: Assim a leitura vai
fluir melhor. Pode ser no banheiro, antes de dormir...

• Começou um livro e não gostou? Passe para outro! Ficar
insistindo no livro vai fazer com que você associe a leitura
a algo obrigatório e se afaste dela.

• Se gostou de um livro busque outros do mesmo autor: As
chances de se identificar com eles são grandes, já que
cada autor tem um estilo próprio de escrita.

Para iniciantes: como mergulhar no mundo dos livros

por Nathália Bottino, jornalista do iba*

* O iba é uma loja online de venda de conteúdo digital que agrega revistas, livros e jornais de
diversas editoras. Essa é a primeira iniciativa no Brasil que reúne diferentes mídias em um único
lugar, trazendo conveniência e o maior portfólio nacional para os leitores. (www.iba.com.br)

Para gostar de ler


