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voluntários

Pessoas de 18 a 50 anos que tenham experimentado alguma alteração na sensibilidade
após a extração do dente do siso ou a colocação de implantes na mandíbula podem se
voluntariar para um estudo conduzido pela
Faculdade de Odontologia (FO) da Universidade de São Paulo (USP). Pacientes gestantes ou aqueles que tomam medicação que os
deixem fotossensíveis não podem participar
da pesquisa. Três tipos de tratamento serão
estudados: laserterapia, laseracupuntura
e medicação com complexo vitamínico. Os
resultados serão utilizados para observar
qual das terapias proporciona um retorno
sensitivo mais rápido. Caso o voluntário seja
alocado, por sorteio, no grupo da laserterapia
ou da laseracupuntura, ele deverá comparecer por até 30 sessões, duas vezes por semana, no Laboratório Especial de Laser em
Odontologia (Lelo) da FO para as aplicações
de laser. O número de retornos poderá ser
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Melhor técnica para reparar alterações na sensibilidade

menor se a recuperação da sensibilidade
ocorrer antes de 30 encontros. No caso do
grupo em que será administrada a medicação, o voluntário deverá comparecer uma vez
por semana, durante um mês, para receber
as devidas orientações e medicamentos. Os
atendimentos ocorrerão no Lelo, na Av.
Professor Lineu Prestes, 2.227, no câmpus da
USP, na Cidade Universitária, e no Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da
USP, na Rua Doutor Ovídio Pires de Campos, 785, ambos na capital. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone
(11) 3091-7645 e agendar uma avaliação.

HC recruta pessoas que sofreram AVC para pesquisa
O Laboratório de Neuroestimulação da
Divisão de Clínica Neurológica do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (USP) convida
homens e mulheres que tiveram acidente
vascular cerebral (derrame) e ficaram com
um dos braços mais fraco a participar de
pesquisa clínica para avaliar os efeitos do
tratamento com fisioterapia e estimulação
cerebral e de nervos periféricos para reabi-

SOS Literatura: Casa das Rosas realiza
encontro para ajudar escritores independentes
Para auxiliar escritores independentes e
outros profissionais interessados no mercado literário, a Casa das Rosas – Espaço
Haroldo de Campos realiza amanhã, 12, o
SOS Literatura. Para participar, basta chegar 30 minutos antes e retirar uma senha
na recepção do museu. O encontro é uma
iniciativa do Centro de Apoio ao Escritor do
museu-casa e terá a presença de Laura
Bacellar, Heitor Ferraz, João Ibaixe Jr. e
Ricardo Botelho para a tutoria dos participantes. Heitor Ferraz, poeta, jornalista e
professor de jornalismo da Faculdade
Cásper Líbero, será responsável pelos temas

prosa e poesia; Laura Bacellar, editora e
escritora, fala sobre edição de livros e a relação com editoras; Ricardo Botelho, designer
gráfico e webdesigner, tira dúvidas sobre
e-books e marketing para escritores; e João
Ibaixe Jr., da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), aborda questões relacionadas
a direitos autorais e de imagem.

litação. O estudo terá duração média de
um mês e ocorrerá no Laboratório de
Neuroestimulação, três vezes por semana, no período da manhã (às segundas,
quartas e sextas-feiras). Os interessados
que se enquadrarem nesse perfil devem
entrar em contato às segundas, quartas ou
sextas-feiras, das 8 às 14 horas, pelo telefone (11) 2661-7955 e falar com Rafael Luccas,
Priscila Soares ou Paloma de Freitas.

palestras

Mecânica quântica é tema do Ciência no Parque

Casa das Rosas – Espaço Haroldo
de Campos
Av. Paulista, 37, Bela Vista – capital
Amanhã, 12, das 14 às 17 horas
Informações: (11) 3285-6986, (11) 3288-9447

Hoje, 11, o Parque da Água Branca será palco
da palestra gratuita Caracterização e Descaracterização da Mecânica Quântica, com o
professor Celso Lima, do Instituto de Física
da Universidade de São Paulo (USP). Ele
apresentará uma introdução a aspectos da
Mecânica Quântica, uma teoria física com
sólidas bases experimentais, marcantes resultados na descrição do mundo do muito
pequeno e imenso impacto econômico. Seu
sucesso levou ao aparecimento de uma
miríade de apropriações conceituais, mas
as dificuldades ligadas aos aspectos inter-
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Terça-feira é o prazo final para o processo
seletivo para professores temporários

pretativos dos fundamentos da Mecânica
Quântica criam obstáculos para uma saudável fertilização de outras áreas. Essa palestra integra uma série de seminários direcionados a um público amplo, não necessariamente especializado, sobre temas das
várias áreas do conhecimento.
Parque da Água Branca – Auditório
Paulinho Nogueira
Av. Francisco Matarazzo, 455
Água Branca – capital
Hoje, 11, às 10h30
Informações: https://goo.gl/aHFcje

Ugo Giorgetti faz palestra sobre atuação para o cinema

DIVULGAÇÃO

O cineasta Ugo Giorgetti (foto) realiza a
palestra gratuita Diante da Câmera: a Atuação
para o Cinema, na Casa das Rosas – Espaço
Haroldo de Campos. A proposta é traçar um

Os interessados no processo seletivo para a
contratação de professores temporários da
Secretaria da Educação de São Paulo têm
até terça-feira, 14, para fazer suas inscrições. É preciso procurar umas das 91 Diretorias de Ensino e realizar o cadastro. Os
candidatos vão atuar em classes do Fundamental (anos iniciais e finais) e Médio em
substituição a educadores em licença, afastamento, aposentadoria, dispensa e exoneração. A seleção é classificatória e avalia
currículo acadêmico e experiência profissional. Além de preencher a ficha de inscrição,
o postulante à vaga deve apresentar documentos que comprovem sua qualificação
em licenciatura, bacharelado ou estar concluindo o último ano da graduação. Originais

e cópias do RG e do Cadastro de Pessoas
Físicas também são obrigatórios. Serão
aceitos educadores para disciplinas de
Língua Portuguesa, Matemática, Biologia,
Física, Química, Filosofia, Inglês, Geografia,
História, Sociologia, Educação Física e
Educação Artística. Os professores participarão do processo de atribuição de aula e
classe em janeiro, de acordo com a classificação geral. Aqueles que não entregaram a
documentação completa na primeira chamada em agosto têm agora outra oportunidade. Basta retornar à Diretoria de Ensino
onde foi feito o primeiro cadastro e solicitar
a inclusão dos dados.
Informações: http://www.educacao.sp.gov.br/

diálogo direto entre as linguagens do teatro e
do cinema para esclarecer a prática e as técnicas de atuação cinematográfica, que se diferenciam daquelas da televisão e do próprio
teatro. Com mais de 40 anos de experiência
na direção de longas, curtas e filmes publicitários, o palestrante também irá revelar
os bastidores de uma grande produção.
Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos
Av. Paulista, 37, – Bela Vista – capital
Dia 14, terça-feira, das 14 às 17 horas
Informações: (11) 3285-6986,
(11) 3288-9447

VEJA ONDE ESTÁ O POUPATEMPO MÓVEL
LOCALIDADE

PERÍODO

Poá

De 14 a 18 de novembro (no
dia 15, em razão do feriado
de Proclamação da República,
não haverá atendimento).

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

De terça-feira a
sábado, das 9
às 16 horas

ENDEREÇO

Av. Antônio Massa, 150
Centro de Eventos

Alguns serviços oferecidos: emissão de RG e de Atestado de Antecedentes Criminais (AAC), acesso a serviços
públicos pela internet – Nota Fiscal Paulista, Boletim de Ocorrência Eletrônico, consulta de multas de trânsito e pontuação na CNH. A entrega do RG será feita em data e local informados no protocolo de atendimento. Para pessoas
com RG emitido no Estado de São Paulo, que não tenham pendências com a Justiça, o AAC pode ser retirado na
hora. Informações: Disque Poupatempo – 0800 772 3633; www.poupatempo.sp.gov.br

