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PLANO
Qual é o nosso limite?
DE VOO

EDITORIAL

CARTA AO LEITOR

Carta ao leitor
Seu plano de vôo deve estar ajustado a seus limites, isto seria muito fácil se
as pessoas conhecessem claramente seus limites,mas o que acontece no
dia a dia é que todos nós conseguimos fazer algo mais e chegar mais longe
do que acreditávamos ser capazes. O mais importante é quando queremos
desistir mas ainda não atingimos nosso objetivo devemos pensar : aqui é que
desistem os medíocres e eu não desistir até chegar atingir meu objetivo.
Este assunto me leva a lembrar de duas frases, uma que diz:
¨Que o impossível é uma mera questão de opinião e não um fato concreto¨.
E outra que diz :
¨Porque ele não sabia que era impossível, ele foi lá e fez ¨.
(Jacques Costeau).
Portanto não há nada, nada mesmo, em seu plano de vôo que com boa estratégia, constancia e muita dedicação irão te ajudar a atingir seu objetivo e com
certeza você vai chegar lá !

George Schahin
Diretor - Presidente
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EDITORIAL

Plano de vôo. Qual é o nosso limite?
Atualmente, com o constante dinamismo no mundo dos negócios, é primordial
que se tenha acesso e atenção às informações, as tendências, a identificação
de oportunidades e as necessidades. O plano de vôo é uma ferramenta que
direciona constantemente o negócio, portanto ele não pode ser engavetado e
deve fazer parte do dia-a-dia do gestor. No plano de vôo de um negocio é importante obtermos o conhecimento do “Market Share”, definição das estratégias
de inserção, expansão no mercado, público alvo e ações de divulgação.
Após elaboração de todos os aspectos citados acima temos mais um ponto de
reflexão, uma quebra de paradigma: O empreendedor precisa estar consciente
que apenas boa vontade, otimismo e iniciativa não alavancam o sucesso das
empresas. Neste processo de planejamento, é preciso estar preparado para
detectar suas qualidades e também lidar com suas limitações, abrindo os seus
horizontes para adquirir novos conhecimentos, habilidades e até mesmo, refletir sobre algumas atitudes. Neste momento é que entra a questão do limite.
No dicionário limite está definido como “linha que marca o fim de uma extensão, fronteira, marca, marco. Quando dizemos que “chegamos no nosso
limite”, será que realmente sabemos quando chegamos nele? Será que realmente sabemos qual é o nosso limite? Há uma linha tênue entre o limite e
passar dos limites. Por isso devemos ter muita sabedoria e buscar o famoso e
desejado equilíbrio para não passarmos dele.
Fica aqui um desafio: qual é o seu limite?

Paula Gallo
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CHUVA DE CONFETES

Este é o espaço que a Revista
Gente Santa Paula utiliza para
colocar as cartas de agradecimento
e de elogios dos pacientes e
acompanhantes à dedicação da
equipe Santa Paula.

luz e de bom coração que formam uma super equipe que visa o bem-estar do paciente. Agradeço em
especial ao ser iluminado Sra. Sintia Gomes da
liberação de guias, ao auxiliar de enfermagem do
período manhã, o Sr. Josivan e ao médico que me
atendeu ainda no Pronto Socorro.
Já fiz a cirurgia de retirada de vesícula, estou me
recuperando muito bem graças à Deus.
Parabéns a todos... M. R. R. B.”

“Prezados Senhores,
A minha mãe ficou internada no Santa Paula
do dia 9 ao dia 14/2. Gostaria de expressar meus
agradecimentos pelo tratamento que ela recebeu.
A atenção, profissionalismo e humanidade com
que ela foi tratada superou todas as minhas expectativas. O Dr. Gilberto é um médico que honra
o juramento hipocrático e é um orgulho para a
sua classe. Ontem fizemos o retorno para a retirada dos pontos e ele foi mais uma vez alegre, delicado e otimista. Parabéns a todos, desde faxineiros e ascensoristas, todos muito bem treinados e
atenciosos. Sinceramente espero que o hospital
continue investindo em seu capital humano e colocando o ser humano acima de tudo.
Atenciosamente. M. K. D.”
“Bom dia Meu nome é M. R. R. B. fiquei internada
no Hospital Santa Paula no dia 03/01/2011 até o
dia 26/01/2011, no 5° andar aos cuidados da Doutora Maristela, cheguei com vários sintomas com
difícil diagnóstico, foram feitos mais de 70 exames de sangue entre outros exames, resumindo
me viraram ao avesso.(rs...) Por fim, no dia 25/1 fui
diagnosticada com micro-cálculos na vesícula, todos os exames feitos me passaram tranqüilidades
pois vieram com excelentes resultados, mas nada
comparado com a atenção que me prestaram o
tempo que ali estive, me trataram com muito carinho e atenção, tanto que cinto falta das pessoas que cuidaram de mim, médicos, enfermeiros,
auxiliares de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, as meninas da copa, as faxineiras me falavam palavras que animavam o meu dia, em todos
os horários fui muito bem atendida, gostaria muito que agradecessem por mim a esses seres de
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Estou entrando em contato, para agradecer à todos que estiveram ao lado de minha irmã durante
o período em que ela esteve internada, que não
foi pouco (26/01/11-28/02/11), agradecer a cada
um, desde o pessoal da limpeza até o mais alto
grau de responsabilidade com a vida do paciente, não posso deixar de lembrar, que o pessoal da
limpeza também faz um serviço muito importante
para com o paciente, não só quando eles entram
para fazerem a faxina, mas também quando trocam um simples bom dia, boa tarde ou boa noite,
sei da importância de cada um, agradeço toda a
equipe de enfermagem, corpo médico, enfim à todos que estiveram ao lado da minha querida irmã,
fazendo com que a permanência dela aí fosse o
mais agradável possível, se é q posso usar este
termo, “agradável”! Sei que todos escolheram as
suas profissões por amor, pois no tempo em que
ela esteve aí, vivemos situações diversas, de melhora, de piora, enfim de esperança. Que Deus,
esteja cuidando de cada um de vocês, de suas
famílias, e que quando estiverem ao lado de um
paciente, se lembrem o quanto vocês são importantes pra eles; pois o carinho que vocês transmitem com certeza, deixa-os mais aliviados. Muito
obrigada, muito obrigada mesmo a todos; aqueles os quais tive mais contato, e aqueles que nem
mesmo vi. Quem escreve é uma irmã apaixonada,
que não disse adeus a irmã que se foi, mas sim
um até breve.
Eu, R. M., minha querida irmã-G. M. G. S. F.
(18/08/51 + 28/02/11) Muito obrigada a todos...”

CHUVA DE CONFETES

“Prezado(s), bom dia.
Gostaria de deixar registrado a grande satisfação
que tive nos serviços prestados pelo Hospital
Santa Paula. Eu fiz uma cirurgia de correção de
varicocele no dia 05/11/2010 e correu tudo bem,
graças ao médico Dr. José Longo, a estrutura do
hospital e a Deus, que me proporcionou a realização de um grande sonho na minha vida: ser pai.
Agradeço muito por vocês participarem deste
momento.
R. M.”
Para o Hospital Santa Paula
09-04-2011
O Santa Paula, não é possível deixar
De sua eficiência elogiar
Nos que a muito tempo o conhecemos
Alegria ao notar seu progresso, temos
Alem do mais, seus funcionários são eficientes e
atenciosos
E com os idosos carinhosos
Se todos os hospitais fossem assim
A internação não seria tão ruim
Os médicos e os profissionais são competentes e
atenciosos
E de seus deveres, ciosos
Dão, aos familiares, atenção
E confortam nosso coração
Se todos fossem assim
O mundo não seria tão ruim
E mais fácil enfrentar a dor,
Aliada ao amor.
Peço a Deus
Que não desampara os seus,
Que abençoes. De todos, os caminhos
Onde só encontrem flores e, nunca espinhos!!!
Para o Santa Paula e Funcionários
Com carinho de I . M . C
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Páscoa

Sempre um
presente especial
Sempre pensando em produtos de qualidade e diferenciados, escolhemos um dos chocolates mais sofisticados do mundo, considerado verdadeira jóia de cacau.
Chocolat Du Jour, que significa Chocolate do dia, foi
escolhido para adoçar ainda mais a Páscoa de nossos
colaboradores.

8 de Março
Dia Internacional
da Mulher
Presente sustentável para todas as colaboradoras
conscientes de sua contribuição para o meio ambiente.
Sacola ECOBAG.
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ACONTECEU NO HSP

Dia das Mães
Nesse ano realizamos a campanha “Seu amor é uma
obra de arte”. Recebemos desenhos e textos dos filhos de
nossas Mães Santa Paula que concorreram a prêmios especiais como ingressos para teatro, cinema, restaurante
e musical. O ganhador pôde escolher entre essas opções
para curtir com sua mãe um momento especial.
• Camila de Melo Medeiros
• Samira Cunha de Oliveira

• Paulina Maria dos Santos
• Andrea Soares Sotero

Semana da

Enfermagem
A Trupe Atrapalhaço participou no dia 09 no período da
manhã e tarde da divulgação das palestras que compuseram a semana da enfermagem do Hospital Santa Paula e
nos dias 11 e 12 no período noturno de intervenções com
enquetes cômicas sobre o tema “Ética no trabalho”. Com
elas, ressaltamos a importância da ética dentro da equipe e
a colaboração de todos para seu êxito em prol de seu objeto
mais importante, o ser humano.

Verificou-se que a relação do palhaço com os funcionários descontraiu o ambiente hospitalar e proporcionou
melhor absorção do conteúdo aplicado, sendo feito de
forma lúdica e divertida e com a participação de todos os
funcionários de todos os períodos. Para nós, da Trupe Atrapalhaço foi imensa a satisfação em participar da semana
da enfermagem e constatar o trabalho de humanização executado pelo hospital com seus funcionários refletindo num
ambiente maternal, agradável e acolhedor.
Agradecemos à oportunidade de ajustar os laços de
amizade e trabalho, e quem sabe futuramente, compormos
a equipe multi profissional do Hospital Santa Paula na geração de bem estar e melhoras nos estados de saúde de seus
pacientes por meio da terapia do riso.
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ACONTECEU NO HSP

10ºEncontro

Concierges de São Paulo

No sábado, dia 16 de Abril, recebemos no auditório do
Hospital Santa Paula hospital o 10º Encontro dos Concierges de São Paulo. Pela primeira vez o evento foi fora de
seu espaço tradicional, a Livraria Francesa.
No encontro, os participantes desfrutaram de uma palestra com o tema: “Hospitalidade como fator de diferenciação na relação com o cliente”, ministrada pela diretora
da IBHE (Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial) Beatriz Cullen. Tivemos também, a apresentação do
setor de hotelaria do Hospital Santa Paula, onde o Supervisor Alexandre Neves e o concierge Jr. Marcelo Pauletti,
descreveram a estrutura do hospital e os variados serviços
que dispomos aos nossos pacientes e acompanhantes
Contamos com a participação de mais de 30 concierges das mais diversas áreas atuantes, dentre elas hotéis,
condomínios, empresas corporativas, shoppings e de vários hospitais (como 9 de Julho, Samaritano, Vitória, São
Luiz, Bandeirantes, entre outros).
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ACONTECEU NO HSP

Após um descontraído coffee-break, onde foi
possível a realização de network entre os participantes, foi realizada uma visita monitorada pelas
instalações do hospital.
Todos ficaram maravilhados com as instalações do Hospital Santa Paula, inclusive os que não
conheciam nossa organização. A hotelaria de nosso hospital será convidada mensalmente a participar do evento.
A cada encontro será abordado um assunto diferente e apresentada uma nova forma de atendimento aos diversos segmentos que os concierges
podem atender, por exemplo: clientes recepcionados em empresas de cartões de crédito, hotéis,
hospitais, imobiliárias, shoppings centers entre
outros, este encontro passará a ser flutuante, ou
seja, a cada encontro acontecerá em um local diferente, uma vez que o 10º encontro dos concierges
de São Paulo tomou grande dimensão se transformando em um sucesso.
Nosso Muito Obrigado á toda equipe do Hospital Santa Paula por receber a 10 edição do Encontro dos Concierges, com muito charme e competência, neste último sábado dia 16/04. Esta edição
foi um SUCESSO, graças ao alto nível dos participantes. Profissionais Concierges de vários segmentos de mercado puderam trocar experiências
e aprender um pouco mais [...]
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Pré-classificado para

2ª ETAPA

A Diretoria do Hospital e nós da Equipe de Marketing

agradecemos a todos vocês, que participaram e colaboraram
com empenho e entusiasmo, na campanha Você Feliz Com a
Gente, para fazermos parte das 150 melhores empresas para
Trabalhar. Estamos na fase final, entre as 200 finalistas.
Agora vamos torcer e aguardar o resultado.
Mais uma vez o nosso MUITO OBRIGADA!
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ACONTECEU NO HSP

Festa Junina 		

HSP 2011
Festa realizada dia 04 de junho, no clube Banespa com
show ao vivo, quadrilha, doces típicos e brincadeiras garantindo a diversão dos convidados. Momento de alegria e descontração entre amigos, colegas e familiares.
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SERVIÇOS

HSP PRIVILLEGE
O Hospital Santa Paula criou um programa exclusivo para
relacionamento com médicos que já fazem parte da equipe
Santa Paula.
O HSP Privillege é o resultado de uma parceria entre o
banco HSBC e o Hospital Santa Paula com objetivo de oferecer
aos médicos cadastrados facilidades e benefícios nos serviços
diferenciados.
Além de proporcionar momentos memoráveis com promoções e parcerias que ofereçam benefícios para lazer, cultura
e esporte.
Faça parte!
Conheça mais sobre o programa no espaço HSP Privillege,
localizado no edifício Olímpia, 1º andar - Rua Alvorada, 48.

Informações com o Departamento de Marketing
no ramal 8156 ou com Eva – ramal 8008.
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SERVIÇOS

IPAD
Hospital Santa Paula desenvolve ferramenta
própria para oferecer informações precisas
em tempo real

Primeiro hospital no Brasil a oferecer aos médicos
e diretores a tecnologia para dispositivo móvel iPad
como nova ferramenta de gestão em tempo real.
Com acesso rápido as informações os diretores e
médicos podem controlar tanto a ocupação de leitos
quanto a situação de seus pacientes.
O novo aplicativo apresenta informações detalhadas e segmentadas por área: centro cirúrgico, unidades
de internação, unidades de terapia intensiva, além de
demonstrar os dados financeiros.
Essa integração com o novo aplicativo possibilita
uma tomada de decisão rápida e efetiva que contribui
para melhoria contínua dos resultados.
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VOCÊ SABIA?

BANCO CYAN

Aqui a moeda são

litros de água
O Banco CYAN é mais uma iniciativa do Movimento
CYAN da Ambev, em parceria com a Sabesp, que busca promover e incentivar o consumo consciente de água.
Funciona assim: você abre sua conta, a gente consulta
seu histórico junto à concessionária de água e a sua média
de consumo vira a sua meta.
Só de cumprir essa meta nos próximos meses, você já
ganha pontos. Mas se conseguir reduzir ainda mais o seu
consumo, seus pontos aumentam proporcionalmente.
Suas vantagens também aumentam quando você troca
de categoria. Chegando a 2 mil pontos, por exemplo, você
sai da categoria “uma” estrela e vai para a categoria “duas”
estrelas.
Os pontos acumulados valem descontos em nossos
parceiros: Submarino, Americanas.com, Blockbuster, entre
outros.

Você
economiza
água
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Acumula
pontos
no banco

Ganha
descontos
em compras

VOCÊ SABIA?

15 de agosto

Dia do

solteiro
Pois é, você, eu, NÓS, do bloco-do-eu-sozinho,
graças a Deus e à mídia, já temos nosso dia pra comemorar! Aliás, homenagem muito justa, afinal esta
vida de restaurantes badalados, barzinhos da moda,
saraus, deliveries, fast food e microondas é por demais
estressante!
Sem contar os riscos cardíacos, pois o coração do
solteiro está sempre aberto a novas aventuras e sobressaltos inevitáveis. Existe até um “Guia do Solteiro”, um
manual de sobrevivência de utilidade incontestável que
nos oferece verdadeiras pérolas de sabedoria.
Diz que os solteiros estão sempre na moda e que
comer pizza fria no café da manhã é o maior exemplo de
liberdade deste estado civil.
E glorifica esta condição argumentando que foi o
escolhido por Jesus Cristo, Sherlock Holmes, Nietsche,
Voltaire, Zorro, Batman, Pato Donald, muitos imperadores romanos e quase todos os papas.
Porém, nesse dia e em todos os outros, esperamos
que sua liberdade seja usada com muita lucidez, humor
e sensibilidade. Afinal, apesar dos encontros e desencontros, não precisamos estar casados ou namorando
para sermos felizes!

SUGESTÕES DE PROGRAMA PARA ESSE DIA:
Em vez de ficar em casa remoendo a solidão, faça do
limão uma caipirinha bem docinha e passe o dia com
muita diversão.
Como dia 15 cai em uma segunda-feira, comece a
comemorar na sexta, quem sabe na segunda você já
esta até namorando?
• Reúna a galera e vá para a rua;
• Final de semana prolongado na fazenda ou na praia;
• Roteiro cultural cinemas e teatros;
• Saltar de para quedas;
• Cozinhar em casa com os amigos;
• Campeonato de mímica;
• Campeonato de tranca com as melhores amigas
(lógico, solteiras também).
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Comparar preços e juros
é fundamental na hora de comprar a prazo
O problema é que poucos consumidores prestam atenção nisso.
O apelo é forte: prazos longos pra comprar o produto tão
sonhado. Desde a TV até o carro e a casa! Prestação é sinônimo
de tentação.

Mas e se esta for a única forma de se obter tudo aquilo que
sonhamos e desejamos? Temos que ser “fiscais” das nossas
vontades e saber determinar as prioridades.

Quem pesquisa compra com menos riscos. O problema é
que pouca gente faz isso. É o que mostra um estudo feito no
país por uma grande empresa de cobrança: só 26% dos consumidores têm o hábito de comparar preços e juros. A regra vale
também para as compras pela internet.

Economizar mensalmente é um hábito pouco usado, mas
muito eficiente, pois te proporciona pagar em menor número de
prestações, maior entrada e consequentemente menos juros.

Se a ideia é parcelar é bom lembrar que financiar tem preço.
Toda vez que você compra a prazo, você esta pagando juros.
Mesmo que esses juros estejam embutidos dentro da prestação
fixa que você comprou.
A recomendação é nunca comprometer mais do que 20%
da renda com prestações.
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O Santa Paula esta preparando um trabalho para te ajudar
a guardar dinheiro e gastar com sabedoria! Nós estamos aqui
para ajudá-los na hora da dúvida e da compra. E na hora de
economizar também!
Conte com a gente!

Paula Gallo - Gerente Financeira

EDUCAÇÃO CONTINUADA

O Processo de

Integração no Santa Paula

Com a finalidade de assegurar a assistência ao paciente
apresentamos nosso processo de Integração para o colaborador no Hospital Santa Paula. A adaptação de novos colaboradores em locais de trabalho é um desafio enfrentado pelas
organizações, onde o programa de treinamento admissional
tem por finalidade informar o novo colaborador sobre vários
aspectos da instituição.
O processo de integração está dividido em duas etapas:
1º etapa – apresentação da instituição e os serviços prestados
2º etapa – validar e monitorar procedimentos e práticas nas
atividades profissionais
Falhas nessas etapas podem comprometer o exercício
de uma melhor atividade assistencial. Daí a importância da
revisão contínua desse processo. O processo de integração
consiste na disseminação de informações e aplicação de

treinamentos intensivos ao novo e antigo colaborador, visando
ajustá-los ao ambiente e ás tarefas que lhe serão exigidas no
cargo. Com a INTEGRAÇÃO buscamos fazer com que os colaboradores novos e antigos identifiquem-se mais rapidamente
com a empresa e com seu planejamento estratégico buscando
melhoria contínua. Os programas Educativos devem ser compatíveis com os objetivos e prioridade da Instituição, sendo sua
eficiência avaliada por meio da observação da pratica, já que é
o olhar sobre as atitudes cotidianas que permite ao educador
identificar novas necessidades. (Monteiro, et. Al 2004).

“

Educação muda as pessoas, e
as pessoas mudam o mundo

“

Paulo Freire
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QUALIDADE

Joint Commission

RUMO A

ACREDITAÇÃO
Decorrida a fase da instrução sobre a metodologia Joint, tivemos nos dias de 2 a 6 de maio do corrente ano, a avaliação
diagnostica inicial.
Ficou evidente que o envolvimento de todos os colaboradores torna-se maior a cada dia, numa clara demonstração de adesão voluntária, dispostos a enfrentar o novo desafio.
Desta vez, durante o processo de avaliação, diferentemente
das certificações anteriores, a ansiedade, as duvidas e o nervosismo, foram substituídos por um sentimento de auto-confiança
que somos capazes de atingir o objetivo proposto.
Os primeiros relatórios dos avaliadores, mostram que já
cumprimos a maior parte dos requisitos para certificação.
É evidente que existem ainda alguns obstáculos a serem ultrapassados, pois trata-se de uma nova metodologia com particularidades especificas, embora tenha como foco principal a
segurança do paciente como nas certificações anteriores.
É fato que quem conta com uma equipe como a do Hospital Santa Paula não tem como duvidar que os obstáculos serão
superados.
Nossa meta é estabelecer novo recorde no tempo mínimo
necessário para obtenção da acreditação pela Joint Comission
pelas instituições hospitalares no Brasil.
Afinal esse é o “nosso jeito de acreditar.”
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Na contramão da

Saúde
Enquanto o mundo passa por um momento light, em que até os fast-foods estão
tendo que se adaptar, oferecendo saladas e
outros tipos de alimentos não gordurosos,
uma lanchonete americana está fazendo justamente o contrário.
O Heart Attack Grill tornou-se internacionalmente famoso por promover uma dieta
pouco saudável de hambúrgueres incrivelmente grandes. A idéia deste restaurante é
convencer o cliente de que uma alimentação
não saudável também é importante.
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MEL

O Doce que faz bem
O mel é um alimento geralmente encontrado
em estado líquido viscoso e açucarado, produzido pelas abelhas a partir do néctar recolhido das
flores. O consumo de mel de abelhas é altamente
benéfico para o nosso organismo e portanto para
a nossa saúde. Inclua o mel na sua alimentação,
pois ele é natural e rico em nutrientes.
Os benefícios do mel são conhecidos há muito tempo e você com certeza já deve ter lido ou
ouvido alguma receita caseira infalível que leva o
ingrediente.
Recomenda-se apenas que o consumo do mel
seja evitado por crianças com idade inferior a 1
(um) ano, devido ao sistema imune da criança.
De acordo com a Organização Mundial de
Saúde, o mel tem mais de 70 substâncias essenciais ao organismo.
Contém água, frutose, sacarose, glicose, potássio, ferro, sódio, enxofre, cobre, fósforo, zinco, selênio, cloro, cálcio, magnésio, vitaminas
do complexo B, vitaminas C, D, E, aminoácidos,
além de possuir antioxidantes (flavonóides e

fenólicos). Ajuda na cicatrização, previne infecções em feridas, fortalece a flora intestinal. É
utilizado largamente na indústria cosmética, devido as qualidades adstringentes e suavizantes,
como também na indústria farmacêutica, devido
as propriedades antibacterianas, expectorante,
fungicida. Substituir o açúcar pelo mel é uma escolha saudável e saborosa.
Uma colher (chá) de açúcar fornece cerca de
40 calorias, enquanto a mesma medida de mel
contém 25 calorias.
Com poder adoçante maior que o do açúcar,
pode ser usado com frutas, leite, iogurte, pães,
biscoitos, cereais e bebidas (sucos, chás e cafés).
O ideal é o consumo diário de no mínimo
uma colher (sopa), para aproveitar os benefícios
do mel. Ele é um ótimo complemento alimentar.
A utilização do mel para fins terapêuticos
deve ser indicada e acompanhada por profissionais da saúde.
Regina Su
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Onde

dançar

Do princípio: o que é dança? É o flutuar das bailarinas, claro. E também as
piruetas da capoeira e do break, é seguir o bloco do maracatu, um casamento
em festa junina. Ou o pequeno virar de olhos das cortesãs indianas, os sufis
rodopiantes, os pés no tablado do flamenco, o ventre sinuoso da odalisca.
Roupas, figurinos, sapatos, pés no chão, poeira da terra, guizos, brincos, véus
da alma. Tem gente que dança só, na frente do espelho. Há quem vá ao salão
- e dança lá no meio, antes de a pista encher. Tem nação que dança junto, no
Carnaval. Há rodas com cânticos, em rituais, nas escolas. Todo mundo dança.
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A Lanterna
Vila Madalena. www.lanterna.com.br
Matrix Bar e Café
Vila Madalena. www.matrixbar.com.br
Trash
Centro e Vila Olímpia. www.trash80s.com.br
Dança do Ventre
Ali Babar
Vila Olímpia e Santana. www.alibabar.com.br
Bar de Ontem
Vila Madalena. www.bardeontem.com.br
Capital Bar
Campo Belo. www.capitalbar.com.br

Jazz
All of Jazz
Itaim. www.allofjazz.com.br
Bela Vista Acústica
Bela Vista. www.acusticasaopaulo.com.br
Jazz nos Fundos
Pinheiros. http://jazznosfundos.net
Sarajevo Club
Centro. www.sarajevoclub.com.br
Syndikat
Jardins. www.syndickat.com.br
Teta Jazz Bar
Pinheiros. www.tetajazzbar.com.br

Khan El Khalili
Vila Mariana. http://www.khanelkhalili.com.br/
frame.htm

Tom Jazz
Higienópolis. www.tomjazz.com.br

Maevva
Vila Olímpia. www.maevva.com.br

Ton Ton Jazz & Music Bar
Indianópolis. www.tonton.com.br

Forró

Música Eletrônica

Canto da Ema
Pinheiros. www.cantodaema.com.br

Clash Club
Barra Funda. http://www.clashclub.com.br/

KVA
Pinheiros. www.elenkokva.org.br
Remelexo
Pinheiros. www.remelexobrasil.com.br

Club Manga Rosa
Brooklin. www.clubmangarosa.com.br

Café Aurora
Bixiga. www.cafeaurora.com.br
Restaurante Andrade
Pinheiros. www.restauranteandrade.com.br

D-Edge
Barra Funda. http://www.d-edge.com.br
Secrett
Vila Olímpia. http://www.secrett.com.br
Vegas Club
Cerqueira César. http://www.vegasclub.com.br
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Rock
Astronete
Consolação. http://www.astronete.com.br
Blackmore
Moema. http://www.blackmore.com.br
Café The Wall
Bixiga. http://www.thewallcafe.com.br/
CB Bar
Barra Funda. http://www.cbbar.com.br
DJ Club Bar
Jardins. http://www.djclubbar.com.br
Fun House
Consolação. http://www.funhouse.com.br
Inferno Club
Consolação. http://www.infernoclub.com.br
Led Slay
Tatuapé. http://www.ledslay.com.br
Little Darling
Moema. http://www.littledarling.com.br/
Manifesto Rock Bar
Itaim Bibi. http://www.manifestobar.com.br/
Morrison Rock Bar
Vila Madalena. http://www.morrison.com.br
Outs
Consolação. http://www.clubeouts.com.br
The Clock Rock Bar
Perdizes. http://www.theclock.com.br/
Willi Willie Bar e Arqueria
Moema. http://www.williwillie.com.br/
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Salsa
Azucar
Itaim Bibi. www.azucar.com.br/2009
Bourbon Street
Moema. www.bourbonstreet.com.br
Rey Castro
Vila Olímpia. www.reycastro.com.br
Buena Vista Club
Vila Olímpia. www.buenavistaclub.com.br
Samba
Acadêmicos do Tucuruvi
Tucuruvi.http://www.academicosdotucuruvi.com.br/
Águia de Ouro
Pompéia. http://www.aguiadeouro.com.br/
Bar Mangueira
Pinheiros. www.barmangueirasp.com.br
Bar Samba
Vila Madalena. www.sambabar.com.br
Boteco do Samba
Bela Vista. www.botecodosamba.com.br
Carioca Club
Pinheiros. www.cariocaclub.com.br
Casa do Samba
Itaim Bibi. www.casadosamba.com.br
Favela
Vila Madalena. www.faveladavila.com.br
Leandro de Itaquera
Itaquera. http://www.leandrodeitaquera.com/
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Mancha Verde
Barra Funda. http://www.manchaverde.com.br/
Mocidade Alegre
Casa Verde. http://www.mocidadealegre.com.br/
Nenê de Vila Matilde
Vila Matilde. http://www.nenedevilamatilde.com/
Rosas de Ouro
Freguesia do Ó. http://www.sociedaderosasdeouro.
com.br/
Tom Maior
Pinheiros. http://www.grestommaior.com.br/
Traço de União
Pinheiros. www.tracodeuniao.com.br
Vila do Samba
Casa Verde. www.viladosamba.com.br
X-9 Paulistana
Parada Inglesa. http://www.x9paulistana.com.br/

Tango e Milonga
Café Piu Piu
Bela Vista. www.cafepiupiu.com.br
Milonga Tanghetto
Itaim Bibi. www.dancata.art.br
Tango Buenos Aires
Vila Mariana. www.tangobaires.com.br
Tango Villa Alvear
Moema. www.villaalvear.com.br
Brincando com Música
Locais e horários
Centro Cultural São Paulo
Endereço: Rua Vergueiro, 1000
Tel.: (011) 3397-4002
Quando: (Qui e Qui) Acontece quintas às 14h00. Grátis.
Ingressos distribuídos uma hora antes. Local da apresentação: Sala Adoniran Barbosa. Recomendado a partir de
3 anos. De 02/06 a 15/12.
Atenção: No mês de julho não há apresentação.
Mais informações

Diquinta
Vila Leopoldina. www.diquinta.com.br
Avenida Club
Pinheiros. www.avenidaclub.com.br

Resenha por Clara Nobre de Camargo:
O concerto tem a proposta de ensinar a garotada sobre
os conjuntos sinfônicos, apresentando conceitos musicais e mostrando como funciona cada instrumento de
uma orquestra, como flauta, oboé, clarinete, trompete,
piano e violino. Com um bem-humorado toque teatral do
ator Fernando Paz, o maestro Jamil Maluf conduz quinze
instrumentistas da Orquestra Experimental de Repertório
na execução de Suíte dos Comediantes, de Dmitri Kabalevsky, e The Stars and Stripes Forever, de John Philip
Souza. Até 15/12/2011.

Sertanejo

Como o Tempo Passa Quando a Gente se Diverte

Samba Rock

Vila Country
Parque da Água Branca. www.villacountry.com.br
Soul e Funk
Dolores Bar
Vila Madalena. www.doloresbar.com.br
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Locais e horários
Casa Triângulo
Endereço: Rua Pais De Araújo, 77
Tel.: (011) 3167-5621
Quando: (Ter, Qua, Qui, Sex e Sáb) Acontece de terça a
sábado das 11h00 às 19h00. De 16/07 a 13/08.
Mais informações
Resenha por Jonas Lopes:
Com curadoria de Josué Mattos, a seleção reúne obras
de 29 artistas brasileiros revelados nas últimas duas décadas. Rodrigo Bivar, Tatiana Blass, Nazareno e Eduardo
Berliner, entre outros nomes, integram a lista. Preços não
fornecidos. De 16/07/2011 a 13/08/2011.

O equilíbrio é a

solução de Burnout

O hábito com a correria do dia-a-dia nos torna
incapazes de percebermos o quanto isso impacta
em nossa qualidade de vida. Quantas vezes respondemos que, por falta de tempo, não fazemos
exercício físico, não saímos com os filhos ou não
fazemos o curso tão importante para aprimoramento pessoal. Já podemos ter uma vaga idéia do
assunto. Pesquisas recente apresentadas no último congresso de terapia intensiva relatam uma incidência de 33% de Síndrome de Burnout na área
de saúde. Será que você faz parte dessa estatística?
Existem várias definições para a síndrome, mas,
simplificando, ela decorre de um esgotamento físico e mental intenso, extremamente relacionado
com a atividade profissional, que gera alterações
comportamentais importantes, como a depressão.
Esse quadro de falta de equilíbrio (desbalanço) entre a vida profissional e a pessoal é uma das grandes causas de perda de produtividade e de motivação, assim como, maior incidência de falhas
por desatenção e perda do comprometimento com
as tarefas diárias. Assim como as empresas tem
cada vez mais se conscientizado de que seus funcionários são seu maior bem, devemos compreender que temos esse mesmo papel dentro de nossas
famílias e existe um conceito que precisa ser avidamente buscado; HARMONIA, ou se preferirem,

mens sana in corpore sano (mente sã em corpo
são), frase tão atual hoje como era há mais de 2000
anos quando foi proferida por Juvenal na Roma
antiga. Seguem alguns questionamentos para encontrarmos o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional: Será que realmente precisamos daqueles
plantões extras? Será que realmente preciso muito
trocar de carro esse ano? Será que se eu fizer um
planejamento financeiro eu não poderia viajar nas
férias sem comprometer meu orçamento e conseqüentemente me obrigar a trabalhar mais? E claro,
como cardiologista não posso deixar de perguntar
se você já começou seu programa de exercícios, se
já melhorou sua dieta e ainda mais, já deu um sorriso hoje? Esse é um belo presente, não custa nada
pra você, mas tem um valor enorme pra quem o recebeu. Busquemos sempre o equilíbrio, algo nem
sempre fácil de alcançar, mas sem dúvida cheio
de recompensas. Vale lembrar uma última coisa,
aquilo que fazemos com amor, dedicação e harmonia nos torna melhores profissionais e pessoas. Relembrando uma frase de um grande cardiologista e
amigo, “O que mais prejudica o coração não é seu
colesterol, mas a sua raiva” (Dr Otavio Celso Eluf
Gebara).

Dr Fabrício Assami Borges - Cardiologista
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CAPA

Plano de voo

QUAL É O NOSSO

LIMITE?
30 | GENTE Santa Paula

CAPA

Os limites estão na mente. De verdade eles
não existem, cada ser humano sabe e deve
saber qual o seu. Mas nunca se limite ao que
pensar ser seu limite, somos sempre capazes
de mais. Acredita-se que limites são criados na
nossa mente por medo e falta de conhecimento,
nada tem limite verdadeiro. A vida não possui
limite concreto, muito menos a liberdade, ou o
saber, o que temos na verdade é respeito com
a barreira de liberdade dos outros, isso não é
nosso limite e sim consciência. Precisamos
ter autocensura para não extrapolarmos e nem
atrapalharmos os que estão a nossa volta, a sabedoria é que nos impulsiona a prosseguirmos
ou desistirmos de algo. Seja ou procure o saber da melhor maneira possível. Somos livres
para pensar e fazer o que quisermos, porém
nossos pensamentos criam bloqueios ou as regras impostas pela sociedade muitas vezes nos

impedem de realizar algo. As regras e leis foram
criadas, para que as pessoas respeitem o limite
do outro, mas viver no seu limite ou alcançar o
que você acredita ser o topo, o Maximo, o LIMITE não existe problema e quem vai dizer se é
possível ou não é você mesmo.
Por isso crie um plano, um plano de vôo para
você chegar onde quiser. Voe o quão alto quiser. Mas com um objetivo, por isto este plano
deve ser traçado com cuidado, para que nada
te atrapalhe. Tudo já citado serve também para
empresas. É fundamental que as empresas tenham um bom planejamento de negócios ou
simplesmente um plano estratégico para nortear de maneira estruturada suas ações, a fim de
atingirem seus objetivos organizacionais.
Planejamento é a tomada de decisão antecipada, algo que podemos fazer antes de agir.
Pode ser considerado o “plano de vôo” que gere
o negócio das empresas, definindo as escolhas
e caminhos com o objetivo de atingir uma situação futura. E estratégia, como definição, pode
ser considerada como a força principal da empresa para gerar valor.

FONTE:
Clemente Nóbrega, “A Ciência da Gestão”
Peter Drucker
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Cuide-se,

Viva a Vida Melhor

O evento Cuide-se, Viva a Vida Melhor, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde realizou sua 4ª Caminhada pela Saúde no dia 9 de Abril.
O evento foi realizado em duas etapas. A primeira foi a Caminhada pela
Saúde, quando os colaboradores fizeram um percurso partindo do Hospital em direção ao Parque Ibirapuera.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

A segunda etapa foi no parque
Ibirapuera onde foram realizados
testes de glicemia, verificação de
pressão arterial, teste de colesterol, avaliação física com percentual de gordura, IMC e teste de
flexibilidade. Além de serviços de
quickmassage e outras técnicas
inovadoras de relaxamento oferecidas gratuitamente à comunidade e público do local.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Fazer o bem

faz bem!

A equipe Santa Paula Solidário em parceria com a Educação Continuada leva o programa Cuide-se, Viva a Vida Melhor para comunidades de São Paulo. A idéia surgiu com o
sucesso da campanha realizada anualmente em comemoração ao dia mundial da saúde, no parque Ibirapuera. Durante
o evento são atendidas cerca de 500 pessoas. Todos os participantes, sendo eles, de todas as classes sociais e idades,
demonstram grande interesse nos cuidados com a saúde e
falam sobre a falta de informação.
O Santa Paula Solidário, com apoio da diretoria do hospital, levou à comunidade de Pirituba, na região da zona norte,
o programa Cuide-se, Viva a Vida Melhor com orientações
sobre cuidados com a saúde e, principalmente, orientações
sobre AVC. Após as palestras, realizaram os testes de glicemia, colesterol, verificação de pressão arterial e orientações
sobre alimentação saudável e IMC.
No local conhecemos pessoas com diferenças em nível
social e grau de escolaridade, mas quando falamos sobre
cuidar da saúde, falta de atenção aos sinais que o corpo dá e
falta de esclarecimento é igual para todos. Embora o acesso
aos recursos e cuidados necessários seja diferenciado entre
as classes sociais a falta de esclarecimento resulta em conseqüências e seqüelas que muitas vezes poderiam ser evitadas se identificadas a tempo.
É nesse momento em contato com diferentes realidades que penso em não esperar que as fatalidades aconteçam para organizarmos campanhas de doações com ajuda
de grandes instituições, televisão, ou esperar que sejamos
milionários repentinamente para colaboramos e ajudarmos
ao próximo.
O ato de doar é envolvente e vicioso, onde você se acostuma a ganhar, pois o valor do que se recebe ao proporcionar
o bem não tem preço. É um ciclo que nunca termina quanto mais se dá, maior é a confiança no efeito milagroso, seja
num sorriso de uma criança, num abraço sincero de um idoso ou um simples obrigado. É uma troca valiosa.
Viviane Balbino
Responsável pelo grupo Santa Paula Solidário
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Caminhada e
corrida em grupo

Estratégia que mantém a motivação!
Nos dias atuais, engana-se quem pensa que caminhada
ou corrida é uma atividade individual. Deixando de lado a performance, é cada vez mais comum vermos grupos de pessoas
se reunindo para uma caminhada ou para uma corridinha
pelo parque, pelas estradas, pelas ruas e pistas afora.
A cada ano, essas modalidades ganham mais adeptos,
com os diferentes objetivos: melhorar condição física, emagrecer, participar de corridas de 5 km a 10 km ou até mesmo
uma meia maratona ou maratona e, acredite se quiser, tem
gente que entra para os grupos de caminhada e corrida para
tentar arrumar um namorado (a), um casamento, uma oportunidade melhor de emprego, uma oportunidade de praticar
o tão famoso e comentado “networking”. Em outras palavras,
virou também uma oportunidade para o “Business”.
Mas várias situações são convidativas para fazer com que
as pessoas - principalmente os iniciantes - desistam de praticar essas atividades físicas. O frio, a preguiça, o cansaço, a
chuva, o dia que amanhece nublado (e faz a pessoa concluir
que no final do dia vai cair aquele temporal e decidir que o melhor é nem levar a roupa para correr), além de outros motivos
que os praticantes acabam criando em sua mente como uma
forma de justificar o porquê de não fazer a atividade naquele
dia e dormir sem peso na consciência.
Essas atividades realizadas em grupo ajudam a aumentar
a motivação e impedem que a pessoa desista de praticar o
esporte. Mas por que isso acontece? Quando o praticante possui alguém ou um grupo para compartilhar aquele momento,
fica muito mais difícil de faltar ao compromisso. Geralmente,
uma pessoa liga ou envia um e-mail para a outra ou para o
grupo, combinando o local e o horário para caminharem ou
correrem juntos. Qualquer negativa nesses encontros deixa o
desistente com a consciência pesada e faz com que ele pense:
“Puxa, meus amigos foram e eu não fui...”, “E se eles depois
foram para uma pizzaria, um restaurante, um barzinho...” ou
para os afoitos em performance: “Vou deixar de evoluir. Essa
falta vai prejudicar meu rendimento, meus amigos ficarão
melhor que eu...” e por aí vai.
Ter companhia para caminhar ou correr é, sem dúvida,
uma estratégia que ajuda muito a torná-las um hábito do dia a
dia. Durante a atividade, é comum colocar o assunto em dia,

dar muitas gargalhadas, combinar algo para fazer no final de
semana ou até mesmo combinar de viajar para competir na
próxima corrida em outra cidade ou país, enfim, se relacionar
e, durante a realização da atividade, um acaba estimulando o
outro, ajudando a melhorar o rendimento dentro da atividade
e a aliviar a sensação de esforço, fazendo o tempo do exercício
parecer menor. Se você quer entrar para o mundo da caminhada e, futuramente, para o da corrida, procure uma assessoria esportiva que já tem um grupo formado e lá você poderá
fazer novos amigos, talvez, com os mesmos objetivos que o
seu, ou então, forme um grupo, incentivando os seus amigos,
familiares ou seus colegas de trabalho a fazer o mesmo também. Juntos, vocês conquistarão mais saúde, mais lazer, mais
disposição no dia a dia, mais QUALIDADE DE VIDA, e você
chegará à conclusão de que a caminhada e/ou corrida não
precisa ser necessariamente uma atividade solitária.
O Hospital Santa Paula oferece, gratuitamente, aos seus
colaboradores o programa Running For Life para melhorar
a sua qualidade de vida através da atividade física, o qual é
coordenado pela Elite Assessoria Esportiva, que ministra aulas de alongamento, caminhada, corrida e exercícios físicos
para fortalecimento dos músculos no Parque do Ibirapuera
as segundas e quartas-feiras das 18h00 às 20h30 ou terças
e quintas-feiras das 6h00 às 8h30 e, aos sábados, na Cidade
Universitária - USP das 8h00 às 11h00.

Quem tiver interesse poderá enviar um e-mail
para elite.assessoria@eliteesportiva.com.br, solicitando a inclusão no grupo e, em seguida, você receberá um e-mail, da assessoria, com todas as informações de como efetuar o seu cadastro e começar
a participar do grupo.
Belino Coelho
Diretor da Elite Esportiva e
Assessor esportivo Hospital Santa Paula
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TURISMO

Mendoza

Lugar para desfrutar excelentes vinhos
aos pés da Cordilheira dos Andes
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Mendoza é uma província da Argentina, localizada no
oeste do país. Sua capital é Mendoza, que também é capital
da metrópole regional de Cuyo, junto à Cordilheira dos Andes. Mendoza além de capital é a maior cidade da província
de Mendoza. A atividade econômica está fortemente vinculada à indústria de elaboração de vinhos, alimentos, e
outras bebidas e, também, com o refinamento de petróleo.
Além disso, o setor de turismo vem se destacando bastante.
A cidade de Mendoza é a quarta cidade da Argentina
em quantidade de habitantes no conjunto urbano. Mendoza
possui um clima árido e continental, as temperaturas apresentam uma grande oscilação anual e as precipitações são
escassas.
O verão é quente e úmido, com temperatura média
girando em torno de 25°C, e é a época mais chuvosa do
ano. O inverno é frio e seco, com temperatura média abaixo
dos 10°C, geadas noturnas ocasioais e escassas precipitações. O centro da cidade possui uma excelente arborização, com muitas árvores, regadas por canais pequenos que
funcionam junto a muitas ruas, proporcionando a irrigação
necessária.
O Serviço Público de Transporte Urbano, na Gran Mendoza (Grande Mendoza) é atendido principalmente por um
meio de locomoção ágil, os ônibus bi-articulados. Existe
uma linha exclusiva bonde para passeios turísticos com
paradas estratégicas por toda a cidade.

FUNDAÇÃO:
2 de março de 1561
FUNDADOR:
Pedro del Castillo
POPULAÇÃO:
1.711.416 (Est 2007) - % da Argentina 4,35%

DENSIDADE:
11,50 hab./km²
ANALFABETISMO:
3,2% (2001)

PACOTE SUGERIDO O QUE ESTÁ INCLUSO
• 3 noites de hospedagem em apartamento duplo, categoria
Park King no Hotel Park Hyatt com café da manhã
• 2 noites de hospedagem em apartamento duplo, no Hotel
Salentein com café da manhã
• Alimentação: Dia 1 - Jantar no 1884 | Dia 2 - Almoço na
Ruca Malen | Dia 3 - Almoço no Bistro M | Dia 4 - Almoço e
jantar na Salentein | Dia 5 - Almoço na Andeluna e jantar na
Salentein
• Serviços do(s) guia(s) da AuroraEco e carro de apoio
• Degustações privativas nas vinícolas com vinhos top decada
bodega
• Bicicleta de ponta revisada e capacete
• Mapa, planilha de trajeto e garrafinha d’água
• Frutas, alimentos e bebidas energéticos durante as atividades
• Todos os transfers rodoviários previstos no roteiro
• Seguro-viagem

Dica Oferecida pela FLYTOUR VIAGENS E TURISMO
11 2090-8800 - travel@brw.tur.br - Consulte os valores e opções de datas!
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TURISMO

Ilha de

BOIPEBA

Recanto cercado de belezas naturais deslumbrantes
A Ilha de Boipeba, inserida no Arquipélago de Tinharé, é cercada de um lado pelo
oceano e de outro pelo estuário do Rio do Inferno. A Ilha se destaca por uma rara beleza
natural e grande diversidade dos seus ecossistemas e está integrada à Área de Preservação Ambiental das Ilhas de Tinharé e Boipeba. Junto com a Ilha de Cairu formam o
município singular do mesmo nome.
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Em virtude do patrimônio natural, a região foi reconhecida pela UNESCO como Reserva da Biosfera e Patrimônio
da Humanidade, estando inserida no Corredor Central da
Mata Atlântica.
M’boi pewa - é uma palavra tupy que quer dizer “cobra
chata”, em referência a tartaruga marinha de onde se originou o nome Boipeba. Boipeba contempla floresta densa
da Mata Atlântica, restinga, dunas, extensos manguezais
e praias paradisíacas com coqueirais e recifes de grande
valor ecológico e paisagístico.
O CLIMA
Seu clima sempre agradável não passando de 26º a
31º no período da manha e de 20º a 24º a noite. Esta temperatura é válida para o ano inteiro.
Com todas essas manifestações da natureza, quem
segue pra boipeba tem que ter em mente uma só idéia:
descansar. E lugares para relaxar não faltam – são 20km
de praias semidesertas e paradisíacas . e mesmo quem
não quer fazer absolutamente nada não resiste uma boa
caminhada em meio ao coqueirais ou a uma revigorante
mergulho nos santuários da região, como piscinas naturais de Morere e os naufrágios da Ponta de Castelhanos.
E para fechar o dia com chave de ouro, vá assistir o
por do sol na Boca da Barra. Depois e só esperar as estrelas tomarem conta do céu e dormir o sono dos justos.

POUSADA CHALÉS ALTO DE MORERÉ
A pousada “Chalés Alto de Moreré” encontra-se na
Vila de Morere, situada na Ilha de Boipeba, que pertence ao Arquipélago de Tinharé, no Sul da Bahia.
Localizada a 10 min de caminhada da Praia de Moreré, a pousada oferece um toque especial de privacidade. São dois chalés com varandas espaçosas,
uma cozinha gourmet, situados em um belo pomar
de mangabeiras. A simpática cozinha conta com
forno a lenha e churrasqueira, para você curtir suas
férias cozinhando com prazer.
Site pousada: www.chalesaltodemorere.com.br

Todos os colaboradores Santa Paula possuem 20% de desconto sobre os preços divulgados no site, e pode ser feito desconto em folha.
maiores informações
RH ramal 8009 ou Marketing 8156
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TURISMO

Volta as

AULAS

As férias estão terminando e a volta as aulas chegando. Uma mistura de festa, expectativas, ansiedade, preocupação, reencontro de colegas, novas amizades, curiosidade
sobre os estudos, promessa de estudar mais. Aulas chatas, professores exigentes, colegas “insuportáveis” podem ser preocupações menores. Afinal, quantas decisões de vida,
convicções existenciais, projetos de vida são moldados no período escolar. É também o
grande ensaio da convivência social, fazendo das diferenças uma riqueza e não um peso.
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Mudança na rotina: Com as férias, crianças e principalmente adolescentes não têm horário para dormir ou se alimentar. Para evitar o cansaço e fazer com que o estudante se
adapte ao ritmo de aulas, o ideal é mudar a rotina dias antes
do início das aulas, como por exemplo, fazendo com que ele
durma mais cedo.
Importância do diálogo: Pais devem sempre alertar os filhos, independente da idade, sobre a importância da escola
e dos estudos. No caso das crianças pequenas, é necessário
explicar o que ele vai fazer na escola e que os pais irão buscá-la ao fim do dia. Entre os adolescentes é necessário reforçar
a importância de levar os estudos a sério.
Peso da mochila: Outro item a ser verificado pelos pais na
volta das aulas é o peso das mochilas das crianças. Para evitar futuras lesões na coluna, o peso da mochila não pode
ultrapassar 10% do peso corporal do aluno.
Encontre o ambiente certo para estudar: dentro das suas
limitações, encontre um lugar sem ruídos externos, sem
tentações que o distraiam, com os recursos necessários, e
com espaço suficiente para espalhar seu material. Procure
estudar sempre no mesmo local – o cérebro é uma máquina
associativa, e se ele associar o ambiente ao ato de estudar,
produzir e reter informações, o estudante só tem a ganhar.

Acorde cedo: Acostume-se a acordar mais cedo e tenha
mais tempo para realizar seus compromissos escolares, e
para aproveitar depois de completá-los!
Tenha uma agenda: não importa a tecnologia. Pode ser um
caderno simples, uma agenda de papel, um smartphone, a
lista de compromissos do seu celular, um site ou o que quer
que funcione para você. O importante é que você não esqueça dos prazos de seus compromissos escolares importantes.
Se a sua opção de agenda tiver como avisá-lo ativamente
sobre os compromissos, tanto melhor – diminui a chance
de esquecer de preparar um trabalho ou estudar para algum
exame.
Lazer e descompressão: Dedicar-se aos estudos sempre
pode exigir abrir mão de algumas coisas, mas se você ficar todo o tempo debruçado sobre os cadernos não vai se
manter motivado por muito tempo. Programe pausas e saiba
quando realizar um intervalo emergencial para evitar a sobrecarga. Na pausa, abra o MSN, cozinhe, ande de bicicleta,
acesse a web, visite algum amigo, e tire os estudos da cabeça. Em compensação, evite manter atividades paralelas que
prejudiquem a concentração durante o estudo.
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CARTA FORA DO BARALHO

Comodismo
É muito difícil deixar o conforto, porém é muito mais difícil deixar nossos sonhos para trás. O que eu faço está bom,
até onde cheguei está bom e “dá pra viver assim”. Não assumir compromissos é o típico pensamento de um comodista.
Mesmo que o acomodado esteja descontente e com desejo
de mudança, a mudança significa para ele riscos e incertezas
que estão fora de sua capacidade de aceitação. Pra alcançar
o sucesso, é preciso, necessariamente, assumir riscos. Não
aleatoriamente, mas com consciência, com pés no chão, procurando manter uma margem de segurança capaz de aceitar
eventuais erros, por consequência das escolhas feitas; ter a
coragem de ultrapassar a zona de segurança que nos faz cômodo, abandonar velhos métodos comportamentais, hábitos
e costumes, acreditando, porém, nas nossas escolhas.
VAI FICAR DEITADO NO SOFÁ DO COMODISMO?
FAÇA ALGUMA COISA POR SEU SONHO...

“

É muito difícil deixar o conforto, porém é muito mais difícil deixar nossos sonhos para trás. O que eu faço está bom,
até onde cheguei está bom e “dá pra viver assim”. Não assumir compromissos é o típico pensamento de um comodista.
Mesmo que o acomodado esteja descontente e com desejo de
mudança, a mudança significa para ele riscos e incertezas que
estão fora de sua capacidade de aceitação. Pra alcançar o sucesso, é preciso, necessariamente, assumir riscos. Não aleatoriamente, mas com consciência, com pés no chão, procurando
manter uma margem de segurança capaz de aceitar eventuais
erros, por consequência das escolhas feitas; ter a coragem de
ultrapassar a zona de segurança que nos faz cômodo, abandonar velhos métodos comportamentais, hábitos e costumes,
acreditando, porém, nas nossas escolhas.
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Um homem que estava desempregado, entra num concurso da Microsoft para ser faxineiro. O Gerente de RH o entrevista,
faz um teste (varrer o chão) e lhe diz:- O serviço é seu; me dê
seu e-mail e eu lhe enviarei a ficha para preencher, e a data e
hora em que deverá se apresentar para o serviço. O homem, desesperado, responde que não tem computador, e muito menos,
e-mail. O Gerente de RH, disse que lamenta, mas se não tiver e-mail, quer dizer que virtualmente não existe, e, como não existe,
não pode ter o trabalho.
O homem sai, desesperado, sem saber o que fazer; somente
tem R$10,00 no bolso. Então decide ir ao supermercado e comprar uma caixa de 10 quilos de tomates. Bate de porta em porta
vendendo os tomates a quilo e, em menos de duas horas, tinha
conseguido duplicar o capital. Repete a operação mais três vezes e volta a casa com R$ 60,00. Então, ele verifica que pode
sobreviver dessa maneira, sai de casa cada dia mais cedo e volta
a casa mais tarde, e assim triplica ou quadruplica o dinheiro
a cada dia. Pouco tempo depois, compra uma Kombi, depois
troca por um caminhão e pouco tempo depois chega a ter uma
pequena frota de veículos para distribuição. Passados 5 anos, o
homem é dono de uma das maiores distribuidoras de alimentos
dos Estados Unidos. Pensando no futuro da sua família, decide
tirar um seguro de vida. Chama um corretor, acerta um plano e
quando a conversa acaba, o corretor lhe diz:- Por favor, dê-me
seu e-mail para que eu possa lhe enviar o contrato. O homem
diz então:- Não tenho e-mail. Curioso, o corretor lhe diz:- Você
não tem e-mail e chegou a construir este império, imagine o que
você seria se tivesse e-mail O homem pensa e responde: - Seria
faxineiro da Microsoft!!!
Texto extraído da internet - Autor desconhecido

“

FIQUE LIGADO

Dicas de

Livros
Diário de um Mago
O Diário de um Mago de Paulo Coelho conta a odisséia de
um homem através de mistérios da magia e do desconhecido,
desvendando o universo e ele mesmo, em exercícios ensinados
por seu mestre para descobrir a verdadeira magia...Passando
pelo místico Caminho de Santiago, onde muitas lendas são feitas
esse livro fala muito mais do que parábolas e pequenas histórias,
ele fala em si da vida de um homem de uma forma muito mágica.
Indicação do Colaborador
Walmor Brambilla – Supervisor de Engenharia Clinica

A menina que Roubava Livros

Desde o início da vida de Liesel na rua Himmel, numa área pobre de Molching,
cidade desenxabida próxima a Munique, ela precisou achar formas de se convencer
do sentido da sua existência. Horas depois de ver seu irmão morrer no colo da mãe, a
menina foi largada para sempre aos cuidados de Hans e Rosa Hubermann, um pintor
desempregado e uma dona de casa rabugenta. Ao entrar na nova casa, trazia escondido na mala um livro, “O Manual do Coveiro”. Num momento de distração, o rapaz
que enterrara seu irmão o deixara cair na neve. Foi o primeiro de vários livros que Liesel
roubaria ao longo dos quatro anos seguintes.

Desejo, logo realizo
Em Desejo, logo realizo, dr. Zeballos descreve, em linguagem simples e objetiva,
como somos responsáveis diretos pelas realidades que experimentamos. Afirma que,
além de criar, somos capazes de controlar, escolher e materializar nossas experiências, nossos desejos e sonhos. Profissional apaixonado pelo que faz, compartilha
neste livro casos, verdadeiros milagres, em que a sensibilidade, a alma, o coração e
o desejo foram decisivos no resultado da cura. Associa as realizações com conhecimentos de física quântica que tendem a explicar e racionalizar o fantástico, simplificando a arte de viver e concluindo que tudo é possível: só depende de nós.
Indicação do Colaborador
Paula Gallo – Gerente Financeiro e Marketing

Diário de um Banana - Dias de Cão
Férias de verão e o tempo esta lindo e toda garotada estão se divertindo ao ar livre.
Onde estão Greg Heffey? Dentro de sua casa, jogando vídeogame com as cortinas fechadas. Greg, um “caseiro” assumido esta vivivendo sua derradeira fantasia de verão, nada
de responsabilidades e regras. Porém sua mãe tem uma visão diferente para o verão
ideal, que envolvem mais atividades fora de casa.
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Programação
de agosto CCSP
II Mostra do

Programa de Exposições 2011
A mostra reúne a produção dos artistas Aruan Mattos e Flavia Regaldo, Bruno Storni, Bruno
Vieira, Carolina Caliento, Daniel Scandurra e Rafael Adorjan, inscritos em edital e selecionados
por comissão julgadora. Em paralelo, os convidados Gabriela Machado e Tonico Lemos Auad
apresentam trabalhos inéditos.
Terça a sexta, das 10h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada franca - Piso Caio Graco
Abertura: dia 27/8, sábado, às 15h
De 27/8 a 23/10

Geometria do

espaço infinito
A exposição apresenta cerca de 70 obras de Antonio Lizárraga (1924-2009) e
Paulo Roberto Leal (1946-1991), a fim de examinar alguns desdobramentos
do pensamento construtivo na arte brasileira de 1970 em diante. A mostra é a
primeira com trabalhos de Lizárraga após sua morte e reúne o conjunto mais
representativo de peças de Leal jamais apresentado em São Paulo.
Terça a sexta, das 10h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada franca - Piso Flávio de Carvalho
De 27/8 a 6/11
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Dica de Filme
SINOPSE
Desde os 4 anos, George (Colin Firth)
é gago. Este é um sério problema para
um integrante da realiza britânica, que
frequentemente precisa fazer discursos. George procurou diversos médicos,
mas nenhum deles trouxe resultados
eficazes. Quando sua esposa, Elizabeth
(Helena Bonham Carter), o leva até Lionel Logue (Geoffrey Rush), um terapeuta
de fala de método pouco convencional,
George está desesperançoso. Lionel se
coloca de igual para igual com George
e atua também como seu psicólogo, de
forma a tornar-se seu amigo. Seus exercícios e métodos fazem com que George
adquira autoconfiança para cumprir o
maior de seus desafios: assumir a coroa,
após a abdicação de seu irmão David
(Guy Pearce).
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Nhoque de Semolina Recheado
Receita da apresentadora Ana

Maria Braga

Com o friozinho nada melhor que uma massa quentinha você não acha?
MODO DE PREPARO
INGREDIENTES
Massa
1 litro de água
1 cebola inteira (sem a casca)
1 dente de alho inteiro (sem a casca)
1 folha de louro
Sal a gosto
1 ½ xícara (chá) de semolina
3 ovos
Manteiga para untar a massa
Molho
3 colheres (sopa) de azeite
30g de bacon em cubinhos
½ cebola média picada fino
2 dentes de alho amassados
600g de lingüiça toscana
4 colheres (sopa) de extrato de tomate
¾ de xícara (chá) de caldo de carne (200ml)
1 lata de tomates pelados, sem sementes, picados
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Recheio
300g de queijo mozarela em cubinhos
Para regar o nhoque:
2 xícaras (chá) de caldo de galinha

Massa
Em uma panela, coloque a água, a cebola, o alho, a folha de louro e sal. Leve ao fogo até levantar fervura, então desligue, tampe
e deixe descansar por 1 hora. Retire os temperos, coe e leve
novamente ao fogo. Quando borbulhar, abaixe o fogo e despeje
a semolina com uma das mãos, em forma de chuva, mexendo
sempre com uma colher de pai para não empelotar. Assim que
tornar a levantar fervura, cozinhe por 5 minutos, mexendo até a
mistura encorpar e ficar lisa. Retire do fogo e aos poucos acrescente os ovos ligeiramente batidos, misturando até incorporálos. Espalhe a massa em uma assadeira untada com óleo, unte
a superfície com manteiga e deixe esfriar.
Molho
Leve o azeite e o bacon ao fogo alto e deixe fritar até que tenha
soltado bastante gordura, sem dourar. Adicione a cebola e o
alho e refogue, em fogo baixo, até a cebola ficar transparente.
Acrescente então a lingüiça, sem a pele, e refogue, mexendo
constantemente, até que fique dourada. Dilua o extrato de
tomate no caldo e adicione ao molho. A seguir, misture os tomates pelados e tempere com sal e pimenta. Deixe cozinhar,
parcialmente tampado, por mais 20 minutos ou até o molho
apurar. Para o preparo do nhoque, abra pedaços de massa com
as mãos, formando um círculo com cerca de 8cm de diâmetro.
Recheie com 1 cubinho de mozarela, junte as pontas e feche.
Aperte para dar um formato arredondado. Em uma forma refratária, distribua os nhoques e regue com um pouco de caldo
de galinha. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos,
regando de vez em quando com o caldo para não ressecarem.
Retire do forno, coloque o molho por cima e sirva quente.

AFTER HOURS

Artesanato

Minha Paixão
Sou Valéria Ferreira de Lima, tenho 35 anos, auxiliar de enfermagem, mãe uma menina linda, chamada
Mariana, com dois aninhos. Além de mamãe dedicada
ainda me sobra tempo para apreciar, inovar e criar com
peças de decoração e artesanatos. Tudo começou há
muito tempo atrás, e até hoje mantenho e cultivo essa
imensa paixão. Estou feliz por participar desta edição
da revista Gente Santa Paula.
Ver a vida, as pessoas, as formas é um detalhe, mas
viver de bem com a vida, amando as pessoas de todas
as formas é um detalhe que faz toda diferença!
Portanto amigos apresento-lhes uma das minhas
paixões: o artesanato.
Com carinho e um grande beijo
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Valéria Ferreira de Lima
Aux de enfermagem
Unidade de Internação 4° B

TALENTO OCULTO

Talento

Oculto

“

Eu sempre fui um tipo de garota
Que escondia meu rosto
Com medo de dizer para o mundo

Eu cresci freqüentando a igreja batista e eu

O que eu tenho que dizer

canto desde bem pequena, depois fui cantando

Mas eu tenho esse sonho

e aprimorando em corais de outras igrejas que

Bem dentro de mim

fiz parte. Hoje faço parte do Coral Hospital Santa

Eu vou mostrar isso, essa é a hora
Eu estou exatamente onde eu deveria estar, agora
Mas vou deixar a minha Luz brilhar

Paula, onde trabalho há 3 anos como escrituraria.
Atualmente canto em casamentos com re-

Você sabe como é

pertório de musicas nacionais e internacionais.

Sentir-se em meio a escuridão

Assim me realizo e me inspiro para a música que

Sonhar com uma vida

toca minha alma.

Onde você é uma estrela brilhante
Mesmo parecendo
que isso está longe demais,
Eu tenho que acreditar em mim mesma,
É a única maneira.
Você é a voz que eu escuto na minha cabeça
A razão porque eu estou cantando
A música dentro de mim,
Você é a parte perdida que eu preciso,
a música dentro de mim
A razão porque eu estou cantando

Eunice Alves Santos
Escriturária

“
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TI INFORMAÇÃO
Tecnologia de

Definição
Conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para geração e uso da informação. Tecnologia
da Informação engloba toda tecnologia utilizada para
criar, armazenar, trocar e usar informação em seus diversos formatos (dados corporativos, áudio, imagens,
vídeo, apresentações multimídia e outros meios). É
um termo conveniente para incluir a tecnologia de
computadores e telecomunicações na mesma palavra. Essa convergência está conduzindo a revolução
da informação.
Para um melhor atendimento dos serviços prestados, o setor esta compreendido em duas sub-áreas de atuação, sendo elas INFRA-ESTRUTURA e
SISTEMAS.
Infra-Estrutura
Desenvolve atividades para disponibilizar e ampliar todos os serviços referentes à REDE, INTERNET,
E-MAIL, SERVIDORES, BACKUPS, SEGURANÇA,
COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TELEFONIA e
MONITORAMENTO.
Sistemas
Responsável pela implantação, adequação e evolução do sistema de gestão hospitalar (TASY).

Alexandre Dias - Gerente TI
Leticia Silva - Analista de Negócios
Rafael Costa - Analista Informática Pleno
Fabio Oliveira - Técnico de Redes Junior
Wagner Silva - Assistente de Informática
Elias Matos - Analista de Suporte Jr
Fabio Dessimoni - Assistente de Informática
Rafaella Ferrante - Analista de Sistemas Jr
Thiago Fuzati - Analista de Sistemas Jr
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A TI é responsável por manter em operação 380
computadores, 75 impressoras, 12 servidores, 390 telefones, 130 câmeras para monitoramento, acesso a
rede sem fio (WIFI) além do sistema de gestão Hospitalar (TASY) utilizado por todos os setores em suas
mais diversas atividades. Atendemos diariamente 60
solicitações das mais diversas, desde pequenas dúvidas na utilização de qualquer tecnologia até redefinições de rotinas/procedimentos.
Equipe: 9 Colaboradores

GENTE SANTA PAULA
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01 - Adriano F. Bandeira - Mensageiro Hotelaria

09 - Henrique Fernando V da Silva - Líder Vigilância

02 - Alexandre M. Neves - Sup Hotelaria

10 - Maiuly Dourado - Sup Hotelaria

03 - Camila de M. Medeiros - Recepção Internação

11 - Meire A. Dutra - Aux Enfermagem

04 - Carlos Joaquim De Santana - Assist Suprimentos

12 - Paula Regina da S. Rocha - Aux Enfermagem

05 - Daiana T. de Souza - Aux de Enfermagem

13 - Rogério Luis Raymundo - Aux Rouparia

06 - Daniel de F. Zozimo - Assist Suprimentos

14 - Talita R de Oliveira -Tec Enfermagem

07 - Fabiana P.dos Santos - Enfermeira

15 - Tiago Rinco Bueno - Farmácia Central

08 - Heberth Alexandre Oliveira - Assist Monitoramento
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CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

Gestão

do conhecimento

Um dos grandes desafios das empresas modernas é manter-se atualizada e pró-ativa no
mercado em que atua, por conta disso as organizações têm desenvolvido projetos de Gestão do
Conhecimento com o objetivo de melhorar questões internas como agilidade, competitividade e
melhora na tomada de decisão.
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Para tanto, dentre outras coisas, é necessário conhecer o seu real
estágio de desenvolvimento e maturidade em seus vários processos
de trabalho podendo assim, planejar suas ações e obter sucesso em
seus processos de inovação. Outro desafio que se apresenta é definir
indicadores para medir seu desempenho além de buscar certificações
externas que comprovem seu real grau de desenvolvimento, qualidade
e maturidade.
A abordagem dos projetos de Gestão do Conhecimento na maioria
das organizações tem dado ênfase no compartilhamento de conhecimentos e formação de memória organizacional visando captar, reter e
disseminar o conhecimento tácito nas organizações. O conhecimento
pode embutir valor nos serviços de uma organização e, desta forma,
diferenciá-la de seus concorrentes. Igualmente importantes são: a manutenção, a documentação e o compartilhamento deste conhecimento organizacional gerado por todos que têm algum envolvimento com
a empresa, sejam funcionários, instrutores, gestores, fornecedores,
clientes e até mesmo as organizações concorrentes.
Com o conhecimento que possuímos sobre nossas operações, se
utilizarmos eficazmente podemos reinventar e inovar nossos serviços
e processos.

Fonte: DRUCKER, Peter F. - Desafios Gerenciais para o Século XXI.
São Paulo: Pioneira, 1999
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Parceiro oficial

Um movimento
em sintonia
com seu tempo

O aquecimento global é o grande
desafio da humanidade. Conter
o aumento da temperatura é um
objetivo mais que urgente.

O Brasil tem 11% da água doce
do planeta, mas ela não está disponível
para todos: quando há água, o consumo
é exagerado. Em muitos locais, não há
tratamento adequado de esgoto.

A economia criativa, que inclui
design, moda, música e tecnologia
da informação, prioriza a imaginação
e a inovação, essenciais para os desafios
do desenvolvimento sustentável.

O P LANETA S USTENTÁVEL produz conhecimento para
despertar a consciência das pessoas por um mundo
melhor. Esta e outras 37 revistas e sites da Editora Abril
estão empenhadas neste projeto.

www.facebook.com/
planetasustentavel

Siga: @psustentavel

As questões da sustentabilidade são globais e exigem respostas
igualmente amplas e conectadas. O PLANETA SUSTENTÁVEL é um
movimento que reúne informações e conhecimento sobre
os grandes temas da sustentabilidade e os leva até você por
meio de revistas e sites da Editora Abril, redes sociais e debates.
Acompanhe o PLANETA SUSTENTÁVEL. Fique em sintonia com
os principais desafios e iniciativas inovadoras do nosso tempo.

37

intelectuais, pesquisadores
e empresários de áreas
como economia, agricultura,
fotografia, antropologia,
gestão e consumo consciente

PUBLICAÇÕES

38

revistas da Editora Abril
participam do movimento

18

+ de1.000
páginas de
reportagens ao ano

milhões de leitores

PORTAL PLANETA SUSTENTÁVEL

+ de 600 mil

Infraestrutura e planejamento
urbanos que respondam de maneira
eficaz a questões como poluição,
mobilidade e construção são
fundamentais para
a qualidade de vida.

+ de 5,5 mil

reportagens, artigos
e entrevistas

visitantes únicos
ao mês

REDES SOCIAIS

+ de 48
mil
fãs no Facebook

+ de 40 mil
seguidores já
conquistados
no Twitter

Aplicativo para iPhone

AVES DO BRASIL – MATA ATLÂNTICA

+ de 20 mil
downloads em 34 países

Pesquisas em Química Verde
desenvolvem produtos e processos
menos impactantes, como
reagentes e solventes naturais
ou menos tóxicos.

EM APENAS UM ANO, PROMOVEMOS:

17

de economia
13 temas,
a fotografia

+ de1.000
participantes

encontros

Redução do uso de sacolas plásticas,
reciclagem eficiente e consumo
responsável fazem parte das
mudanças necessárias na atitude
de cada um.

PLANETA NO PARQUE 2011
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atrações como
shows, teatro
e oficinas sobre
sustentabilidade

no Ibirapuera, em São Paulo

20 mil
visitantes

32 horas
de evento

Realização

O F U T U R O A G E N T E F A Z A G O RA

www.planetasustentavel.com.br

M ONDOY U M I

CONSELHO CONSULTIVO

MENOS É MAIS

Canteiro

Pellegrino
“A práticada responsabilidade social tem se tornado, sem dúvida, um importante elemento nos negócios na América Latina e no Mundo.
As empresas na região estão dando passos maiores no sentidode ajudar no desenvolvimento sustentável das comunidades onde atuam.
E acada ano, mais empresas estão lutando para
serem reconhecidas pela sua contribuição corporativa, especialmente quando tomam maior conhecimento de que sua atuação social exerce um efeito positivo nos seus funcionários e na imagem da
empresa.
Na medida em que vagarosamente a responsabilidade social vai se tornando uma medida padrão, os
executivos dizem que as empresas que não participarem de atividades sociais vão ser deixadas para trás.“

56 | GENTE Santa Paula

MENOS É MAIS

Hospital Santa Paula ganha

Prêmio de Sustentabilidade
Com total merecimento, o Hospital Santa Paula acaba de ser eleito uma das organizações vencedoras do 10º
PRÊMIO MARKETING BEST SUSTENTABILIDADE, com os
cases “Embalagem Sustentável e Bosque Sustentável do
Hospital Santa Paula”.
Mais de 800 instituições de ensino superior no Brasil
inteiro receberão os cases premiados com o MARKETING
BEST SUSTENTABILIDADE.
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MENOS É MAIS

Bosque
Sustentável
O CO2 emitido na atmosfera é hoje o maior responsável pelo aquecimento global em curso. Nem sempre isso fica evidente em nosso dia a dia, mas os estragos já estão acontecendo
com freqüência em todo o mundo: aumento do nível do mar, secas, tsunamis, entre outras
catástrofes climáticas e, como conseqüência disso tudo, mortes de pessoas e espécies em
extinção.
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Mais de 1000 árvores
de mais de 50 espécies
diferentes originárias
da Mata Atlântica.

O reflorestamento é um dos caminhos para restabelecermos o equilíbrio natural do planeta.
O Hospital Santa Paula fez uma análise criteriosa das
fontes de emissão de carbono e do consumo de energia elétrica e de gás, além do destino dado aos resíduos.
O estudo apontou que a totalidade de gases emitidos
pelo Santa Paula durante um ano foi de aproximadamente
400 toneladas. Para compensar parte desta emissão, o Hospital plantou mais de 1000 árvores de mais de 50 espécies
diferentes originárias da Mata Atlântica.

O Santa Paula é o primeiro hospital privado brasileiro, e
uma das principais empresas do Brasil, a manter uma iniciativa deste tipo, capaz de beneficiar não só os colaboradores
como toda a população.
Para representar e perpetuar o Bosque Sustentável
Santa Paula, foi desenvolvida uma árvore feita de ferro pelo
artista plástico Rox Rezende. A estrutura está no jardim da
entrada principal do Hospital.
Alem disso, foi desenvolvida uma maquete ilustrativa do
Bosque, situada na Recepção de Internação.
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Água

em caixinha
Na rota da sustentabilidade Ambiental e Financeira,
o Hospital Santa Paula substituiu o fornecimento de água
potável em garrafas PET pelo produto em embalagens Tetra
Pak, exclusivas com a marca Santa Paula.
A troca se justifica pelo fato do plástico vir de uma fonte
de matéria prima não renovável, ao contrário da embalagem
fabricada a partir da celulose, que usa papel de fonte renovável certificada.
Com a iniciativa, o Hospital Santa Paula também deixa
de dispensar mais de 60 mil garrafas PET no meio ambiente.
O projeto é fruto de uma parceria com a Empresa de
Águas Ouro Fino e Tetra Pak. As novas embalagens possuem
o selo FSC, que certifica que a madeira utilizada no produto é
oriunda de um processo produtivo ecologicamente adequado e cumpridor de todas as leis vigentes.
A Empresa de Águas Ouro Fino, localizada em Campo
Largo (PR), possui o Selo de Qualidade Internacional em
Excelência máxima emitido pela NSF – National Sanitation
Foundation.
Neste primeiro momento, as garrafas de 300 ml foram
substituídas e o objetivo é estender a ação a todas as garrafas de água potável fornecidas pelo hospital.
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ARTIGO

Toda instituição que se propõe a ser e ter um diferencial neste
mercado altamente competitivo deve buscar um selo. QUALIDADE.
Isso não exclui nem mesmo uma instituição de Saúde.
Não basta reunir profissionais de saúde, construir um prédio e
dizer. “Aqui esta meu Hospital”. Sim, qual, que tipo, o que ele faz, qual
seu expertise, a que se propõe, quem esta em seu staff. Serão perguntas mínimas para fazer a este hospital ou HOSPITAL. Podemos dizer
que sim tem tudo aquilo que se busca em termos de saúde, porém a
pergunta será - ótimo, então prove.
Qual a forma de fazê-lo? Certificando. Vários são os selos que
determinam se há ou não aquela qualidade pensada e buscada. Dentro de toda exigência que se tem para que se atinja a qualidade que
se quer, esta a forma de se criar mecanismos onde nossos colegas
possam atualizar-se. Nos tempos atuais, principalmente depois de
advendo do computador, o nível de informação que se pode obter é
imensamente grande. Como processar toda esta informação? Como
formar protocolos? Como aglutinar qualidades individuais e formar
um grupo altamente qualificado. Foi criado para este fim o Instituto de
Ensino e Pesquisa IEP, no Hospital Santa Paula, com este firme propósito. Reunir seu corpo clínico, estimulando a que pesquisem, troquem
informações, escrevam suas vivencias e troquem suas experiências.
O foco principal do IEP é qualidade e qualidade se faz com doação, resignação, disponibilidade e “acreditar”. Um dia eu disse a meus
residentes “onde eu mais aprendi minha medicina foi no cafezinho”.
Claro que se trata de um eufemismo. Mas o que quero dizer é que
quando nos encontramos para trocar experiências de forma menos
formal com mais liberdade teremos mais o que compartilhar. O IEP
quer viver isso, o não formalismo com responsabilidade.
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Amigos

Santa Paula

Sou Enfermeira desde Set/2008 e sempre trabalhei com muita
satisfação e alegria, por amar muito meu trabalho. Tive e tenho algumas dificuldades como todos e procuro vencer cada pedrinha que
encontro pelo caminho... Com elas, vou construindo meu castelinho.
Nos últimos dias, exatamente em 14/05 passei por um momento difícil e delicado, com minha filha Amanda. Apareceu um fibroadenoma
na mama D, e fiquei muito preocupada, ansiosa e claro, com muito
medo, medo do que poderia vir pela frente e pelo que minha filha
iria passar. Agendei uma consulta com Dr. André Perina (masto) e
ficou decidido que a cirurgia seria logo, o mais rápido possível. Corri
contra o tempo, não tinha convênio e fui recebida de braços abertos
pelo cirurgião, a gerência de enfermagem e sua equipe, a gerência
de internação e sua equipe, além dos Doutores André Perina e Fabio
Paganini, meus colegas e minhas colegas, a chefia do DP, todos me
receberam de braços abertos, todos vocês preocupados comigo e
com a minha filha, não pensaram em mais nada, apenas em nós.
Me ajudaram, me apoiaram, e quando vi, em uma semana estava tudo resolvido. Vim com minha filha, a cirurgia foi um sucesso, ela
já está em casa, em segurança, protegida pelo amor de sua avó que
cuida de minha filha para que eu possa trabalhar com tranquilidade.
Quero agradecer do fundo de meu coração a todos que me ajudaram, que tornaram tudo isto possível, o carinho que me deram,
a todos os turnos do 4B, que cuidaram delas (minha mãe e minha
filha) com carinho, ao pessoal do Centro Cirúrgico que deram segurança a ela, tiraram seus medos, a equipe de anestesia, ao pessoal
da nutrição, da higiene.
Quero agradecer a todos vocês. Me sinto verdadeiramente FELIZ
COM A GENTE SANTA PAULA.
Um beijo no coração de cada um de vcs. Que Deus abençoe a
todos abundantemente!!! Esta passagem de minha vida, nunca mais
vou me esquecer. Estou imensamente feliz.

Osmari e Amanda

Dia do

Hospital
Dia 2 de Julho, dia do Hospital. O dia do hospital foi criado para homenagear os profissionais que trabalham na área da saúde, dentro dos hospitais, como médicos, enfermeiros, radiologistas, terapeutas, psicólogos,
secretárias, faxineiras, cozinheiras, cargos administrativos, dentre outros
dentro desta grande instituição que é o Hospital.

Parabenizamos então a todos os colaboradores do Hospital
Santa Paula pelo trabalho que realizam todos os dias.
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