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Páscoa
Dia do astronauta brasileiro
Dia da saúde e nutrição
Dia da mentira

27/03 •
28/03 •
31/03 •
01/04 •
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Ahhh, então é isso?

Encontro da Rede Profis
XII Encontro da Rede Profis e XVI Encontro Nacional de

Associações de Pais e Pessoas com Fissura Labiopalatina e/ou

Deficiência Auditiva

Quando: 07 de abril de 2016 (quinta-feira), a partir das 8h

Local: Auditório da Biblioteca da FOB-USP (Alameda Octávio

Pinheiro Brisolla, n. 9-75, Vila Universitária)

Público de interesse: Dirigentes, profissionais, representantes

e voluntários das associações de pais e pessoas com anomalias

craniofaciais e/ou deficiências auditivas, de todos os Estados do

país. Profissionais, alunos, residentes e estagiários da USP-Bauru.

Informações: (14) 3235-8437 / eventos.hrac@usp.com

www.centrinho.usp.br/eventos/info

toques administrativos

 

Sabe quando você

ouve tantas vezes a

mesma expressão que

acaba até assimilando o

contexto em que ela se

encaixa, mas não sabe,

exatamente, o que

significa? Por exemplo,

já sabemos que em

abril acontecerá o curso de Terceiro Setor e Inclusão Social aqui no

campus... Mas você sabe o que é o chamado Terceiro Setor?

Tentaremos explicar um pouquinho sobre o termo no Mural

desta semana e convidamos a todos para participarem dos eventos

que acontecerão nos próximos dia. Dê uma olhadinha aqui! ---->

Ótima semana e boa leitura!

Novas designações de chefias
Comunicamos novas chefias designadas pela Superintendência

do Centrinho-USP:

- Assistente Téc. de Direção I  : Dra. Silvia Helena Alvares Piazentin-Penna

- Chefe Téc. Departamento Hospitalar: Dr. Hilton Coimbra Borgo

- Chefe Téc. Serviços Complementares: Dra. Giovana Rinalde Brandão

- Seção de Controle de Pacientes: Sra. Jéssica de Araújo Franco Motta

- Seção Téc. de Adaptação de Aparelhos Auditivos: Sra. Eliane Aparecida Techi

Castiquini

- Seção Téc. de Audiologia Clínica: Sra. Juliana Nogueira Chaves

- Seção Téc. de Especialidades Complementares: Sra. Rosicler Moreno Castanho

- Seção Téc. de Habilitação e Reabilitação Auditiva: Sra. Erika Cristina Bucuvic

Equipe SerCom Centrinho-USP

“O menino que não sabia chorar”
Teatro: “O menino que não sabia chorar”

Inspirada na história real de Bento, o espetáculo é uma

aventura musical do menino e de sua irmã, Clarice, em busca do

seu choro. No caminho, eles encontram personagens muito

divertidos que tentam fazer o garoto chorar: o vovô Caruso, o

roqueiro Jimmy Joe, o cangaceiro Deoclécio Jirimum e o médico

Dr. Cesar. Mas o que conseguem de verdade é fazer as crianças

rirem muito com as invenções mirabolantes criadas por eles para

encontrar o choro do menino.

Quando: 07 de abril de 2016 (quinta-feira), às 20h

Local: Teatro Universitário da FOB-USP (Alameda Octávio

Pinheiro Brisolla, n. 9-75, Vila Universitária)

Venda de ingressos: Profis (Rua Sílvio Marchione, n. 3-55, Vila

Universitária - em frente ao Centrinho-USP)

Valores: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Informações: (14) 3234-5699 / 3235-8437 / redeprofis@gmail.com

www.centrinho.usp.br/eventos/info

Curso de primeiros socorros
Curso teórico e prático: Noções básicas de primeiros socorros

Quando: 02 de abril de 2016 (sábado), das 8h às 12h

Local: Salas de aula da Pós-Graduação do HRAC-USP

Ministrantes: Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência (SAMU/Bauru)

Público de interesse: profissionais não médicos do HRAC-USP

Informações: (14) 3235-8437 / eventos.hrac@usp.com

Terceiro Setor e Inclusão Social
Curso: Terceiro Setor e Inclusão Social
Quando: 08 de abril de 2016 (sexta-feira), a partir das 8h

Local: Teatro "Prof. Dr. Dioracy Fonterrada Vieira" da FOB-USP

(Alameda Octávio Pinheiro Brisolla, n. 9-75, Vila Universitária)

Informações: (14) 3235-8437 / eventos.hrac@usp.com

www.centrinho.usp.br/eventos/info

Afastamentos - Sistema Marteweb
Com base na Circular SUPE 06/2016, de 23 de março de 2016,

ressaltamos que os pedidos de afastamento devem ser enviados via

sistema MarteWeb.

Afastamentos com pedidos de transporte e/ou pagamento de

diárias deverão constar essa necessidade no campo “Descrição”.

Após o preenchimento do formulário, deverá ser encaminhado

para autorização, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para

posterior análise da Superintendência e demais providências.



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
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FONTES
• Terceiro Setor Online (www.terceirosetoronline.com.br) 
• Terceiro Setor (www.terceiro-setor.info)
• Relato Setorial elaborado pela GESET: “Terceiro Setor e Desenvolvimento
Social” (disponível em www.bndes.gov.br)
• Capital Social (www.capitalsocial.cnt.br, texto de Regina Fernandes)

O que é o
Terceiro Setor?curiosos

mural
dos

No Brasil, assim como em outros países, observa-se o

crescimento de um “terceiro setor”, coexistindo com os dois setores

tradicionais: o primeiro setor, aquele no qual a origem e a destinação

dos recursos são públicas e corresponde às ações do Estado, e o

segundo setor, correspondente ao capital privado, sendo a aplicação

dos recursos revertida em benefício próprio.

Foram diversas as tentativas de definição. O conceito mais

aceito atualmente é o de uma esfera de atuação pública, não-estatal,

formada a partir de iniciativas privadas e voluntárias, sem fins

lucrativos, no sentido do bem comum. Assim, Terceiro Setor é o

nome que se dá às associações e entidades sem fins lucrativos que

são organizadas pela sociedade civil, com o intuito de auxiliar o poder

público em questões de interesse ou necessidade da sociedade.

Composto por associações e fundações que geram bens e

serviços públicos, o terceiro setor é uma junção do setor público com

o setor privado - ou seja, dinheiro privado para fins públicos. Mas

isso não significa que o poder público não possa destinar verbas ao

Terceiro Setor com função de solidariedade social. Em busca de

segurança jurídica nessa relação com o Estado, além de mais

transparência na gestão e no controle de recursos públicos, foi

sancionada a Lei nº 13.019/2014 (veja mais no quadro ao lado).

As organizações que fazem parte desse setor são criadas pela

participação voluntária, realizando práticas de caridade, filantropia,

proteção à natureza e diversos trabalhos com o intuito de alcançar

objetivos sociais e públicos, como atendimento médico, campanhas

educacionais, eventos culturais e outras atividades que melhorem a

qualidade de vida da população.

O Terceiro Setor não substitui a função do Estado. É um

complemento e auxílio na resolução de problemas sociais, como uma

alternativa democrática para a ampliação e mobilização de recursos.

Definição e características

Muitas vezes foram mencionadas instituições que promovem

ações voltadas ao bem comum. Mas o que são essas instituições?

A expressão “instituições sem fins lucrativos” não constitui um

modelo de pessoa jurídica adotado pela legislação brasileira, mas seu

uso decorre da tradução do termo Non Profit Institutions, utilizado

em modelos de pesquisas e orientações internacionais sobre o

Terceiro Setor que passaram a ser utilizados pelo Brasil.

No Brasil, as figuras jurídicas apresentam as características de

entidades sem fins lucrativos são: associações e fundações privadas.

Dentre as associações, integram o Terceiro Setor aquelas que

perseguem o bem comum - que têm, portanto, atuação na esfera

social, pública. As fundações, por determinação legal (CC, art. 62,

parágrafo 1º), perseguem o bem comum na medida em que a

finalidade delas pode ser religiosa, moral, cultural ou de assistência.

Instituições sem fins lucrativos A Lei nº 13.019/2014 criou um novo regime jurídico para
fomento e colaboração do Estado com as organizações da
sociedade civil. 

Basicamente, a legislação cria novas regras para a assinatura
de contratos entre o setor público e as organizações não
governamentais. Seu intuito é aprimorar a execução de
programas, projetos e atividades de interesse público feitas pelas
associações e entidades sem fins lucrativos e, sobretudo, dar
transparência às transferências de recursos da União e de outras
esferas federativas para essas organizações da sociedade civil.

Marco Regulatório (Lei nº 13.019/14)

PRIMEIRO SETOR

É representado pelo governo, responsável pelas questões sociais.
Uso de dinheiro público para fins públicos.

SEGUNDO SETOR

É representado por instituições privadas, responsável por questões
e interesses individuais. Uso de dinheiro privado para fins privados.

TERCEIRO SETOR

Não governamental: não ligadas institucionalmente a governos.
Gestão própria: realizam sua própria gestão.
Sem fins lucrativos: não buscam lucro e, caso tenham excedentes
financeiros, esses são reinvestidos integralmente na organização;
Formalmente constituídas: são institucionalizadas, com uma
formalização de regras e procedimentos.

Atributos estruturais das organizações


