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USC faz 65 anos hoje Ações contra o AVC
já de olho no futuro começam nesta terça
A

Universidade do Sagrado Coração (USC) comemora 65 anos hoje.
Com 35 mil profissionais formados, a instituição, que está
entre as 20% melhores de Ensino Superior do País, segundo o Ministério da Educação
(MEC) pelo Índice Geral dos
Cursos, projeta mudanças
para crescer ainda mais.
Para a reitora, professora
doutora irmã Susana de Jesus
Fadel, a USC é uma missão
que dá sentido e significado
à vida de muitas pessoas. “É
isto que toda nossa comunidade universitária se empenha em promover. Ser um
diferencial, dando sentido à
vida, às escolhas, ao fazer

bem feito e competente, humanizado e repleto de significado”, menciona.
A reitora comenta também que a USC chegou até
2018 crescendo e segue com
esse objetivo de se movimentar para que a excelência e o melhor se estabeleçam em cada ação e atitude.
“Para os próximos anos, esperamos e propomos mudanças, pois a mudança é indispensável para o crescimento
e a melhoria. Ao visualizar
o futuro, não podemos deixar de citar nossa fundadora,
Madre Clélia Merloni, que,
neste ano, será beatificada no
dia 3 de novembro: ‘Educar
é uma obra de amor’”.

‘TRANSFORMAÇÃO’
Susana de Jesus Fadel segue falando sobre
o futuro da universidade.
“Para os próximos anos,
devemos mudar o que é
necessário e dar continuidade à visão de futuro
da USC: tornar-se, cada
vez mais, uma instituição
inovadora e de excelência
acadêmica pela qualidade
de seu ensino, relevância
nas pesquisas e nas atividades de extensão, com
inserção transformadora
da sociedade, formando
profissionais comprometidos com o seu desenvolvimento científico, social e
cristão”, enfatiza a reitora.

Programação, elaborada por grupo multidisciplinar formado por
várias instituições, integra a Campanha Nacional de Combate ao AVC

“

Reerguendo-se após o
AVC”. Este é o tema central da Campanha Nacional de Combate ao AVC (Acidente Vascular Cerebral) deste
ano. A iniciativa é encabeçada
pela Rede Brasil AVC e contará com várias atividades
em Bauru a partir da próxima terça-feira (26). As ações
são realizadas em razão do
Dia Mundial do AVC, celebrado em 29 de outubro.
A campanha será aberta no dia 26, com uma ação
no Calçadão da Batista de
Carvalho, realizada das 9h
às 12h. Estão programadas
orientações sobre como prevenir o AVC e demonstrações à população dos sinais
e sintomas da doença.
No sábado, data oficial de
início da campanha, a FOB/
USP sediará, no Anfiteatro
Maria Cecília (alameda Otávio Pinheiro Brisolla, 9-75,
Vila Universitária), um Simpósio Multiprofissional de
Combate ao AVC.
O evento é destinado a
profissionais de saúde de Bauru e dos outros 67 municípios
que integram o DRS-6. Ao
todo, sete temas compõem a
programação, envolvendo o
ciclo completo da reabilitação
do paciente com AVC, do momento do socorro, passando
pela reabilitação hospitalar,
até a fase do “reerguer-se”
com o apoio de uma rede de
profissionais bem como da família do paciente. O simpósio
acontecerá entre 8h30 e 17h e
ainda tem vagas disponíveis,
com inscrições pelo formulário FormSUS (Link encurtado
http://goo.gl/vxFZF1).
No dia 29, a Unimed Bau-
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Universidade completa aniversário, realiza balanço de sua missão
pela educação e também fala em mudanças para seguir crescendo

Como identificar
Há uma regra mnemônica para identificar os
sinais e sintomas do AVC: a sigla “Samu”. O “S”
de sorria (peça para a pessoa sorrir e observe se há
boca torta), “A” de abrace (fale para a pessoa erguer
os dois braços e observe se há fraqueza de um lado),
“M” de música (peça para a pessoa cantar uma música
ou falar uma frase e veja se há dificuldade) e “U” de
urgente (ligue para o Samu 192 ou para o serviço de
urgência do seu convênio).

ru sediará um simpósio de
doenças cerebrovasculares
para profissionais de saúde.
No dia 31, a FOB/USP também vai sediar um simpósio
de acidente vascular cerebral
com o tema “AVC: dê uma
segunda chance à vida” destinado a estudantes da USP.
Até o dia 4 de novembro, serão realizadas ações
em toda a região para conscientizar a população sobre
a importância de reconhecer
os sinais e de agir rapidamente. Materiais impressos com
orientações serão distribuídos em unidades de saúde.

ORGANIZADORES
A programação é desenvolvida por um grupo multidisciplinar. Liderado pela
médica neurologista Marcia
Alves Moura Polin, coordenadora da equipe de Neurologia do Hospital de Base de
Bauru e médica da Unimed,
o grupo é integrado por
membros do Departamento
Regional de Saúde de Bauru (DRS-6), da Secretaria
Municipal de Saúde, Samu,
Hospital de Base, Hospital
Estadual, Casa da Afasia/
FOB-USP Bauru, Apae,
Sorri e Unimed.

Papai Noel chega na tarde deste domingo no Bauru Shopping
O Bom Velhinho
promete surpresas
e até cantinho de
fotografias para pets

O

Papai Noel já agendou sua chegada em
Bauru. O Bom Velhinho estaciona seu trenó no
Bauru Shopping amanhã,
às 18h. A chegada, que
acontecerá na área da Roda
Gigante, promete surpreender quem passar por lá.
Neste ano, os bichinhos
de estimação também rece-

Será uma tarde
bastante especial,
com uma grande
surpresa. Para
completar o clima
de alegria, temos
decoração por todo
o empreendimento
e atividades para
as crianças’
Ivan Mouta,
gerente geral do
Bauru Shopping

bem atenção especial. Para
eles, haverá um trono pet
junto da poltrona do Papai
Noel. Donos que desejam
tirar fotos poderão colocar
ali seus pets e garantir o
melhor clique.
ATIVIDADES
E, para a recepção ser
ainda mais encantadora,
o Bauru Shopping preparou um dia cheio de atividades. A partir das 13h,
haverá pintura facial e escultura com balões no 1.º
piso, oficina de cartões natalinos que será realizada

no terceiro piso, próxima
à iPlace. As crianças poderão criar seus próprios cartões, escrever recadinhos e
aguardar a chegada Papai
Noel para entregar a ele os
seus pedidos.
Durante a tarde, uma
equipe de atores e músicos realizará intervenções
com o público e, perto
do momento da chegada,
convidará os visitantes a
acompanhá-los até a área
da Roda Gigante. A organização promete uma grande parada de Natal.
“Garantimos que a che-

gada do Noel vai surpreender. Será uma tarde bastante
especial, com uma grande
surpresa. Para completar
o clima de alegria, temos
decoração por todo o empreendimento e atividades
para as crianças”, ressalta
Ivan Mouta, gerente-geral

do Bauru Shopping.
Uma árvore de Natal de
8 metros será destaque na
praça de alimentação, um
espaço decorado com pergolado e assentos, um urso
gigante de 3 metros de altura, outros cenários espalhados pelos corredores e

uma grande decoração da
fachada que pode ser contemplada da Roda Gigante
compõem o Natal Encantado no Bauru Shopping. Outro atrativo são as xícaras
malucas, no primeiro piso
do empreendimento, brinquedos de acesso gratuito.

