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Arte da Capa:

Angélica Queiroz - Assistente de Marketing
Para elaborar nossa arte da capa da Revista Gente 17 – “Cara ou Coroa” utilizamos a
técnica do minimalismo, que são poucos detalhes, cores e traços sutis, porém, carregados de
significado para expressar nosso objetivo que no caso desta edição, foi mostrar em uma só
imagem o movimento e os dois lados da moeda ao mesmo tempo, a cara e a coroa. Assim,
expressá-las de forma equilibrada e, dependendo da “sorte lançada”, pode cair qualquer lado,
basta arriscar. É neste sentido que você pode conferir em nossa matéria de capa para entender melhor a reflexão proposta.
A ilustração apresenta elementos com traços modernos e gestuais que ultrapassam a base
do desenho de uma moeda. As cores e efeitos remetem ao cinza e dourado do metal.

CARTA AO LEITOR

Palavra do Presidente
Pessoal,
Mais um ano que se inicia.
É tempo de começar a trilhar o caminho a que nos propomos tanto no aspecto
pessoal quanto no profissional.
Não devemos perder tempo, pois os dias assim como os meses passam muito rápido. E com certeza queremos chegar ao fim de 2013 com os nossos projetos e metas a
que nos propomos atingir realizados.
Desejo a todos um excelente 2013!

George Schahin
Diretor - Presidente
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EDITORIAL

Editorial
Cara Ou Coroa? A sorte está lançada. Janeiro 2013.
Todo começo de ano nos traz certa necessidade de fazer novos planos e novas metas.
Esta inquietude interna que nos obriga a fazer planos para o ano
que se inicia é a energia que nos move.
A antiga expressão Cara ou Coroa surgiu como uma maneira de
ajudar a definir o início de um jogo, um desempate ou uma tomada de
decisão em momentos de dúvida ou incerteza.
Incertezas e dúvidas a parte o que importa é fazermos novos planos,
é impulsionar nossa alma para mais um ano.
A sorte já esta lançada! E você já fez suas apostas?

Paula Nascimento Gallo
Gerente Financeiro e Marketing
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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.

Meu pai esteve internado no Hospital Santa
Paula do dia 28/07 até o dia 10/09/2012.
No mês 06/2012 ele passou mal e foi socorrido, em uma instituição próxima ao serviço dele.
Ele sofreu um AVC e começava nossa luta para
recuperação do nosso pai.
No hospital Santa Paula encontramos pessoas que lutaram e torceram junto com a gente.
Gostaria de deixar os meus sinceros agradecimentos, a Drª Maristela Soublie que nos recebeu no Pronto Atendimento no dia 28/07, a
equipe de Fisioterapia Unifir, quanta dedicação
e competência de todas!
A equipe de enfermagem do Pronto Atendimento que não tenho palavras para expressar a
dedicação, carinho e competência dos colaboradores do período da manhã.
As Equipes de Fisioterapeutas Unifir, que
demonstravam a cada atendimento segurança,
profissionalismo e acima de tudo conhecimento, agradecemos todas as fisioterapeutas que
atenderam nosso pai, representadas pelas gestoras Silvia e Cecília.
A equipe do 1º C manhã, tarde e noite, nos
banhos, nos cuidados de enfermagem prestados, na paciência com tanta ansiedade de toda
família para a recuperação do nosso pai.
A equipe da farmácia que nos orientou em
muitos momentos.
Sabe... Passaram 3 meses desde o dia que
aconteceu o AVC com o nosso pai, e ouvimos
varias colocações de profissionais da saúde em
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relação à recuperação do nosso pai em outra
instituição, colocações esta que muitas vezes
levava a família no grande desespero e insegurança, este foi o motivo da transferência para o
Hospital Santa Paula.
No Hospital Santa Paula realmente foi à diferença do ato de CUIDAR.
No Hospital Santa Paula, existem pessoas
que cuidam de pessoas, os nossos agradecimentos por tudo, tudo mesmo que fizeram pelo
nosso pai.
Paciente.: J. A. A.
Meu nome é M. L. C. de P. S., sou de Poços
de Caldas, M G.
Estive hospitalizada no hospital Santa Paula,
do dia 31 de julho a 13 de agosto.(2012)
Fui submetida a uma cirurgia cerebral, para
a retirada de um Meningioma, pela equipe do
Dr. Paulo Henrique Pires de Aguiar (que por
sinal foi um sucesso).
Só temos elogios a fazer a toda Equipe.
Não vou citar nomes, mas “todas as pessoas”
que me prestaram atendimento foram extremamente atenciosas, educadas, competentes e sobre tudo carinhosas.
Minha família e eu agradecemos e desejamos que este Hospital continue salvando pessoas.
Que Deus, o Senhor da Vida abençoe a todos.
Abraços. M. L.

CHUVA DE CONFETES

Prezados Bom dia,
Venho através desta expor minha satisfação
com o atendimento recebido pelo serviço de fonoaudiologia deste hospital.
Fui extremamente bem atendida,sendo que
o atendimento foi pontual, organizado, em um
ambiente limpo e agradável, além da ótima estrutura e equipe bem preparada e que trouxe
resultados positivos,
Atenciosamente. C . D.
“Passei pra agradecer a todos pelo ótimo
atendimento que recebi no período em que estive internada. E principalmente das auxiliares
de enfermagem que me trataram como filha.
Foram 30 dias difíceis, mas que todos ajudaram
a amenizar o meu sofrimento. Que Deus de a
todos em dobro o amor e dedicação que tiveram comigo e minha família.
J. C. de M. A.
Prezado Sr. Ombudsman
Recebi sua carta e não concordo que os pacientes devem se comunicar apenas quando
tem algo que lhes tenha desagradado. Quando um atendimento é satisfatório, como foi no
meu caso, temos obrigação de expressar nosso
contentamento. Por isso, quero que o Sr. fique
ciente que fui muito bem atendido quando aí
estive internado para uma angioplastia, pelo
corpo médico e por todos que estiveram envolvidos em minha recuperação. A. D. B
Bom dia a Todos,
Em meu nome e de minha família, quero
agradecer o atendimento dado a minha pessoa

no período em que fiquei internado nesse excelente Hospital Santa Paula, no qual estive 32
dias no apartamento nº 508, do 5º andar – Ala
C, sendo que toda equipe sem exceção de turno
tiveram comportamento profissional e humanitário com a minha pessoa, deixando-me tranqüilo quanto ao tratamento. Continuo fazendo
as Quimioterapias e exames neste Hospital,
pois me sinto seguro com a equipe.
Quero parabenizar em especial a equipe de
oncologia, na pessoa do Dr. Guilherme, Dr.
Thiago e Dr. João, que não mediram esforços
para resolver meu problema de saúde.
Apesar de residir em São José dos Campos
/ SP, sempre recomendarei esta Instituição de
Saúde que me abrigou com braços abertos.
Sem mais.
Um abraço a Todos.
J. R. J.
Olá meu nome é D. fiquei internada no hospital do dia 21 ao dia 24, quero agradecer de
todo meu coração a equipe de médicos e enfermeiros da UTI neurológica, fui muito bem
atendida, pude ver em cada rostos um sorriso
para me consolar, pude sentir um calor humano que em outras internações não tive e olha
que foram muita a 17 anos passo por isso, pude
sorrir e chorar mas estava sempre acompanhada por pessoas que não se importaram em
enxugar minhas lágrimas se tornaram minha
família, quero agradecer em especial a uma
enfermeira a Eliane a que passou mais tempo
comigo, ela fez com que esses dias difíceis se
tornassem mais agradáveis, não que os outras
não tenham importância mas ela se tornou uma
companheira.

GENTE Santa Paula
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CHUVA DE CONFETES

Gostaria muito que eles tivessem acesso
a esse email para que eles vejam o quanto são
importantes e marcaram minha vida da melhor
forma possível, que Deus abençoe a todos e que
sejam bem sucedidos em todos os sentidos,
olha ainda não estou bem, mas já coloquei uma
maquiagem e to uma delicia. Beijos, e muito
obrigado por tudo.
D.R
Prezados Srs., muito bom dia!
Primeiramente devo agradecer pela possibilidade de responder a pesquisa de satisfação.
O meu nome é S. L. P. e fiquei internado
neste hospital de 07/09/2012 a 20/09/2012 com
um problema de ferimento na perna esquerda o
que levou inclusive a fazer em enxerto de pele
retirado de outro local.
Resolvi ao invés de responder a pesquisa naquele formulário próprio, escrever para vocês,
para eu poder ser um pouco mais extenso nos
comentários.
Eu e minha família conhecemos o Hospital
Santa Paula faz muito tempo. A gente morava
próximo de vocês na Rua Tuim, imaginem, não
tinha praticamente nenhum prédio aí pela região. Meus avós maternos tiveram tratamento
com vocês em 1969 e 1971, mas infelizmente
não resistiram, meu avô com AVC e minha avó
com câncer no intestino.
O meu conceito sempre foi bom com o Hospital Santa Paula, mas depois da minha internação, ficou muito melhor, pois senti pessoalmente a qualidade do atendimento.
Vou tentar sem esquecer de nenhum setor,
relembrar de todos que de uma forma ou outra
me atenderam muito bem: segurança, pré-aten-
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dimento, recepção, pronto socorro, internação,
pessoal do ultrasom, da ressonância magnética,
sala da cirurgia, da limpeza, da hotelaria, da cozinha, nutricionistas.
Mas eu tenho que destacar ainda mais: o
pessoal da enfermaria e os médicos!!
O pessoal da enfermaria sempre me tratou
super bem, durante as 24 horas dos dias que eu
fiquei internado, sempre com alegria, entusiasmo e motivação, mesmo naquelas horas mais
difíceis devido ao longo tempo de internação.
Não tenho como citar aqui o nome de todo o
pessoal, mas foram todos ótimos.
Os Doutores e Doutoras sempre com muita
competência e precisão nos diagnósticos, nos
momentos de desânimo funcionaram até como
psicólogos. Tenho a destacar:
Dra. Cristina Chamil,
Dr. Rafael Luis,
Dr. Solon Eduardo,
Dra. Débora Cristina,
Dr. Paulo César
Dra. Maristela (clínica médica),
Também os infectologistas e os anestesistas,
cujos nomes de todos eu não sei.
Se algum dia eu precisar indicar um hospital
para alguém, não vou ter dúvida em indicar o
Hospital Santa Paula.
Se eu precisar novamente (espero que não
tão já) nem vou procurar outro.
Muito obrigado!!!!! Fiquem com Deus nessa
jornada de vocês que não é nada fácil!!!
S. L. P.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Viagem à Alemanha

A

enfermeira Marta Rodrigues, coordenadora do Serviço de Educação Continuada, participou no mês de setembro do encontro de profissionais da saúde na Alemanha
em convite das empresas Paul Hartmann e Bace Healthcare para conhecer a fábrica Paul
Hartmann e visitar as clínicas: Clinic Kaufbeuren, Wound Clinic Marktoberdorf, Clinic
Heidenheim e Workshop com Manfred Kiss.
Conheça os hospitais que participaram desse encontro:
• Hospital Samaritano – Enfermeira Fernanda Acacio
• Hospital Pasteur – Enfermeira Silvania Mondego
• Hospital 9 de Julho – Farmacêutica Cristiane Masseli Rodrigues
• Hospital Totalcor São Paulo – Enfermeira Simone Barsoti
• Hospital da Luz – Enfermeira Michele Brajão
• Hospital Santa Paula – Enfermeira Marta Rodrigues
• Oncocare Brasília – Enfermeira Melania Mendonça
• HC São Paulo – Enfermeira Cristina Carvalho da Silva
Como resultado esse encontro promoveu e proporcionou a integração dos profissionais com troca de experiências e conhecimentos em processos, técnicas, materiais e novas
coberturas para curativos sempre buscando a melhoria contínua nos processos internos e
educação continuada de cada instituição.
GENTE Santa Paula
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EDUCAÇÃO CONTINUADA
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HSP PRIVILLEGE

O programa de fidelização do hospital Santa Paula proporcionou aos nossos médicos mais uma premiação.
Confira a lista e as fotos dos ganhadores do 3º Trimestre:

CIRÚRGICOS

Médicos

Classificação

Equipe Dr. Paulo Henrique Pires de Aguiar
Luiz Fernando Lobo Leandro
Equipe Oncologia

PLATINUM
OURO
PRATA

ANESTESISTAS

Médicos

Classificação

Lauro Yoiti Marubayashi delegou seu
prêmio para Lizete Terada Fortes
Heber Henrique Magalhães
Frank Yoshiharu Teraçono

PLATINUM

Médicos

CLÍNICOS

Joao Geraldo Simões Hoully
Otavio Celso Eluf Gebara delegou seu
prêmio para Alessandra Santos
Marcelo Santos Morbeck

Algumas fotos dos
ganhadores
do 3º Trimestre:

Dra. Renata Faria Simm e Paula Gallo

OURO
PRATA

Classificação
PLATINUM
OURO
PRATA

Dra. Alessandra Santos

Parabéns a todos os médicos ganhadores!
GENTE Santa Paula
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CERTIFICAÇÃO

IC conquista o

Selo Diamante

E

m agosto de 2012, o Instituto de Cardiologia
do Hospital Santa Paula – (IC), foi avaliado pelo
Instituto Qualisa de Gestão (IQG) – Health Services
Accreditation na metodologia da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), do Programa de Qualidade Institucional.
Este programa da SBHCI tem por objetivo aprimorar a assistência no que se refere à segurança dos
pacientes e dos profissionais do setor.
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Com base nos resultados da avaliação, o IC foi
classificado na categoria padrão de excelência atendendo a mais de 70% dos critérios avaliados com
sistema de avaliação de desempenho com indicadores e melhoria contínua, conquistando o Selo Diamante.
Parabéns a equipe pelo excelente trabalho desenvolvido e pela busca incessante de melhorias em
processos que garantam a segurança do paciente e a
qualidade nos serviços da hemodinâmica.

SERVIÇOS

Parabéns Ednir Mendes Sansana!
O primeiro ganhador do Comitê de Novos Projetos.

GENTE Santa Paula
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USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

Pouco dinheiro que pode ser muito!
Pequenas mudanças na sua rotina podem tra-

zer economias consideráveis na sua vida.
Você já parou para pensar, alias para somar, o valor com pequenos gastos, que no final de 12 meses,
sem falar por ano, podem fazer muita diferença no
seu orçamento diário?
Se deixar simplesmente de ir a restaurantes ou
aquele happy hour com frequência, já consegue reservar este dinheiro para outros gastos.
A lógica é simples, quanto antes você começar
a guardar mais cedo terá condições de investir em
imóveis, carros ou em uma poupança.
Um dos principais mandamentos de finanças
pessoais é: “Não importa o quanto você ganha, mas
como você gasta o que ganha”.

Vamos a um exemplo na prática:
Pense em uma despesa que você tenha por semana de R$ 40,00, pode ser a pizza do domingo em
casa, ou outro gasto similar.
Este valor quando poupado com devidos rendimentos em um mês seria de R$ 160,00, em um
ano de R$ 2.042,00 e em cinco anos totalizando R$
9.702,00.
Quando não estamos com dinheiro sobrando,
precisamos repensar em gastos que caíram na nossa
rotina. Parte dos gastos com diversão pode ser revertido para o planejamento do futuro.
(fonte dos cálculos Clodoir Vieira economista chefe da
Souza barros corretora de São Paulo)

Hábitos descartáveis

Veja o que deixar de lado para facilitar a poupança mensal
Jantar no Restaurante
Um jantar por semana.............................R$ 100,00
Quatro jantares por mês..........................R$ 400,00
Valor ao fim de 12 meses
numa aplicação .....................................R$ 4.991,95
Valor ao fim de 5 anos
numa aplicação ...................................R$ 29.792,56
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USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

Hábitos descartáveis
Pizza Grande Delivery
Uma pizza por semana....................................R$ 40,00
Quatro pizzas por mês..................................R$ 160,00
Valor ao fim de 12 meses
numa aplicação ..........................................R$ 1.996,78
Valor ao fim de 5 anos
numa aplicação ........................................R$ 11.917,02

Cerveja com os Amigos
Saída uma vez por semana.............................R$ 50,00
Quatro saídas no mês...................................R$ 200,00
Valor ao fim de 12 meses
numa aplicação ..........................................R$ 2.495,97
Valor ao fim de 5 anos
numa aplicação ........................................R$ 14.896,28

Cinema + pipoca + refrigerente + estacionamento
Uma ida ao cinema + pipoca..........................R$ 50,00
Quatro idas ao cinema + pipoca...................R$ 200,00
Valor ao fim de 12 meses
numa aplicação ..........................................R$ 2.495,97
Valor ao fim de 5 anos
numa aplicação ........................................R$ 14.896,28

GENTE Santa Paula
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SUPER INTERESSANTE

Você sabe o que é

?

Storytelling
História extraordinária, protagonista e antago-

nista, um conflito, sequência de eventos com começo, meio e fim, passando por pelo menos um momento auge da história. Usamos essa ferramenta de
comunicação há muitos anos, desde quando nossos
ancestrais se reuniam em volta de uma fogueira para
contar suas aventuras em suas caçadas.
Storytelling nada mais é do que a arte de contar histórias. Neste caso, é importante entendermos
como uma poderosa ferramenta para compartilhar
conhecimento.
Hoje as empresas estão usando esta ferramenta
para contar a história da “marca”. É uma maneira
fácil, simples e divertida de envolver o público interno e externo em torno da cultura da empresa, uma
maneira descontraída de conhecer os valores, princípios e a história da “marca”.
O Storytelling também pode ajudar em campanhas que envolvam vários tipos de mídia. É o que
chamamos de Transmídia Storytelling: contar uma
história por meio de diferentes mídias. A comunicação das empresas pode utilizar essa técnica como
16 | GENTE Santa Paula

uma ferramenta estratégica de mídias para alavancar uma campanha. Essa ferramenta pode ser usada
nas redes sociais, youtube, por e-mail, por cartas e
bilhetes. O importante é que a história seja contada com emoção, e que o público se envolva com a
história.
Um exemplo de empresa que usa essa ferramenta
é a Johnnie Walker, marca de whisky escocês, criou
um vídeo institucional contando toda a trajetória da
marca, como foi criada, os obstáculos que enfrentou
e como chegou ao grande reconhecimento do mercado de whisky. É importante destacar a identificação do vídeo com a identidade da marca, como, por
exemplo, o personagem narrando a história o tempo
todo andando no vídeo (keep walking) e passando
por ícones que simbolizam momentos importantes
para a marca. Este vídeo está disponível no Youtube,
vale a pena assistir!
Histórias, quando bem contadas, envolvem as
pessoas dentro de um novo universo. Vamos começar a contar a nossa história?
Elaysa Pires - Analista ADM. SR.

SUPER INTERESSANTE

CoinC, CoinC

D

epois de a “cow parade” escultura de vacas decoradas, agora foi a
vez dos porcos.
Até o dia 31 de outubro, os CoinC
invadiram São Paulo. Para quem não
viu ou não faz ideia do que seja um,
eles foram porquinhos-cofrinhos,
que tiveram como objetivo arrecadar
ideias para melhorar a vida das pessoas da capital paulista.
O nome CoinC vem da mistura
da palavra coin (moeda, em inglês)
e ronc (onomatopeia que imita o barulho feito pelos porcos). Para ajudar
o projeto, bastava depositar um papel com ideia dentro de algum dos
dez “cofres” que foram espalhados
pela cidade.
Vários artistas foram convidados
para criarem os CoinCs, entre eles
Catarina Gushiken, Loro Verz, Sara
Mello, Juarez Fagundes, Nick Alive,
Camila Conti, Tiago Silvias, Fábio de
Almeida, Simone Sapienza Siss e André Diniz & Kids.
Ao final do projeto, as ideias depositadas foram transformadas em
um relatório, que será entregue para
os principais órgãos públicos de São
Paulo.
Os CoinCs serão leiloados para a
realização de uma das ideias depositadas nos porquinhos.
Você depositou a sua?

GENTE Santa Paula
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CAPA

Cara ou Coroa?
A sorte está lançada!
Após tomar uma decisão importante, arriscada e quase sempre irre-

versível, costuma-se dizer que a sorte está lançada. A frase tem suas origens nos jogos de dados comuns na Roma antiga, mas entrou para a história quando foi dita pelo grande general romano Júlio César (100 a.C. a
44 a.C.). O general disse: “A sorte está lançada” ou Alea jacta est, em latim
como uma declaração de guerra.
A sorte está lançada e, quem a tiver consigo, esta é a hora de saber usá-la. A moeda é lançada ao alto e você precisa escolher cara ou coroa antes
que ela retorne à sua mão. Agora tudo o que lhe resta é a expectativa do
que irá acontecer. Uma vida e um sonho postos em jogo e já não há fugas,
mesmo que se queira.
A sua sorte foi lançada e o resultado final ninguém consegue saber, só
você. Mas você tem que fazer a sorte acontecer, dar um empurrãozinho.
Não podemos ficar em casa e apenas esperar que algo que queremos muito aconteça, a sorte não funciona assim. Nós temos que fazer acontecer,
“jogar a moeda, cara ou coroa”.
Abordamos este tema em nossa revista Gente Santa Paula, 17ª edição,
para começarmos o ano de 2013 trabalhando para que a sorte nos encontre. Ou seja, lançamos uma reflexão sobre nossas atitudes ao longo do ano
que se inicia para termos coragem de enfrentar os obstáculos que aparecem, transformando-os em oportunidades.
Arrisque-se, dê oportunidade para que sua sorte aconteça. Realize um
plano, tome uma atitude, pense, organize-se, saia, esteja no lugar certo
na hora certa. Mas para isso é preciso dar o primeiro passo para o novo
caminho que se abre. Isso pode ocorrer de várias formas, como: começar
um curso, fazer uma dieta, uma viagem, se declarar para alguém, assumir
um compromisso, mudar o corte de cabelo, começar a coletar seu lixo
reciclável, ou até adotar um cachorro.
Você poderá perceber que “se dando” uma chance, muita coisa boa

18 | GENTE Santa Paula

CAPA

surgirá, novas experiências,
aprendizados e possibilidades de
conhecer novas pessoas. Dessa
forma, terá grandes oportunidades de crescimento pessoal e profissional.
Não se importe tanto com a

opinião de todos, não precisamos necessariamente seguir a
moda sempre. Lembre-se que
para apostarmos tanto “Cara”
quanto “Coroa” faz parte do jogo,
e quando jogamos a moeda, as
duas faces tem chances iguais de

ganhar. Pensando assim, siga seu
caminho, confie em suas escolhas
que lhe trarão sucesso.
Angélica Queiroz Assistente de Marketing/
Elisa Rosa Analista de Marketing Pleno

GENTE Santa Paula
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Alimentação Saudável
As doenças como o câncer, pro-

blemas cardíacos, obesidade e outras
enfermidades crônicas, como o diabetes e hipertensão são as que mais
matam atualmente e são ocasionadas
pelo estilo de vida e, principalmente,
por conta do hábito alimentar.
Na alimentação muitos fatores
contribuem para o desenvolvimento de patologias, entre eles o tipo
de preparo do alimento e a concentração de nutrientes que podem ser
prejudiciais a saúde se consumidos
em excesso como açúcar (carboidrato simples), o sal e a gordura do alimento. Dentre os alimentos potencialmente de risco se encontram as
carnes gordas, bacon, frituras, manteiga, embutidos, conservas, produtos industrializados como temperos
prontos, salgadinhos, doces concentrados, entre outros. Estes precisam
ser consumidos com muita moderação.
Os métodos de preparos recomendados são assados, vapor, ensopados, guisados, refogados e cozidos,
assim não agregam mais gordura ao
alimento e conservam os seus nutrientes.
A adoção de uma alimentação
saudável previne o surgimento de
doenças crônicas e melhora a qualidade de vida.

20 | GENTE Santa Paula
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O Ministério da Saúde estabeleceu 10 regras básicas para adoção de uma alimentação saudável que
são:

6- Consumir no máximo 1 porção por dia de
óleo vegetal, azeite ou margarina, evite gordura de
origem animal, pela concentração de colesterol;

1- Realizar pelo menos 3 refeições principais ao
dia (desjejum, almoço e jantar) e 2 lanches intermediários que podem ser frutas, barrinha de cereais,
sucos, entre outros. Sempre mantendo um intervalo
de 2 às 3h no máximo sem pular refeições;

7- Evite refrigerante e sucos industrializados,
bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesa e outras guloseimas;

2- Consumir diariamente 6 porções do grupo de
cereais (arroz, milho, trigo, pães e massas, sempre
de preferência integrais), tubérculos (batata) e raízes
(mandioca, mandioquinha);
3- Consumir diariamente 3 porções de legumes

8- Reduza a quantidade de sal na alimentação e
não adicione após o preparo.
Dica: abuse dos temperos naturais que nem sentirá falta do sal;
9- Beba diariamente no mínimo 2 litros de água

que equivale de 6 a 8 copos;

4- Consumir arroz e feijão todos os dias, no mí-

10- Torne sua vida mais saudável inserindo na
rotina diária, além das modificações alimentares,
pelo menos 30 minutos de atividade física e não
consuma bebida alcoólica e fumo;

5- Consumir diariamente 3 porções de leite e

Os bons hábitos alimentares e a mudança do estilo de vida vão funcionar como fator protetor se adotados ao longo da vida.

e verduras e 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches intermediários;
nimo 5 vezes por semana, pois é a combinação completa de proteínas;

derivados, 1 porção de carnes, peixes, aves ou ovos.
Retirar toda a gordura aparente das carnes antes do
preparo;

Por Cíntia Reis
Chefe de Nutrição - Hospital Santa Paula
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Rugby:

o esporte da bola oval conquista o País do futebol
Modalidade é apontada como uma das que mais irá crescer no Brasil e
Confederação Brasileira de Rugby quer transformar a nação em uma potência até 2030

Em 1823, na Grã-Bretanha, um jovem chamado

Webb Ellis teria criado uma nova forma de se jogar
football na escola. Quarenta anos depois, quando
os principais colégios e clubes defootball do Reino
Unido se reuniram em Londres para uniformizar
as regras, os representantes do football de Rugby
não aceitaram o regulamento proposto e decidiram
manter seu esporte independente. Hoje, a modalidade praticada com uma bola oval já é o segundo
esporte coletivo mais praticado no mundo, têm 5
milhões de jogadores e está presente em 120 países.
“O Rugby não é só divertimento ou atividade física. É – e sempre foi – uma ferramenta transformadora, que forma cidadãos. É uma modalidade com
valores muito fortes: trabalho em equipe, disciplina,
persistência, estratégia, companheirismo, lealdade e
integração social. Essas características é que fazem
do rugby um esporte apaixonante e diferenciado”,
comenta Sami Arap Sobrinho, presidente da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu).
Segundo dados da entidade, no Brasil já existem
mais de 100 mil seguidores, cerca de 115 clubes, 10
mil atletas registrados, além de presença garantida
em 22 estados. A modalidade é praticada desde o
século XIX, entretanto, o esporte só passou a ser disputado de forma organizada e com maior regularidade no País a partir de 1925, crescendo a partir da
década de 1960.
Apesar de o Brasil ainda ser o País do futebol, o
rugby conquista mais fãs e adeptos a cada dia. Se22 | GENTE Santa Paula

gundo a pesquisa “Muito Além do Futebol - Estudo
sobre esportes no Brasil”, elaborada pela consultoria Delloite, o rugby foi apontado como uma das
modalidades que mais deve crescer em solo verde e
amarelo nos próximos anos. Ainda de acordo com a
análise dos dados coletados, a modalidade aparece
em segundo lugar entre os esportes que apresentam
grande interesse para conhecimento e prática.
“Apesar do crescimento da internet e da popularização das redes sociais, também se observou,
por meio da pesquisa, que os principais meios pelos
quais os entrevistados conheceram o rugby foram a
televisão e por intermédio de amigos. O fato de muita gente ser apresentada ao rugby por intermédio de
amigos, mostra a fascinação que o esporte traz para
os que o praticam. Sobre as transmissões, isso demonstra a importância da televisão para a popularização do esporte”, afirma Sami Arap Sobrinho.
Com a volta da modalidade ao programa olímpico nos Jogos do Rio/2016, o rugby promete gerar
um interesse cada vez maior do público e da mídia.
Para aproveitar esse momento ímpar, a CBRu, com a
ajuda da Delloite, elaborou um planejamento estruturado, que visa colocar o Brasil entre as 20 melhores equipes do mundo, bem como fazer a modalidade ser a segunda mais praticada no País.
“Queremos que o rugby seja amplamente praticado em todos os Estados da Federação. A intenção
é que a modalidade alcance o mesmo sucesso que o
vôlei, atualmente uma potência no alto rendimento

Fotos de Luiz Pires/Fotojump
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e com uma grande aceitabilidade do torcedor brasileiro, mas com uma diferença: queremos também
inserir o rugby nas escolas públicas e privadas, nos
clubes sociais e vamos trabalhar para que as equipes
nacionais se estruturem cada vez mais, para que a
prática cresça, para que tenhamos fortes campeonatos locais e para que ampliemos cada vez mais o
número de atletas”, revela Sami Arap.
O objetivo é que a meta seja atingida até 2030.
Para concretizar esses planos, a CBRu adotou um
modelo de gestão inovadora, usando exemplos de
sucesso no esporte e nos negócios. Desde o começo
de 2012, a entidade criou um conselho de importantes executivos brasileiros para ajudar no desenvolvimento do esporte. O grupo é formado por profissionais de diferentes segmentos, dividido em grupos
de atuação, os quais apadrinham projetos pré-estabelecidos e acompanham seu desenvolvimento até a
conclusão. A principal atuação tem sido a captação
de patrocinadores.
Atualmente o rugby brasileiro possui patrocinadores de relevância no País: Topper, Bradesco, Heineken, JAC Motors, Deloitte, BR Properties, Probiótica e Brookfield Incorporações. Também conta com
parcerias pontuais de CREMER, Companhia Athletica, Travel Ace, Fortify e Tozzini Freire. Ademais, a
CBRu realiza projetos de desenvolvimento de rugby
via Lei de Incentivo ao Esporte com apoio do Grupo CCR, bem como uma competição nacional de

seleções infanto-juvenis com patrocínio da Cultura
Inglesa.
Outros objetivos estratégicos da entidade que
comanda o rugby nacional incluem classificar o
País para a Copa do Mundo de 2019, ser medalhista
olímpico já em 2016 com a seleção feminina de rugby sevens (octacampeã sul-americana e invicta no
continente), ganhar o Circuito Mundial e conquistar
medalhas com ambas seleções nos Jogos Olímpicos
até 2030.
Para isso, o programa de alto rendimento brasileiro ganhou dois aliados de peso: o Crusaders (uma
das principais equipes do rugby mundial) e a Federação de Rugby Canterbury, ambos da Nova Zelândia. Trata-se do time mais vitorioso da história do
Super Rugby, o maior campeonato do hemisfério sul
da modalidade, e a província que mais fornece jogadores para os temidos All-Blacks (apelido da seleção
da Nova Zelândia). Os neozelandeses comandarão
as seleções nacionais, no mínimo, até 2017.
“O Brasil tem a ambição de integrar um seleto
grupo composto pelas melhores equipes de rugby
do mundo, bem como criar equipes competitivas
para a Rio 2016 e para qualificar para uma Copa
do Mundo. Estamos focados em relações de longo
prazo. O País conseguiu, de forma exitosa, construir
equipes competitivas em todas modalidades coletivas e o rugby não será a exceção à regra”, finaliza
Sami Arap.
GENTE Santa Paula
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Entenda o Rugby
O jogo é praticado com uma bola oval, em um
campo com 100 metros de comprimento por 70 de
largura. Na modalidade de XV, são 15 jogadores de
cada lado e a partida ocorre em dois tempos de 40
minutos cada. Na modalidade de sevens (olímpica),
são sete jogadores de cada lado e o jogo tem dois
tempos de sete minutos.

Pontuação

Try – 5 pontos - Quando o jogador consegue
apoiar a bola no chão dentro do chamado in-goal
(área atrás dos postes) do adversário. Para validação
do try é obrigatório o contato mão-bola-chão.

Conversão – 2 pontos - Após um try, a equi-

pe que pontuou tem direito a um chute de bonificação para os paus (mais conhecido como “H”). O
chute é dado a partir de uma linha perpendicular ao
ponto onde a bola foi apoiada. A bola deve passar
sobre o travessão e entre os postes.

Chute de Penalidade (Penal) – 3 pontos
– após uma falta grave do adversário, o time que recebeu a falta pode optar por um chute a gol do local
onde a falta foi cometida. A bola deve ser apoiada no
chão para o chute ser efetuado, passando acima do
travessão e entre as traves verticais.
Drop goal – 3 pontos - Em qualquer momen-

to da partida, um jogador pode efetuar um chute a
gol. Antes de ser chutada, a bola deve obrigatoriamente tocar o solo. A bola deve passar sobre a trave
horizontal e entre os postes.
Foto de João Neto/Fotojump
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TAM Viagens

CRUZEIRO ROYAL
por TAM Viagens

FAMÍLIA
AMÉRICA DO SUL

Roteiro: Santos - Punta Del Este - Buenos
Aires - Montevidéu - Santos - Saída 25/03/13
- Cabine interna - Pensão completa
Entrada: R$175,40 +

por TAM Viagens
7 NOITES

110

PreÇos a ParTir de:

9x*

r$

,40

ou à vista: r$1.169,00**

DESTINOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COMPLETOS
PARA SUA VIAGEM!
Consulte-nos para outros roteiros

P. GALINHAS

ORLANDO

ILHA PASCOA

7 noiTes – marulhos suíTe

9 noiTes – qualiTy inn

4 noiTes – hoTel manuTara

por Tam viagens

por Tam viagens

por Tam viagens

Café da manhã

Café da manhã

Café da manhã + 3 passeios

9x*
PreÇos
a ParTir de: r$

218

,00

ou à vista: r$1.962,00**

9x*
PreÇos
a ParTir de: r$

331

,00

ou à vista: r$2.979,00** (us$1.392)

9x*
PreÇos
a ParTir de: r$

464

,00

ou à vista: r$4.176,00** (us$1.951)

INCLUÍDOS EM TODOS OS ROTEIROS: AÉREO IDA E VOLTA + HOSPEDAGEM + CAFÉ DA MANHÃ
+ PONTOS MULTIPLUS (EXCETO CRUZEIRO)
TAM Viagens Faria Lima - 3154-3555 | contato.fli@agentetamviagens.com.br
Consulte a loja TAM Viagens mais próxima de você:
TAM Viagens Shopping Center Norte - 2221-3555 - contato.cn@agentetamviagens.com.br
TAM Viagens Shopping Ibirapuera - 5095-3555 - contato.ibi@agentetamviagens.com.br
TAM Viagens Shopping Morumbi - 5189-3555 - contato.smo@agentetamviagens.com.br
TAM Viagens Shopping Market Place - 5186-3555 - contato.mkp@agentetamviagens.com.br
TAM Viagens Shopping Santa Cruz - 5085-3555 - contato.ssc@agentetamviagens.com.br
TAM Viagens Shopping Villa Lobos - 3024-3555 - contato.vlb@agentetamviagens.com.br
TAM Viagens Vila Clementino - 5593-3555 - contato.raa@agentetamviagens.com.br
Preços por pessoa, em apto duplo (exceto roteiros para Orlando – apto quádruplo), calculados em 04/01/2013, com saídas de São Paulo.
Consulte nossas lojas para saídas de outras cidades. Os preços são baseados na rota da TAM Linhas Aéreas de menor tarifa entre as cidades, não válidos para períodos de feriados, congressos, feiras e eventos. Preços válidos para viagens de ida e volta. Reservas sujeitas à
disponibilidade do produto anunciado. *Consulte nossa política de parcelamento. Os preços em dólar norte-americano serão convertidos
para real pelo câmbio do dia da compra. **Preços calculados ao câmbio de R$2,14 do dia 4/01/2013. A TAM ViAgenS ReSeRVA-Se O diReiTO de ALTeRAR, A quALqueR MOMenTO, SeM PRéViO AViSO, OS PReçOS AnunCiAdOS, COnfORMe ACeRTOS de VALOReS A SeReM
feiTOS nO ATO dA COnfiRMAçãO dA ReSeRVA, ASSiM COMO AS dATAS de VALidAde. O licenciante/remetente é responsável exclusiva
e integralmente pelo envio das imagens e dos conteúdos utilizados nesta campanha.

viajar é ver o mundo com
novos olhares. qual o seu?
compartilhe suas fotos e participe da campanha:
www.tamviagens.com.br/olhares

GENTE Santa Paula
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Jeri - A estrela do Ceará

O que faz Jericoacoara tão especial? Jericoaco-

ara não tem uma razão única para ser considerado
um paraíso. Jericoacoara é um conjunto de belezas
variadas, de cenários diferentes reunidos em um
único local, e de sensações variadas também: o contato com a natureza é extremamente intenso, a sensação de liberdade que o local transmite, onde tudo
é muito grande, amplo, e nenhum tipo de comportamento é reprimido.
Outra sensação que Jericoacoara transmite, atra26 | GENTE Santa Paula

vés do contato com seus moradores, é de como a
vida não precisa ser complicada para ter qualidade:
sem trânsito, sem senhas de cartões bancários, sem
horários. Preservando a natureza e extraindo dela
seu próprio sustento.
Com dunas móveis gigantes de até 30 metros de
altura, que se tornam douradas no pôr do sol, mar
calmo de águas transparentes, lagoas maravilhosas
e pedras esculturais, Jericoacoara é considerada a
maior estrela do Ceará. Jeri, como é carinhosamen-

POR CÁ E POR LÁ

te chamada pelos locais, ficou conhecida em 1987,
quando o jornal americano Washington Post publicou uma reportagem especial sobre praias, colocando-a entre as 10 mais bonitas do mundo.
A província parece-se mais com um jacaré deitado da cor da areia, que quando chega o maravilhoso
pôr do sol fica avermelhada acompanhada dos desenhos formados por pedras que cercam toda a praia.
Não é fácil chegar, mas mais difícil ainda é querer
sair desse paraíso.

Jeri é formada basicamente por 3 ruas principais,
a Rua Principal onde encontramos os mercadinhos,
lojas e restaurantes, a Rua do Forró onde ficam todas
as baladas e a Rua São Francisco que ficam localizadas todas as pousadas e hotéis.
Uma coisa é garantida, Jericoacoara é para todos
os bolsos e gostos.
Fonte: www.ferias.tur.br

GENTE Santa Paula

|

27

POR CÁ E POR LÁ

Miami

é opção para todos os estilos de viajantes

Miami é vaidosa e parece pouco tímida na

hora de exibir seus dotes aos que chegam à principal
porta de entrada para a Flórida, estado localizado
no sul dos Estados Unidos.
Miami é uma cidade capaz de mudar a opinião
até do mais receoso dos viajantes ou surpreender
aqueles que ainda encaram as compras como únicas
possibilidades no destino.
Seja um passeio pela famosa e iluminada Ocean
Drive ou uma eletrizante aventura pelas casas noturnas para diversão, esta cidade tem muito para oferecer. Para cada noite passada em MIAMI há uma
história para contar.
Miami Beach, parada obrigatória para quem vi28 | GENTE Santa Paula

sita a cidade, o dia mal escurece e a arquitetura de
tons pastéis ganha o brilho exagerado dos neons dos
hotéis e casas noturnas.
Em South Beach, as construções em estilo art
déco dos anos 20 e 30 ainda podem ser apreciadas na
agitada Ocean Drive, avenida que abriga clássicos da
hotelaria e da arquitetura.
Em Coral Gables, o visitante quase acredita que
acaba de desembarcar em algum destino histórico
do Velho Continente, do outro lado do Atlântico.
Essa cidade dentro de Miami possui arquitetura em
estilo mediterrâneo, cercada por fontes e boulevards
arborizados.

POR CÁ E POR LÁ

Quando não ir?
Na Flórida o clima é agradável o ano inteiro. Até
no inverno não chega a fazer muito frio. Se você
quer curtir a praia, evite o inverno. Caso contrário,
qualquer época do ano será boa. Os meses de janeiro, fevereiro e março são considerados alta temporada e o preço das diárias em hotéis é alto.

Idioma?
Inglês, mas bastam alguns minutos em Miami
para que o turista se dê conta de que o espanhol é
quase uma segunda língua oficial desse destino turístico em que nem os cartazes do transporte público e os anúncios publicitários escapam da forte
influência de estrangeiros hispânicos. Se for optar
pelo espanhol, prepare-se para ouvir o “spanglish”,
um curioso dialeto local que reúne em uma mesma
frase palavras em inglês e espanhol.
GENTE Santa Paula
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Para Ler
Homens, Dinheiro e Chocolate
Autora: Menna Van Praag
Uma fábula sobre amor, coragem e autoconhecimento. A transformação pessoal de Maya mostra que é possível viver uma história de amor sem perder a
identidade, ganhar dinheiro fazendo o que se ama e transformar o chocolate
em fonte de prazer, não de sofrimento. Maya passa todo seu tempo sonhando
com a vida perfeita. Em seus devaneios, ela namora o lindo e bem-sucedido
Jake, vive de escrever romances e tem uma barriga de tanquinho (sem abrir
mão do chocolate, claro). Mas, como não acredita em fada madrinha, Maya
se resigna à maçante rotina do trabalho e trava uma batalha diária contra o
desânimo, o medo e a carência de açúcar e afeto. Maya será desafiada a embarcar numa jornada para realizar os seus sonhos. Será que ela está preparada para seguir os desejos de seu coração e finalmente ser feliz com homens,
dinheiro e chocolate?

Fernão Capelo Gaivota
Autor: Richard Bach
O livro é uma alegoria sobre a importância de se buscar propósitos mais nobres para a vida. O autor usa uma gaivota como personagem principal. Um
pássaro que, diferente dos outros de sua espécie, não se preocupa apenas em
conseguir comida. Este está preocupado com a beleza de seu próprio vôo, em
aperfeiçoar sua técnica e executar o mais belo dos vôos. Uma metáfora sobre
acreditar nos próprios sonhos e buscar o que se quer, mesmo quando tudo
parece conspirar contra isso.

Fontes: http://books.google.com.br/books/about/Homens_Dinheiro_E_Chocolate.html?id=rA73fgVAQcYC&redir_esc=y;
http://books.google.com.br/books/about/Fern%C3%A3o_Capelo_Gaivota.html?id=0V5AcAAACAAJ&redir_esc=y
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Para Assistir
Até que a Sorte nos Separe
Lançamento: 5 de outubro de 2012 (1h 30min)
Dirigido por: Roberto Santucci
Com: Leandro Hassum, Danielle Winits, Kiko Mascarenhas
Gênero: Comédia
Nacionalidade: Brasil
Sinopse
Tino (Leandro Hassum) é um pai de família comum
que vê sua vida virar de ponta a cabeça após ganhar
na loteria. Levando uma vida de ostentação ao lado
da mulher, Jane (Danielle Winits), ele gasta todo o
dinheiro em 15 anos. Ao se ver quebrado, Tino aceita a ajuda do vizinho Amauri (Kiko Mascarenhas),
um consultor de finanças super burocrático e que
por sinal vive seu próprio drama ao enfrentar uma
crise no casamento com Laura (Rita Elmôr). Tentando evitar que Jane descubra a nova situação financeira, afinal ela está grávida do terceiro filho não
pode passar por fortes emoções, Tino se envolve em
várias confusões para fingir que tudo continua bem.
Para isso, conta com ajuda do melhor amigo, Adelson (Aílton Graça), e dos filhos.
Fonte:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-204056/

GENTE Santa Paula
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Para Assistir
Intocáveis
Lançamento: 31 de agosto de 2012 (1h 52min)
Dirigido por: Eric Toledano, Olivier Nakache
Com: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny mais
Gênero: Comédia
Nacionalidade: França
Sinopse
Philippe (François Cluzet) é um aristocrata rico
que, após sofrer um grave acidente, fica tetraplégico. Precisando de um assistente, ele decide contratar
Driss (Omar Sy), um jovem problemático que não
tem a menor experiência em cuidar de pessoas no
seu estado. Aos poucos ele aprende a função, apesar
das diversas gafes que comete. Philippe, por sua vez,
se afeiçoa cada vez mais a Driss por ele não tratá-lo como um pobre coitado. Aos poucos a amizade
entre eles se estabelece, com cada um conhecendo
melhor o mundo do outro.
Fonte:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-182745/
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Para Visitar
“O Rei Leão”
O Musical
A

adaptação da Broadway para “O Rei Leão” - o
musical será apresentado pela primeira vez no Brasil, a partir de 7 de março de 2013. O palco escolhido
para a montagem é o Teatro Renault, que já recebeu
musicais como “A Bela e a Fera”, “O Fantasma da
Ópera” e “A Família Addams”.
A novidade desta montagem é que o cantor e
compositor Gilberto Gil é o responsável pelas adaptações das músicas, feitas por Elton John e Tim Rice,
para a versão brasileira.
Encenada em 15 países e traduzida para oito línguas diferentes, a adaptação do filme O Rei Leão é
um dos musicais mais aguardados de 2013 e já arrecadou US$ 4,8 bilhões pelo mundo. Foi a produção
de maior sucesso da Broadway.
Dirigido por Julie Taymor, “O Rei Leão” estreou
em 1997 na Broadway e mistura elementos de arte e
artesanato africano para retratar personagens antropomórficos.
Sucesso de público e crítica, já ganhou seis prêmios Tony em 1998: melhor musical, design de cenário, figurino, design de iluminação, direção de coreografia e direção.
Atualmente, está em cartaz em Nova Iorque, em
Tóquio, em Londres, Hamburgo e Madri.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da
Tickets for Fun ou pelo telefone 4003-5588 com a
taxa de conveniência. Na bilheteria do Teatro Renault, não há taxa inclusa.
As apresentações acontecem de quarta a domingo, com duas sessões por dia aos finais de semana.

INFORMAÇÕES
Datas: A partir de 7 março de 2013.
Horários: Quarta a sexta: 21h; sábado, 16h30 e 21h;
domingo, 15h30 e 20h.
Preços: De R$ 50 (Balcão B) a R$ 280 (Setor Premium).
Classificação etária: livre.
ONDE
Teatro Renault
(Antigo Teatro Abril passou a se chamar
Teatro Renault a partir de novembro de 2012)
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, centro,
São Paulo, SP

Fonte:
http://www.guiadasemana.com.br/evento/artes-e-teatro/o-rei-leao-o-musical-teatro-abril
http://guia.folha.uol.com.br/teatro/1171282-pre-venda-para-o-musical-o-rei-leao-comeca-neste-sabado.html
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DNA CULTURAL

Para Visitar
L

ollapalooza é um festival de música anual composto por gêneros como rock alternativo, heavy metal, punk
rock, bandas de hip hop e performances de comédia e
danças, além de estandes de artesanato. Também fornece
uma plataforma para grupos políticos e sem fins lucrativos. Lollapalooza tem apresentado uma grande variedade de bandas e ajudou a expor e popularizar artistas
como Metallica, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, The
Cure, Primus, The Killers, Rage Against the Machine,
Arcade Fire, Nine Inch Nails, Janes Addiction, X Japan,
Soundgarden,Siouxsie and the Banshees, The Smashing
Pumpkins, Muse, Alice in Chains, Tool, Hole, 30 Seconds
to Mars, The Strokes, Arctic Monkeys, Foo Fighters, Lady
Gaga e Green Day.
Concebido e criado em 1991 pelo cantor do Jane’s
Addiction, Perry Farrell, como uma turnê de despedida
para sua banda, o Lollapalooza aconteceu até o ano de
1997 e foi revivido em 2003. Desde a sua criação até 1997
e em seu renascimento em 2003, o festival percorreu a
América do Norte. Em 2005, Farrell e a Agência William
Morris fizeram uma parceria com a empresa Capital
Sports Entertainment (atual C3 Presents), sediada em
Austin, no Texas, e reformularam o festival para o seu
formato atual, como um evento fixo em Grant Park, Chicago, Illinois.
Em 2010, foi anunciada a estreia do Lollapalooza no
exterior, com um ramo do festival sediado em Santiago,
no Chile, em 2 e 3 abril de 2011. Em 2011, a empresa Geo
Eventos confirmou a versão brasileira do evento, que foi
sediada no Jockey Club, em São Paulo nos dias 7 e 8 de
abril de 2012.
O estrondoso sucesso da primeira edição do Lollapalooza Brasil, que reuniu 135 mil pessoas no Jockey Club
de São Paulo entre os dias 7 e 8 de abril de 2012, promete
se repetir em 2013, desta vez em três dias de rock: 29, 30
e 31 de março, feriado de Páscoa.
A palavra, algumas vezes pronunciada como lollapa34 | GENTE Santa Paula

lootza ou lalapaloosa, vem da época dos séculos XIX e
XX de uma frase americana significando “uma extraordinária ou incomum coisa, pessoa, ou evento; um exemplo excepcional ou circunstância. Com o tempo, o termo
passou também a um grande pirulito (em inglês lollipop).
Farrell, em busca de um nome para seu festival, gostou
da sonoridade do termo ao ouvi-lo em um filme dos Três
Patetas. Em homenagem ao duplo significado do termo,
um personagem na logo original do festival segura um
pirulito.
Confira a programação LOLLAPALOOZA 2013:
O festival acontece mais uma vez no Jockey Club, em
São Paulo, nos dias 29, 30 e 31 de março, durante o feriado da páscoa.
Sexta, 29 de março
The Killers - Deadmau5 - The Flaming Lips - Knife
Party - Cake - Passion Pit - Crystal Castles - Porter Robinson - The Temper Trap - Os Monsters and Men - Feed
Me - Technostalgia feat. DJ Marky & Bid - Agridoce
- Holger - Dirty Loud - Tokyo Savannah - Copacabana
Club - Boss in Drama - Perrosky - Bruno Barudi
Sábado, 30 de março
The Black Keys - Queens Of The Stone Age - A Perfect
Circle - Franz Ferdinand - Steve Aoki - Two Door Cinema Club - Criolo - Tomahawk - Nas - Madeon - Alabama
Shakes - Zeds Dead - Toro Y Moi - Gary Clark, Jr. - Ludov
- Graforréia Xilarmônica - Stop Play Moon - Lennox Classic - William Naraine
Domingo, 31 de março
Pearl Jam - Planet Hemp - Kaskade - The Hives - Kaiser Chiefs - Hot Chip - Foals - Major Lazer - Puscifer Gui Borato - Rusko - Lirinha + Eddie - Vanguart - Vivendo do Ócio - Mix Hell - Wehbba - Wannabe Jalva - Baia
- República - Database
Ingressos a venda no site do festival:
www.lollapaloozabr.com

ELEGÂNCIA DE BASE

Elegância de Base
A Moda de todo dia

O básico é: as roupas e os acessórios que todo

mundo deveria ter no guarda-roupa ao longo dos
anos.
São modelos clássicos e de fácil coordenação entre
si que, com o mínimo, proporcionam o máximo de
variações.
Com boas peças básicas você dá a volta ao mundo
sem perder a pose e o estilo.
O básico é o pano de fundo para sua personalidade.

Fique atenta aos movimentos da moda... Às vezes
cores neutras, como cáqui, musgo, bege ou cru podem substituir o branco, o preto ou o cinza por temporadas.
A quantidade de peças de cada item depende de seu
estilo, necessidade e bolso. E a lingerie fica por conta
das necessidades e da imaginação de cada um!
Reserve um canto do armário para os super-heróis.
Uma visualização permanente das peças básicas é
fundamental para mantê-las atualizadas e para misturá-las com as peças da estação.

GENTE Santa Paula
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O básico feminino
• 1 Camisa branca
• 1 Jaqueta jeans
• 1 Jaqueta de couro, camurça ou nylon
• 3 Camisetas brancas (manga longa, curta e regata)
• 3 Camisetas pretas (manga longa, curta e regata)
• 3 Camisetas cinza mescla (manga longa, curta e regata)
• 1 Camiseta listrada (azul e branca ou preta e branca)
• 1 Suéter e 1 cardigã de cor neutra (areia, marinho ou cinza)
• 1 Blazer preto
• 1 Blazer de lã (xadrez, tweed, príncipe de Gales) em tons de cinza, marrom
• 1 Mantô de lã preto, marinho, caramelo ou marrom
• 1 Trench coat
• 1 Saia preta
• 1 Saia jeans ou cáqui
• 1 Vestido pretinho (para coquetel, casamento)
• 1 Vestido de verão leve (de alcinhas, de algodão estampado)
• 1 Vestido de inverno
• 1 Calça cáqui
• 1 Calça preta
• 1 Calça jeans
• 1 Robe ou quimono
• 1 Roupa para prática de esportes (top + calça de fibra elástica + agasalho)
• 1 Short ou bermuda jeans ou cáqui
• 1 Maiô ou biquíni
• 1 Canga ou saída de praia
• 1 Cinto marrom
• 1 Cinto preto
• Meia-calça (espessura e cor dependem das necessidades da moda)
• Meias (soquete, três quartos, pretas e brancas para a roupa de esporte)
• 1 Sapato preto social de salto
• 1 Sapato baixo preto
• 1 Sapato esportivo marrom
• 2 Sandálias (um salto alto e outra baixa)
• 1 Tênis
• 1 Bolsa preta
• 1 Bolsa marrom
• 1 Bolsa pequena de festa
• 1 Boné ou chapéu para sol
• 1 Par de chinelos tipo Havaianas
• 1 Bota para o dia e outra para noite – se você mora em regiões frias.
36 | GENTE Santa Paula
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BEM TEMPERADOS

Ingredientes:

01 pacote de bolacha de maisena
01 colher de sopa de margarina
01 pacote de queijo ricota
01 caixinha de creme de leite light
04 colheres de sopa de geleia de morango ou outra de sua preferência
Use uma assadeira de fundo solto

Modo de fazer:

Bata em um liquidificador as bolachas até que virar uma farinha, acrescente a colher de manteiga e faça uma massa bem úmida.
Abra a massa e forre o fundo da assadeira, leve ao forno aquecido por
10 minutos, retire do forno e deixe esfriar.
Em uma vasilha misture a ricota com o creme de leite e a baunilha,
misture tudo com uma colher. Após bem misturado coloque a mistura
de ricota em cima da massa já fria e molde alisando bem a massa, leve
ao forno e deixe assar por 40 minutos.
Retire do forno, deixe esfriar e solte da assadeira. Após esse processo
coloque por cima a geleia bem espalhada e sirva gelada.

Claudio Escobar
Chef
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BEM TEMPERADOS

Ingredientes:

03 abobrinhas cortadas em rodelas de 1 cm
200 gramas de peito de peru em fatias
200 gramas de queijo branco em fatias finas
02 caixinhas de creme de leite light

Modo de fazer:

Em um refratário de vidro monte as rodelas e fatias em camadas (abobrinhas, peito peru, queijo branco).
Após montar várias camadas coloque todo o creme de leite por cima
e leve a geladeira por 01 hora até o creme de leite se misturar com os
ingredientes.
Após esse tempo leve ao forno e deixe assar por 30 minutos.
Sirva quente.
A abobrinha pode ser trocada por berinjela, cenoura ou chuchu.

Claudio Escobar
Chef
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CORPO E ALMA

Doenças
Psicossomáticas
O termo “doença psicossomática” é bastante

utilizado quando uma doença física ou não, tem seu
princípio na mente. O que leva os pacientes de vários hospitais a uma consulta em conjunto com um
psicólogo, psicoterapeuta ou psicanalista.
Essa conduta, que pode partir dos médicos que
acompanham o caso, gera muitas dúvidas ao paciente.
“Como algo é psicológico se dói no corpo?” O
fato de que uma pessoa tenha uma doença psicossomática não significa que a dor e a enfermidade não
existem. Pelo contrário, o corpo realmente está em
sofrimento, com dores, feridas, descontroles e descompensações orgânicas, que inclusive são até dificilmente controladas com medicamentos e os recursos da medicina tradicional.
As doenças psicossomáticas podem se manifestar em diversos sistemas que constituem nosso
corpo, como por exemplo: gastrointestinal (úlcera,
gastrite, retocolite); respiratório (asma, bronquite);
cardiovascular (hipertensão, taquicardia, angina);
dermatológico (vitiligo, psoríase, dermatite, herpes,
urticária, eczema); endócrino e metabólico (diabetes); nervoso (enxaqueca, vertigens); das articulações (artrite, artrose, tendinite, reumatismos).
É comum, nos casos de doenças psicossomáticas,
que o paciente enfrente dificuldades no diagnóstico
e até insucesso dos tratamentos propostos, gerando
uma passagem por vários médicos especialistas em
busca da cura ou alívio.
O diferencial mais importante para se considerar uma doença como psicossomática é entender
que a causa principal desta descompensação física
que aparece no corpo, está dentro do emocional da
pessoa, ligada, portanto à sua mente, aos seus sentimentos, à sua afetividade. E esta variável emocional
se torna importante tanto no desencadeamento de
um episódio, de uma crise, quanto no aumento e/
ou manutenção do sintoma, conforme cada pessoa.
A mente e o corpo formam um sistema único e
os mecanismos inconscientes são muito presentes
nesta ligação. Por isso é comum a sensação inicial de

que os sintomas “vieram de repente”, “ou não existir
nenhum motivo para que os sintomas aparecessem”.
É difícil para um paciente com gastrite identificar
quais podem ter sido as causas emocionais de desencadeamento de uma nova crise. A ansiedade e a
irritabilidade são sentimentos comuns nos quadros
psicossomáticos, e há uma tendência a identificar
e culpabilizar eventos externos pelo problema, aumentando a sensação de impotência diante das dificuldades.
É importante deixar claro que o corpo também
deve ser cuidado com os tratamentos adequados (a
pessoa com gastrite deve procurar o médico e realizar exames solicitados, tomar os remédios prescritos, fazer uma dieta alimentar caso seja indicada).
O aconselhável é um atendimento psicológico associado, que possibilite auxiliar o sujeito a nomear os
sofrimentos que vivência, para além do real do seu
corpo. A importância deste tipo de abordagem nos
transtornos psicossomáticos também se deve ao fato
romper uma possível evolução crônica do problema,
que limite progressivamente a vida social e emocional da pessoa.
Segundo a psicóloga americana Loise L. Hay, todas as doenças que temos são criadas por nós. Afirma ela, que somos 100% responsáveis por tudo de
ruim que acontece no nosso organismo. “Todas as
doenças tem origem num estado de não-perdão”,
afirma. Sempre que estamos doentes, necessitamos
descobrir a quem precisamos perdoar. Quando estamos empacados num certo ponto, significa que
precisamos perdoar mais. Pesar, tristeza, raiva e
vingança são sentimentos que vieram de um espaço
onde não houve perdão. Perdoar dissolve o ressentimento.

GENTE Santa Paula
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A seguir, você vai conhecer uma relação de algumas doenças e suas prováveis causas,
elaboradas pela psicóloga Louise. Reflita, vale a pena tentar evitá-las:
AMIGDALITE: Emoções reprimidas, criatividade sufocada.
ANOREXIA: Ódio ao externo de si mesmo.
APENDICITE: Medo da vida. Bloqueio do fluxo do que é bom.
ARTERIOSCLEROSE: Resistência. Recusa em ver o bem.
ARTRITE: Crítica conservada por longo tempo.
ASMA: Sentimento contido, choro reprimido.
BRONQUITE: Ambiente familiar inflamado. Gritos, discussões.
CÂNCER: Magoa profunda, tristezas mantidas por muito tempo.
COLESTEROL: Medo de aceitar a alegria.
DERRAME: Resistência. Rejeição a vida.
DIABETES: Tristeza profunda.
DIARRÉIA: Medo, rejeição, fuga.
DOR DE CABEÇA: Autocrítica, falta de auto-valorização.
ENXAQUECA: Medos sexuais. Raiva reprimida. Pessoa perfeccionista.
FIBROMAS: Alimentar mágoas causadas pelo parceiro.
FRIGIDEZ: Medo. Negação do prazer.
GASTRITE: Incerteza profunda. Sensação de condenação.
HEMORROIDAS: Medo de prazos determinados. Raiva do passado.
HEPATITE: Raiva, ódio. Resistência a mudanças.
INSONIA: Medo e culpa.
LABIRINTITE: Medo de não estar no controle.
MENINGITE: Tumulto interior. Falta de apoio.
NÓDULOS: Ressentimento, frustração. Ego ferido.
PELE (ACNE): Individualidade ameaçada. Não aceitar a si mesmo.
PNEUMONIA: Desespero. Cansaço da vida.
PRESSÃO ALTA: Problema emocional duradouro não resolvido.
PRISÃO DE VENTRE: Preso ao passado. Medo de não ter dinheiro suficiente.
PULMÕES: Medo de absorver a vida.
QUISTOS: Alimentar mágoa. Falsa evolução.
RESFRIADOS: Confusão mental, desordem, mágoas.
REUMATISMO: Sentir-se vitima. Falta de amor. Amargura.
RINITE ALÉRGICA: Congestão emocional. Culpa, crença em perseguição.
RINS: Crítica, desapontamento, fracasso.
SINUSITE: Irritação com pessoa próxima.
TIROÍDE: Humilhação.
TUMORES: Alimentar mágoas. Acumular remorsos.
ÚLCERAS: Medo. Crença de não ser bom o bastante.
VARIZES: Desencorajamento. Sentir-se sobrecarregado.
Por isso, vamos tomar cuidado com os nossos sentimentos... Principalmente, daqueles
que escondemos de nós mesmos.
Quem esconde os sentimentos, retarda o crescimento da Alma.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_psicossom%C3%A1tica
http://www.hospitaldalma.com/2010/06/doencas-psicossomaticas.html#ixzz2CPd0hFrC
http://www.solbrilhando.com.br/Saude/Doencas_psicossomaticas.htm
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QUALIDADE

Programa de Qualidade e Cuidados Intensivos

D

entro da imensidão de aspectos que envolvem
um programa de qualidade que atenda as exigências
das diferentes certificações, entendemos como de
grande relevância o estabelecimento de protocolos
gerenciados aplicáveis a algumas patologias de alto
risco e elevada mortalidade ou prevalência.
Considerando os excelentes resultados na aplicação de alguns protocolos no Hospital Santa Paula,
entendemos como oportuno divulgar para os nossos
colaboradores os resultados alcançados, motivo de
orgulho para toda equipe multidisciplinar.
Dentre os vários protocolos, selecionamos para
esta apresentação os que são relevantes em função
dos resultados obtidos quando comparados aos resultados das melhores instituições nacionais e internacionais.

Protocolo de Síndrome Coronariana
Aguda: gerenciado desde setembro de 2008 com a finalidade de agilizar o atendimento, cuja precocidade
de ações é extremamente importante para o sucesso
do tratamento. Em relação ao uso de medicamentos indicados no protocolo, obtivemos uma taxa de
conformidade de 95% em todos os casos atendidos
na UCO. A taxa de mortalidade é de 7,7%, abaixo da
média estatística referenciada em literatura.

Acidente Vascular Cerebral Isquêmico: este protocolo iniciou seu gerenciamento em
janeiro de 2012 na UTI neurológica, com o objetivo de reduzir as sequelas e óbitos decorrentes desta
grave patologia. A mortalidade por esta causa foi de
11% comparada a 19% em outros hospitais usuários
do sistema Epimed.

Pneumonia Associada a Ventilação
Mecânica (PAV): gerenciada desde janeiro de 2009.
Estatísticas mundiais comprovam que as infecções
respiratórias em pacientes em ventilação mecânica
são responsáveis pelo aumento da mortalidade e do
tempo médio de permanência hospitalar. O cumprimento das cinco medidas preconizadas para prevenção de PAV garantiu excelentes resultados, sendo constatada ausência desta ocorrência na maioria
dos meses acompanhados nas UTI-A1 e A2, sendo
relatados somente sete casos em dois anos.

Infecção do Trato Urinário: desde janeiro de 2011 encontra-se em gerenciamento.
O cumprimento das quatro medidas preconizadas
neste protocolo é motivo de frequentes treinamentos para os profissionais envolvidos na assistência ao
paciente. Os resultados foram extremamente compensadores, revelando a ocorrência de apenas 10
casos em dois anos na UTI-B, onde os pacientes são
extremamente vulneráveis a este tipo de infecção
por características próprias dos mesmos.
O sucesso da aplicação dos diferentes protocolos
apresentados reflete o resultado do desempenho da
equipe multidisciplinar, líderes e serviços de apoio
envolvidos. Todo planejamento e capacitação para o
cumprimento destes protocolos representam maior
segurança na assistência aos nossos pacientes, foco
principal do programa de qualidade desenvolvido
ao longo de 11 anos, desde a primeira certificação.

GENTE Santa Paula

|

43

ESPELHO DO MUNDO

E

duardo Kobra, muralista e artista plástico,
é um expoente da neo vanguarda paulista. Com o
pixo e o grafitti ele iniciou sua carreira em 1987, no
bairro do Campo Limpo. Em 1990, com o desenvolvimento da arte urbana em São Paulo, criou o Studio
Kobra, inspirado em muitos artistas, especialmente
os pintores mexicanos e no design do norte-americano Eric Grohe.
Após desdobramento com o muralismo, Kobra
desenvolveu o projeto “Muros da memória” que
busca transformar através de murais a paisagem urbana e resgatar a memória da cidade. Os desenhos
são a síntese do seu modo peculiar de criar - através do qual pinta, adere, interfere e sobrepõe cenas
e personagens das primeiras décadas do século XX.
Essas obras são uma junção de nostalgia e modernidade, por meio de pinturas cenográficas, algumas
monumentais. Através delas cria portais para saudosos momentos da cidade. O mais conhecido dos
seus murais, de 1000 m2, foi realizado em 2009 na
avenida 23 de Maio, em comemoração ao aniversário de São Paulo. O projeto alcançou repercussão
nacional. Além dos inúmeros trabalhos na em São
Paul, Kobra produziu murais em Brasília, Rio de
Janeiro, Belém do Pará, Minas Gerais e Rio Grande
do Sul.
Pensando sempre em inovar, o artista plástico
procura estar por dentro de todas as novidades, faz
muitas pesquisas com materiais reciclados e novas
tecnologias, como a pintura em 3D sobre pavimentos, esta realizada na Praça Patriarca, no centro da
Cidade de São Paulo, a primeira no Brasil; e na avenida Paulista.
Com a visão de que as pessoas não gostam de
arte porque nunca entraram em museus e galerias,
Kobra criou a Galeria de Céu Aberto, para as pessoas pudessem ver suas obras em muros e outros espaços da cidade de São Paulo.
Buscando alertar e combater as agressões do homem aos animais e ao planeta como um todo, ele
desenvolveu o projeto Greenpincel. Dentro desta
nova ideia, fez diversos trabalhos em murais para a
44 | GENTE Santa Paula

Da pichação
à arte do
muralismo

Fotos: Enrique Castillo/Divulgação

ESPELHO DO MUNDO

cidade de São Paulo, entre eles um chocante mural
de “boas vindas”, chamado “Welcome to Amazônia”, na avenida Rebouças; o mural “CO2”, na rua
Alvarenga, fez na rua Cayowa, em Perdizes e o mural “Mar da Vergonha”, onde critica o massacre de
centenas de golfinhos na pequena cidade de Taiji,
na costa meridional da ilha japonesa de Honshu.
O Greenpincel marca uma nova etapa nas obras de
rua de Kobra, que buscam basicamente preservar a
memória e trazer beleza aos paulistanos, em meio à
correria do dia a dia.
Eduardo Kobra retratou duas obras de Niemeyer,
a catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida e a Igreja São Francisco de Assis da Pampulha,

em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sua arte é cada
vez mais encontrada também nas galerias. Fez na
galeria Michelangelo, em São Paulo, a exposição
“Lei da Cidade que Pinta”, também em São Paulo,
realizou na galeria Pró Arte, a exposição “Visitas”.
O muralista e artista plástico fez grandes trabalhos internacionais, entre eles a pintura do mural Imigrantes, em Lyon na França; na Grécia, com
Agnaldo Britto Pereira, fez em um ponto nobre de
Atenas, o mural “Evolução Desumana”. No final do
ano passado, Kobra foi aos EUA, acompanhado pela
sua equipe do Studio Kobra, como o único artista
brasileiro convidado para o SarasotaChalk Festival,
maior evento de arte em 3D no mundo.
Fonte: Gontof Comunicação - Airton Gontow - jornalista
GENTE Santa Paula
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Colaborador

2012

VOCÊ FELIZ COM A GENTE

Destaque

Parabéns aos Ganhadores
Administrativo:

Adriano Ferreira Bandeira (Auxiliar de Hotelaria)
Assistencial:

Celio Roberto Oliveira (Enfermeiro Sr)
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01 - Amanda Eloiza de A. Duarte - Tec. Enfermagem
02 - Andrea Agavini Tegciyan - Tec. Enfermagem
03 - Daniel da S. Matos - Aux. Enfermagem
04 - Geiseane Jesus Silva - Recepcionista Junior
05 - Maria Ap. Freire da Silva - Recepcionista Junior

06 - Maria do Rosário S. Santos - Tec. Enfermagem
07 - Marcia Souza - Recepcionista Sênior
08 - Sharliman Julie D. Santos - Recepcionista Pleno
09 - S idney Antunes Damasceno - Asist. Administrativo
10 - Vilma Farias Freire - Agente Operacional

GENTE Santa Paula

|

47

NÃO VIVO SEM

Minhas Fotografias
Minha história... Minhas fotos

é a minha vida, sim minha vida, por
que nelas estão todas as lembranças
do que já vivi nestes meus 30 e poucos anos. E olha que não são poucas
não!
Quando pego minhas fotos de
criança, descubro como comecei a
desbravar este mundo logo cedo.
Vejo meus pais me ensinado os primeiros passos, me levando ao colégio e dando a minha primeira companheira de vida, minha irmã.
Com as fotos da adolescência
posso sentir a sensação da primeira
viagem sozinha, relembrar o primeiro show ao vivo e minhas amigas as
novas companheiras de vida.
Já na minha fase atual vejo fotos
de minhas conquistas profissionais e
que de uma maneira tão rápida viraram conquistas pessoais.
Cada foto me remete a um passado de alegria e experiência, onde encontro velhos amigos, novos amigos,
velhos amores, novos pretendentes,
pai, mãe, irmã, animais de estimação, lugares.
E assim percebo que o que mais
quero nos meus 50 e poucos anos
que viverei é ter um álbum enorme
registrando todos esses grandes momentos!
Elaysa Pires - Analista ADM. SR.
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Poder e Liderança
Todas as organizações precisam de líderes em

todos os seus níveis e em todas as suas áreas de atuação. E estes devem ter certo poder, sendo este poder
a habilidade de influenciar outras pessoas, o que é
extremamente importante para que um líder seja
eficaz.
A liderança envolve o uso da influência e todas
as relações interpessoais podem envolver liderança.
Todas as relações dentro de uma organização envolvem líderes e liderados: as comissões, os grupos de
trabalho, as relações entre linha e assessoria, supervisores e etc. Outro elemento importante no conceito de liderança é a comunicação.

De fato, a aceitação das diretrizes e comandos de
um líder apóia-se muito nas expectativas dos liderados de que suas respostas favoráveis os levarão a
bons resultados.
O líder dever perceber de forma dinâmica as diferentes necessidades de seus colaboradores atuando de forma diferenciada em situações específicas,
aliada ao fato dele perceber as suas limitações com
relação ao seu gerenciamento, buscando de forma
contínua o seu aperfeiçoamento técnico e pessoal.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
01. DAVIS, Keith; NEWSTROM, John W. Comportamento Humano no Trabalho: Uma Abordagem Psicológica.
São Paulo: Pioneira, 1992.
02. BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott A. 1. ed. Administração: construindo vantagem competitiva. São Paulo:
Atlas, 1998.
03. CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos
tempos. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
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DINHEIRÃO
NO LIXO
766 cidades
brasileiras

(14% do total) contam
com coleta seletiva em 2012.
Mas 18% do que é coletado
não pode ser reciclado em
função do descarte errado.

Papel e
papelão

são os materiais
mais coletados
para a reciclagem –
45,9% do peso total.

95%

de um produto
eletrônico pode
ser reaproveitado.
Plástico e metal
representam
muitas vezes 70%
a 80% do seu peso.

Rainha da sucata

A reciclagem das latinhas
de alumínio chegou a 98%
no Brasil em função do
preço do material.

O LIXO GANHA
VALOR QUANDO É
DESCARTADO CORRETAMENTE

@psustentavel

FONTE: Cempre, Descarte Certo, Ipea.

Realização
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#ofuturoagentefazagora

planetasustentavel.com.br

planetasustentavel

EQUIPE PLANETA SUSTENTÁVEL | ESTÚDIO ALCACHOFRA | ILUSTRAÇÃO: CARLO GIOVANI

A maior parte
do que jogamos
fora vale muito –
um potencial de
R$ 8 bilhões por ano,
ainda pouco explorado.
O reaproveitamento
dos resíduos wgera
economia para o País
e diminui a pressão
sobre o meio ambiente,
pois poupa recursos
naturais
e energia.

TALENTO OCULTO

Eu

Estilista
Quando criança eu sempre estava

pelos cantos da casa brincando de bonecas, desenhando suas roupas e mais
tarde, quando aprendi a costurar, eu
mesma produzia o look de cada uma de
minhas bonecas.
E foi assim que desenvolvi minha
aptidão para desenhos e cortes e me dediquei a conhecer mais sobre o assunto,
sonhando como profissão.
Estudei e hoje também sou uma profissional que usa toda sua liberdade na
criação de peças e acessórios.
Sempre antenada a conhecer as diferentes influências culturais que sofremos todos os dias, cheguei a desenvolver
projetos e desfiles de coleções de moda.
Tive experiências maravilhosas nesta área, desenhei uma coleção para dois
desfiles que ganharam divulgação em
revistas. Produzi para figurino de Escola de Samba e até atuei como freelancer
para particulares como Personal Stylist.
Hoje tenho uma linda família com filhos lindos e para eles dedico minha total atenção tendo meus desenhos como
um hobby. Desenhar algo personalizado
é um dos meus maiores prazeres. Num
projeto exercito características como:
concentração, sensibilidade, visão de
projeto e muita criatividade.
Agora você conhece um pouco mais
de mim. Se precisar de uma consultoria
já sabe onde me encontrar.
Um grande beijo,
Débora de Souza Lima - PABX
GENTE Santa Paula
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Campanha de Natal 2012
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Festa dos Médicos
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FestA
do
Futuro
FestA
do
FestA do Futuro
Futuro
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Festa das Crianças HSP
2012
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SIPAT
Segurança. Uma atitude de amor à vida!

Agradecemos a participação de todos na SIPAT
- Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho que aconteceu nos dias 7, 8 e 9 de novembro
de 2012.
A participação da maioria dos colaboradores só
foi possível devido ao apoio constante das lideranças
de todas as áreas, sem falar sobre a excepcional atuação de palestrantes e atores que com certeza contribuíram para o sucesso do evento. Ressaltamos que o
resultado desse evento nos estimula a buscar a cada
dia a melhoria contínua no serviço prestado.
Lembrem-se: Segurança. Uma atitude de amor à
vida!
Equipe: Segurança do Trabalho.
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Joint Commission International

Comemoração da conquista da certificação no BarBrahma
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25º Prêmio Marketing Best 2012
O

Santa Paula fechou o ano com chave de ouro
ao conquistar o renomado prêmio Marketing Best
2012 com o programa de qualidade de vida, “Cuide-se, Viva a Vida Melhor”, pelo planejamento e execução das estratégias do produto e/ou serviço entre as
empresas brasileiras que mais se destacaram.
Este prêmio é considerado uma referência de excelência em Marketing para as empresas como reconhecimento para o sucesso de suas estratégias e
valorização da marca.
Com mais este prêmio o Santa Paula entra para o
rol dos maiores vencedores do marketing brasileiro.
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ARTIGOS

Um milagre em minha vida
S

ou a filha mais velha de uma família de quatro
irmãos, sendo duas mulheres e dois homens. Em um
domingo, meu irmão casula de 30 anos, pediu para
que eu o levasse na segunda-feira à maternidade,
pois ele não tinha carro e precisava buscar seu filho
que tinha nascido.
Logo que amanheceu, levantei às pressas, neste
dia chovia muito, eu e minha filha estávamos ansiosas para ver o neném do tio Marcos. Assim, passamos na casa dele e fomos para maternidade buscar o
bebê. Ao chegarmos, fomos ao berçário e a assistente social me chamou e disse: - você é o que da mãe
do bebê? Eu respondi: - eu sou irmã do pai, mas por
quê? Aconteceu alguma coisa com bebê? Ela disse: a mãe está de alta, mas o bebê não, ele nasceu com
abstinência.
Fiquei surpresa, triste sem saber o que fazer,
nunca tinha vivido uma situação assim. A assistente
social nos orientou a ir até o conselho tutelar. Quando chegamos, já estavam nos aguardando e um funcionário conversou com a mãe e com o pai e confirmou que eles não tinham condições de ficar com o
bebê e que ele iria para um abrigo. Eu nem pensei e
num impulso disse: - eu fico com o bebê. Lá mesmo
fiz uma entrevista e ganhei a guarda provisória do
meu sobrinho. Sai dali correndo e fui buscá-lo no
hospital, feliz e satisfeita.
Já no carro, comecei a pensar no que iria fazer,
como iria cuidar dessa criança. Orei a Deus e pedi
ajuda. Quando olhava pelo espelho do carro via um
bebê de quatro dias no banco de trás e que nem pensava nas mudanças que viriam. Não tinha nada, nem
uma chupeta. A primeira noite foi terrível ele chorava muito, nada o fazia parar, e ninguém conseguia
dormir. Depois que entendi que ele estava em abstinência e não tinha o que fazer só o tempo.
O tempo passou e Deus preparou tudo, roupinha, fralda, roupa de cama, mamadeiras, carrinho,
hoje ele tem 05 meses, pesa 07 kg, está lindo e já
fala mama. Foi quando percebi o milagre que estava acontecendo em minha vida. Tenho uma pessoa

para cuidar dele enquanto trabalho e todo meu tempo livre é dele que é minha vida e não me imagino
sem ele. Daqui um ano não sei o que vai acontecer,
mas sei que o melhor o Senhor proverá.
Agradeço em primeiro lugar a Deus, depois a
enfermeira Arlene que no momento mais difícil me
ajudou muito, foi usada por Deus e falou sabiamente
o que eu precisava ouvir. A encarregada da internação Ivani e suas meninas sempre vinham com um
pacote de fralda. E todos os colegas que direta ou indiretamente contribuíram com o verdadeiro sentido
da palavra caridade. Sei que muitos que estão lendo
esse meu testemunho, também têm uma história
emocionante como a minha que mostre o companheirismo e a solidariedade que com toda certeza
em algum momento receberam da família Santa
Paula.
São alguns anos de trabalho e dedicação nessa
instituição, mas a recompensa é recebida diariamente pelas obras de Deus e pelos meus amigos. Que o
Senhor abençoe a família Santa Paula.
Maria Luisa Pereira Jorge
Técnica de Enfermagem
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VOCÊ SABIA

Parceria:
Ótica REFLEXO

Parceria para aproveitar no Verão!

O Hospital Santa Paula em parceria com a Ótica REFLEXO traz
para você colaborador descontos imperdíveis!
Os descontos de 10% a 20% são válidos para óculos de grau e solar.
Aproveite. Vá até a loja e confira preços e ótima facilidade no
pagamento.
Falar com Geraldo – Av. Santo Amaro, 2290 – Tel. 3045-8866
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Verão é bom para...
S

ubstituir algumas refeições por sucos leves, tipo uma desintoxicação caseira, sempre em busca da cintura ideal.
Reunir um grupo de amigas e amigos para muitas conversas, risadas e planos.
Abraçar uma causa e fazer uma boa ação, quem mais agradece é
nossa própria alma.
Escolher um sambinha bem gostoso e começar logo a decorar a letra da música.
Fazer uma peregrinação por livrarias e sebos em busca dos livros
que serão lidos nas férias a beira-mar.
Aproveitar as bikes espalhadas por São Paulo para conhecer a cidade de outro jeito.
Se aventurar na cozinha em busca do risoto perfeito.
Mergulhar em uma praia linda e espantar para bem longe toda a
tensão de 2012.
Bancar a adolescente francesa: sair de vestido soltinho, ir ao cinema
no meio da tarde e, na volta, ainda tomar um belo sorvete na casquinha.

WWW.SANTAPAULA.COM.BR

