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Mexa-se!
Não Vivo Sem

Praia - A praia
iguala as pessoas,
torna mais próximos uns
dos outros.

Por cá e Por lá

Ilha Bela - Reuni
aconchegantes
pousadas, restaurantes,
lojas de artesanato e
cafés nas ruas do
badalado centrinho,
ponto de encontro de
todas as tribos depois
da praia.

Aconteceu no HSP
Festa de Final de Ano
- Confira as fotos da
Festa Paz e Amor!

Serviços

Programa Harmonia
com o Corpo - Os
colaboradores são
avaliados pela Médica
do Trabalho.

EDIÇÃO Nº 20 - FEVEREIRO DE 2014

Mexa-se!
Não Vivo Sem

Praia - A praia
iguala as pessoas,
torna mais próximos uns
dos outros.

Por cá e Por lá

Ilha Bela - Reuni
aconchegantes
pousadas, restaurantes,
lojas de artesanato e
cafés nas ruas do
badalado centrinho,
ponto de encontro de
todas as tribos depois
da praia.

Aconteceu no HSP
Festa de Final de Ano
- Confira as fotos da
Festa Paz e Amor!

Serviços

Programa Harmonia
com o Corpo - Os
colaboradores são
avaliados pela Médica
do Trabalho.

Arte da Capa:

Angélica Queiroz - Analista de Marketing Jr.
Nesta Edição 20ª da Revista Gente montamos uma capa dinâmica e interativa, que condiz com o tema de capa “Mexa-se!”. Para aguçar a sua curiosidade e criatividade, vem com
um bloquinho “Flip Book” de animação que simula um movimento de um personagem que
antes se encontrava estagnado. Com uma representação, o convidamos a ter a mesma atitude
e movimentar sua vida. Este mesmo bloquinho pode ser usado para anotações posteriormente.
As cores vibrantes, a tipografia do título e o desenho geométrico das linhas da ilustração
do fundo também foram pensados para incentivar a sensação de movimento, fluidez e ação.
Todas as ilustrações, inclusive o “Flip Book” são vetoriais, e utilizamos a técnica de animação em quadros para compor a ideia.

CARTA AO LEITOR

Palavra do Presidente
MEXA-SE
Toda vez que ouvimos ou lemos MEXA-SE imediatamente pensamos em nos exercitarmos fisicamente, ou seja, deixarmos o sedentarismo de lado e iniciarmos uma rotina de fazer exercícios físicos, visando o bem estar de nossa saúde e do nosso corpo.
Nesta edição queremos que MEXA-SE ocorra em nossos pensamentos, objetivos,
metas, etc. Temos que deixar a nossa mente se exercitar para rever o que queremos, e
checar se os nossos pensamentos e ações estão de acordo com o planejamento estratégico que definimos para nossas vidas.
Não é uma tarefa fácil, acho mesmo que é muito mais difícil sair do sedentarismo
mental do que do físico, mas devemos nos exercitar mentalmente com frequência para
que não percamos tempo, e corrijamos a nossa rota o mais breve possível para nos direcionarmos com dedicação e, principalmente, com muita perseverança em busca de
nossos objetivos!
Boa leitura.

George Schahin
Diretor - Presidente

GENTE Santa Paula
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EDITORIAL

Editorial
MEXA-SE!
Seguindo a instrução de nossa capa vamos mexer lá dentro... Com nossos anseios,
desejos e ideais.
Nossos ideais são reflexos do que somos. Para conquistá-los precisamos tecer uma
luta renhida dia a dia.
Para chegarmos ao tão sonhado apogeu precisamos de dedicação e muito empenho,
mas muitas vezes esquecemos de rever o que queremos e se estamos no caminho certo
ou apenas indo no automático. Por isso, arrisco dizer que precisamos mexer nos nossos
mais íntimos pensamentos lá no fundo de nossa alma, se for preciso bagunçar tudo
para depois reorganizar. Tudo isso mexe com a gente, não nos deixa parado estagnado
na jornada da vida. Tudo isso nos faz vivo novamente e sempre.
Mexa-se! Afinal de contas...o tempo não para.

Paula Nascimento Gallo
Gerente Financeiro e Marketing

4 | GENTE Santa Paula
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CHUVA DE CONFETE

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.

Olá, Everaldo, Eloisa, Débora, Vivi e Tati!
No dia 02/09 fui internada no Santa Paula,
pois estava com Apendicite e precisava operar. Gostaria muito de agradecer a todos vocês, por tudo! E se puderem passar para suas
equipes.
Nunca estive deste lado, de paciente, e
pude ver de pertinho tudo que os pacientes
passam e sentem. E não tenho palavras para
agradecer todo o cuidado, carinho e profissionalismo!
Desde quando cheguei no PA dia 02,
achando que era apenas uma “dorzinha” qualquer.
As meninas da internação, logo quando
soubemos do diagnóstico, já foram atrás com
o convênio. Quero agradecer em especial a
Vilma, da recepção de internação.
Quando me dei conta, de noite, o Flávio
do centro cirúrgico já estava indo lá no quarto me buscar para cirurgia.
Gostaria de agradecer a todos do centro cirúrgico, puxa... Quanto carinho! Acalmavam-me a todo o momento. A cirurgia foi com o
Dr. Alexandre Fonseca e correu tudo bem.
Muito obrigada a todos do 6º andar, que
cuidaram muito bem de mim até minha saída
no dia 5/9. Não me lembro do nome de todos, mas lembro da carinha de cada um que
participou de tudo, da recuperação. Vivi (Marketing) e Tati(Ouvidoria), muito obrigada
também pelo carinho, amizade, preocupação.
Vivi, sei que além de ir me ver, ligava todos
os dias.
Foi um procedimento simples, só a recuperação que é chatinha. Mesmo sendo
simples, tudo o que aconteceu mexeu muito
comigo. E fico sempre emocionada quando
penso no cuidado de todos. Do fundo do meu
coração, muito obrigada. Em meu nome e no
6 | GENTE Santa Paula

da minha mãe Camila.
Um grande beijoa todos.

A.Q.G.

Venho em nome de minha família, agradecer a equipe médica do Dr Thiago e Dr Denie e todo corpo de enfermagem do 5º andar,
ala c, por todo carinho, atenção e profissionalismo com que atenderam minha mãe, Sra.
Rosane Silva, que ficou internada por aproximadamente 6 meses.
A humanidade do atendimento, o carinho
de cada um da equipe de enfermagem, médicos e fisioterapeutas, fez com que minha mãe
lutasse para vencer um câncer, infelizmente
a doença se encontrava em estágio avançado
e não resistiu, mas o carinho que ela recebeu
de todos foi primordial para que a encorajasse a enfrentar todo tratamento proposto,
com ânimo, garra e determinação. Após seu
falecimento, minha família recebeu um carinho especial de todos. Agradecemos também
as recepcionistas, nutricionistas, pessoal da
limpeza e segurança que sempre nos atendeu
com toda atenção e carinho.
Parabenizo a administração desta instituição, pois está conduzindo-a com todo profissionalismo , conscientizando todos funcionários da importância do tratamento humano,
o qual é primordial para o paciente. Desejo,
de coração, que todos envolvidos no atendimento e administração, mantenham esta
conduta, tornando cada dia mais este hospital
uma referência em atendimento. Gostaria de
destacar alguns membros do corpo de enfermagem, que merece toda nossa gratidão: Jú,
Gisele, Rogério (enfermeiros), Jô, Ana, Carla,

CHUVA DE CONFETE

Paula, Lígia, Fabiana, Mônica, Sandra, Miriam, Rodrigo, Serginho e muitos outros, que
tiveram maior contato com minha mãe e a ela
deram todo carinho, atenção e acima de tudo,
tratamento profissional e de qualidade.
Peço , que este agradecimento seja encaminhado a diretoria, pois estes profissionais
merecem uma atenção especial e valorização
do serviço, é o mínimo que podemos fazer
para retribuir tudo que fizeram por minha
mãe. Atenciosamente.
F.S.D.A.
AGRADEÇO Á DEUS E TODA EQUIPE
QUE ME ATENDEU, DESDE A PORTA DE
ENTRADA ATÉ A SAÍDA.
ÓTMOS PROFISSIONAIS, ATENCIOSOS, COMPETENTES, SEMPRE COM CARINHO, MÉDICOS EXEMPLARES E ENFERMEIROS NOTA 10. OBRIGADO PELO
CARINHO DE TODOS. EU FALEI QUE
VCS MERECEM MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO COMO OS BOMBEIROS,
PORQUE VCS SALVAM MUITAS VIDAS,
PARABÉNS.
DEUS OS ABENÇOE SEMPRE .
MUITO OBRIGADO.
R.W.C
Boa noite
Venho através desta agradecer o atendimento que este hospital me cedeu.
Estão todos de parabéns, em todos os aspectos, estarei recomendando aos meus amigos.
att.,
O.W.P
Não é todo dia que ficamos doentes nem
precisamos efetuar cirurgias, mas fiquei muito surpreso pela forma e o carinho como fui
atendido a iniciar pelos procedimentos no PS.
Parabéns! Tive um excelente atendimento!!!.
V.R.S

Quero elogiar o Dr. Mario Augusto Delgado Filho que foi muito atencioso, eficiente
e companheiro, me senti muito confortável
antes e após a cirurgia. Com relação às enfermeiras do 6º andar todas foram extremamente atenciosas e cuidadosas. Não posso deixar
de elogiar as instalações que fiquei acomodado, o quarto era super limpo e confortável.
Para finalizar o meu contentamento, deixo
aqui o último elogio que vai para as refeições,
que são de ótima qualidade, gostosas e variadas. Obrigado.
F.C.
Prezado Sr. George Schahin,
Muito boa tarde.
Do dia 26 de julho até o dia 07 de agosto,
meu pai, Sr. Onofrio De Donato, permaneceu
internado na UTI Neuro do Hospital Santa
Paula.
Ficamos muito satisfeitos com as instalações do Hospital e com o atendimento que foi
prestado a ele e a todos nós familiares, sempre
com muito respeito e profissionalismo.
Por fim, receba e encaminhe aos profissionais do Hospital Santa Paula, em nome de
toda a família do Sr. Onofrio, nossos sinceros
agradecimentos por todo o apoio prestado a
ele.
Cordiais saudações,
M.D.
Agradeço o modo gentil que me foi contatado. Quero parabenizar desde o início com
Dra. Karina M.O. Roda até a cirurgia com Dr.
Sílvio Gabor, funcionários atendentes (ambulatório, ultrason, tomografia) e enfermeiros
pós-cirurgia, que foram todos, sem exceção,
profissionais da saúde. Conheço o Santa Paula há anos e nunca hesitei em procurá-los.
Atenciosamente,
B.R.L.
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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 de 2014:

CIRÚRGICOS

Classificação

Médicos

1
2
3
4
5
6

Dr. Paulo Henrique
Dr. Gil Vicente
Dr. Guilherme Rossi
Equipe da Oncologia Cirurgica
Dr. Emilio Macedo Alves
Dr. Mario Egami

Classificação
1
2
3
4
5
6

CLÍNICOS

Médicos

Equipe da Oncologia Clinica
Equipe da Cardiologia
Clinica
Dr. Dieter
Dr. Joao Geraldo
Dra. Maristela
Dr. Oswaldo Teixeira

ANESTESISTAS

Classificação

Médicos

1
2
3
4
5
6

Dr. Lauro Marubayashi
Dr. Frank Teraçono
Dra. Helena Sumi
Dra. Regina Gori
Dr. Heber Magalhães
Dr. Philippe

Parabéns a todos os médicos ganhadores!
8 | GENTE Santa Paula

SERVIÇOS

Harmonia com o Corpo!
O Programa de Qualidade de Vida é um método de extrema
relevância, uma vez que é no trabalho que passamos grande parte
do nosso tempo. É no trabalho que o indivíduo tem condições de
descobrir suas potencialidades de crescimento como ser humano, de
valorizar-se, desenvolver sua autoestima e buscar a felicidade.

Desenvolvimento do Programa
Harmonia com o Corpo
Atendimento e Periodicidade

O

s colaboradores são avaliados pela Médica do
Trabalho na ocasião dos exames periódicos, esta avaliação clínica tem como objetivo de detectar possíveis
alterações metabólicas. Os profissionais são convidados a participar do Grupo: Harmonia com o Corpo e
em seguida serão encaminhados para realizar os exames laboratoriais como de Glicemia de Jejum, Hemograma Completo, Colesterol total e frações, Triglicérides, Acido úrico, T4 Livre, TSH, quando necessário
são encaminhados para a Endocrinologista, porém
todos os colaboradores deverão passar em consulta
com a Nutricionista.
O acompanhamento com a Nutricionista é constante e personalizado e será feito em aproximadamente seis meses, os atendimentos são desenvolvidos de
acordo com a necessidade de cada um.
Ao final desse período, os colaboradores retornarão para reavaliação da Médica do Trabalho que verificará o estado geral de saúde e a perda de peso dos
participantes.

Recompensa

O

s principais benefícios e ganhos do programa
Harmonia com o Corpo são:

• Melhora da autoestima,
• Melhora da disposição,
• Reeducação alimentar;
• Mudança de hábitos;
• Melhora do bem-estar e outros.
A Medicina Ocupacional agradece a todos que
participam deste programa que o único objetivo que
é cuidar de você. Aproveitamos também para parabenizar os colaboradores que se destacaram neste ano
de 2013 no grupo Harmonia com o Corpo para que
continuem assim para ter uma vida saudável.

GENTE Santa Paula
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VOCÊ FELIZ COM A GENTE

Você Conhece o
PROGRAMA COLABORADOR

5 ESTRELAS?

T

odos os colaboradores (CLT) do Hospital Santa
Paula com exceção dos líderes
(gerentes, supervisores, coordenadores e encarregados) podem participar.
O objetivo é premiar todos os colaboradores que
ao final de 12 meses, contados a partir da divulgação
do programa (01/11/2013), acumulem 5 estrelas de
acordo com as metas de avaliação:

Para conquistar suas estrelas

1ª ESTRELA
META: Colaborador que, ao final de 10 meses,
não apresentar ausências (licença médica, faltas justificadas e injustificadas) e punições (advertências escritas e suspensões) ganha:
1 folga no dia do aniversário;
1 crédito a mais no valor de R$ 120,00 no
cartão VA (uma única vez).
2ª ESTRELA
META: Somar 05 (cinco) participações ativas, nos
10 | GENTE Santa Paula

eventos e/ou campanhas promovidos pelo Hospital
(SIPAT; Dia Mundial da Saúde; Café com a Diretoria; Semana da Enfermagem; Apresentar trabalhos do
hospital em palestras/congressos, Realizar os treinamentos preestabelecidos pelo CETAP para o colaborador (cursos presenciais e concluir a sua grade obrigatória de treinamentos online).
3ª ESTRELA
META: Somar 2 (duas) participações efetivas em
programas oferecidos pelo hospital (Educação Financeira; Qualidade de Vida; Programa Running For Life;
Programa Enfermeiro TR; Brigada de Incêndio; Colaborador Destaque; Ser instrutor do CETAP; Coral
Santa Paula; Elegância de Base; Receber elogios dos
clientes, certificados pela ouvidoria).
4ª ESTRELA META: Apresentar certificado de
conclusão dentro destes 12 meses de 1 (um) curso de
graduação ou especialização (graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado) ou 5 (cinco) certificados de cursos extracurriculares (curta duração).
5ª ESTRELA
META: Ser um dos finalistas no
Comitê de Novos Projetos.

PREMIAÇÃO!

1 bolsa de estudos de até 1 salário mínimo
federal em curso extracurricular, curta duração, graduação ou especialização no período de até 18 meses
(aprox. R$ 12.000).
Caso o colaborador opte por não receber a
bolsa, receberá 50% do seu salário base em cartão vale
presente no final (uma única vez).
Agora que já conhece e sabe com funciona,
fique atento e garanta
suas 5 estrelas.
Para esclarecimento
de dúvidas fale com a
equipe do RH.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

N

este ano realizamos junto aos colaboradores
uma pesquisa baseada na metodologia de LNT levantamento de necessidades de treinamento. O formulário distribuído foi preenchido pelos colaboradores e
devolvido ao gestor de cada área. Os resultados foram
discutidos pela equipe de Gestão de Pessoas com cada
gestor a fim de se identificar as melhores soluções em
cada processo.
O que é o LNT?
É uma ferramenta utilizada pelas organizações
para identificar as necessidades de capacitação de
seus colaboradores. Tem por objetivo facilitar o planejamento de um programa de qualificação que se
enquadre com a realidade identificada e os objetivos
estratégicos do Hospital.
O que será feito com os resultados dessa pesquisa?
•
Facilitar o processo de capacitação dos colaboradores para 2014.
•
Busca de parcerias entre as instituições e escolas de Formação.

•
Desenvolver cursos para atendimento das
demandas identificadas.
E temos o imenso prazer em anunciarmos mais
uma concretização, a criação do CETAP (Centro de
Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional), que foi
idealizado a partir da necessidade de se criar uma infraestrutura educacional para atender as demandas de
treinamentos e desenvolvimento contínuo dos nossos
colaboradores.
O objetivo é realizar treinamentos planejados
(técnicos, comportamentais, motivacionais e multidisciplinares) tanto presenciais quanto online.
Agora, as enfermeiras da Educação Continuada,
Marta Amorim e Sheila de Jesus, integram a equipe
do CETAP que está sob a gestão da gerência de recursos humanos.
Em breve traremos MAIS novidades para vocês!

GENTE Santa Paula
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SUPER INTERESSANTE

Online,
Gratuito
e de
Qualidade
Das grandes
universidades à
inteligência
coletiva, uma
amostra dos
melhores cursos
grátis da internet.
Por: Anna Carolina Rodrigues
(Reportagem),
Emiliano Urbim (Edição),
Jorge Oliveira (Ilustração)

Primeiros Socorros para
Iniciantes

Academia Portátil – Até
de Bolso

Aprenda Idiomas Ensinando Idiomas

Aprenda a lidar com vítimas
de acidentes, avaliando seus sinais
vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial) e sintomas
que indicam a gravidade da situação da vítima.
O curso mostra várias situações de emergência e como agir
em cada uma delas. Há também
a opção de um curso pago, mais
aprofundado.
Método: texto, imagens e exercícios
Duração: 2h
Idioma: português
Link: abr.io/socorros

Conheça um carrasco maravilhoso. O aplicativo Nike Training Club traz dezenas de séries
de exercícios separados por categorias diferentes, como “quero
emagrecer” ou “quero definir”.
Basta escolher o nível de treinamento (iniciante, intermediário
ou avançado) e começar. O áudio
de uma treinadora guia você, e um
cronômetro na tela marca o tempo
de cada exercício. Há também a
opção de ver o vídeo da cada movimento. A cada série completa, o
usuário ganha pontos e vai desbloqueando mais conteúdo.
Método: áudio e vídeo
Duração: 15-45 min por série
Idioma: inglês
Link: abr.io/treino

Nessa rede social, é possível
aprender 38 idiomas, que vão desde o inglês até o lituano, indonésio
e finlandês. A estrutura é bacana
e dá para conversar por chat com
outros usuários – a ideia é que um
ajude o outro. Alguns exercícios,
como os de escrita e fala, são corrigidos por usuários que já dominam o idioma que estiver aprendendo. Ao se cadastrar, o usuário
recebe 200 tokens, moedas do site
que são usadas para “pagar” pelas
lições. Para ganhar mais tokens e,
logo, continuar com os estudos,
é preciso ajudar outros usuários
também.
Método: texto, exercícios e vídeo
Duração: indefinida
Idioma: português
Link: abr.io/idioma

(iPed)
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(Aplicativo para IOS e Android)

(Livemocha)

SUPER INTERESSANTE

Como
mentos

Fazer

Investi-

(Fundação Getúlio Vargas – FGV)

Com o histórico de inflação,
os brasileiros ainda têm medo
de ousar com o dinheiro. O curso explica por que as pessoas devem investir, fala sobre opções de
investimento, dando noções de
risco e retorno, ajuda a descobrir
qual o seu perfil de investidor –
aprendi que o meu é conservador, pois só invisto em poupança
e previdência privada. E aprendi
que a máxima é verdadeira: investir dinheiro é fazer dinheiro trabalhar por você.
Método: leitura de textos
Duração: 12h
Idioma: português
Link: abr.io/investimentos

Tudo sobre Heróis Gregos

Cozinha para Solteiros

Introdução à Psicologia

O curso acontece numa plataforma online, que exige cadastro e
é puxado como se espera de um
curso da melhor universidade do
mundo.
Dentre os autores de literatura
épica e de tragédia abordados estão Homero, Sófocles e Platão. O
curso conta também com um fórum para que os alunos possam
interagir e debater os assuntos das
aulas. A plataforma é bem fácil de
seguir. Já os textos são de fundir o
cérebro.
Método: texto, vídeo e exercícios
Duração: 6h/semana (24h)
Idioma: inglês
Link: abr.io/heróis

Além de passar receitas básicas
e com preparo simples, o curso
também fala sobre como e sobre
quais tipos de alimento congelar.
Uma das aulas mais bacanas é
sobre como cozinhar de maneira
eficiente, para evitar gastos desnecessários e comida estragando na
geladeira. Ah, a receita de molho
barbecue com mel também é boa.
Só a estrutura não linear do Reddit
pode ser meio confusa para quem
não está acostumado. Se você conseguir passar por isso, existe vida
(solteira) além do miojo.
Método: texto e vídeo
Duração: 18 minutos
Idioma: inglês
Link: abr.io/cozinhasolteiros

Inicie estudos na área com os melhores professores do mundo. O
curso consiste em vídeos de aulas
lecionadas na universidade americana.
O formato é semelhante ao de palestras – em cada aula se aborda
um tema específico. Fala-se de aspectos do cérebro, razão e emoção,
sexo, linguagem, diferenças e doenças mentais. E, claro, Freud.
Método: vídeo-aula
Duração: 20h
Idioma: inglês (com legendas em
português)
Link: abr.io/aulapsicologia

(Harvard)

(UniversityofReddit)

(Yale)

Fonte: Revista Super Interessante. Ed. 324 – Outubro/2013.
Pág. 72 a 73.
GENTE Santa Paula

|

13

CAPA

Mexa-se!

O movimento da vida

E

u não sei se a vida é que
anda rápida demais, ou se somos
nós que estamos parados nas nossas rotinas, e por isso temos essa
sensação de estarmos sempre sendo atropelados pelo tempo.
Ano Novo é bom para observarmos tudo o que estamos fazendo, perceber que a vida passa rápido demais para fazermos sempre
as mesmas coisas.
A vida te proporciona todos
os dias novas experiências, como
mudar o caminha do trabalho, conhecer novas pessoas, novas culturas ou até mesmo novos lugares.
O tempo é implacável, ele te
cobra uma resposta na hora, então
convidamos a todos nesse ano que
começa a rever todas as rotinas e
mudarmos, ou melhor, a movimentarmos nossas vidas.
Queremos propor uma reflexão sobre todas as formas de
“movimentarmos a vida”, tanto
exercitar o corpo como exercitar
a mente, o que te faz mudar de
ideias, ver outros pontos de vistas, mudar atitudes e ações que
talvez precisem ser melhoradas.
Isso depende de alguns fatores, ou
a situação que estamos vivendo.
Por exemplo, se não estamos sa-
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tisfeitos com o nosso emprego atual, podemos nos motivar, estudar
mais e se preparar para procurar
um emprego melhor, que combine
mais com os seus objetivos.
Às vezes, podemos mudar de
cidade ou até de país e começarmos uma vida totalmente nova e
aprender muitas coisas.
Podemos mudar as atitudes
com nossos familiares ou em relacionamentos tendo mais paciência para ouvir. Ou também, nos
fazendo ouvir mais, ou seja, falar
e expor mais nossos sentimentos
e opiniões. Muitas pessoas precisam agir no impulso para terem
coragem de começar um plano
novo, já outras precisam de um
planejamento com mais calma. O
importante é não ficar estagnado,
sem perspectivas de melhorarmos
na vida e como seres humanos. E
também, não “meter os pés pelas
mãos” e agir sem responsabilidade, é aí que sempre entra o bom
senso.
Dentre todas as capacidades e
oportunidades que um ser humano tem na vida, uma bem encantadora e desafiadora é com relação
a sua mudança de vida no que diz
respeito a ter uma vida mais sau-

dável, cuidando do corpo e alimentação.

“O corpo funcionando
melhor nos traz vários
benefícios

”

Seguindo exatamente nossa
proposta de capa “Mexa-se!”, é
se mexer no sentido literal. É ter
força de vontade, não para correr
uma maratona no dia seguinte,
mas para dar o primeiro passo
para uma caminhada de 30 minutos todos os dias, por exemplo. É
se esforçar para adaptar sua rotina,
seu estilo de vida a uma vida mais
ativa e saudável. Isso inclui uma
alimentação melhor, que faz nosso corpo “trabalhar” e “funcionar”
melhor também, e nos proporcionar tudo que ele é capaz de fazer.
Nosso corpo tem uma habilidade incrível de recomposição e
adaptação, podemos ver isso em
mudanças de vida de pessoas sedentárias que se esforçaram para
ter uma vida mais ativa e melhorar a saúde, e também em pessoas
que por alguma fatalidade da vida
tiveram que ultrapassar algum
obstáculo físico e/ou psicológico
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para continuarem sua jornada da
melhor maneira possível.
Essa reeducação para conseguirmos fazer o que o nosso corpo nos pede é possível ser feita de
várias formas, algumas mais intensas, para quem tem possibilidade
de fazer mais atividades físicas e
ter uma alimentação mais adequada e específica. Porém, as orientações podem vir de várias fontes
confiáveis e acessíveis.

O mais importante e básico é
fazer o possível para realizar alguma atividade física que goste,
mesmo que seja uma simples caminhada, subir as escadas do prédio, fortalecer a musculatura com
atividades em casa etc. E com relação à alimentação, dar mais valor às refeições caseiras, consumir
menos produtos industrializados,
comer mais lentamente e na quantidade adequada.

O corpo funcionando melhor
nos traz vários benefícios, saúde
física e mental, mais energia, mais
equilíbrio, mais conquistas, mais
Tempo!
Por:
Elaysa C. Pires – Analista
Financeiro e Marketing Sr.
Angélica Queiroz – Analista de
Marketing Jr.

GENTE Santa Paula
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NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

Alimentação
Correta na Semana
E

mbora sábado e domingo sejam dias reservados para o descanso, não
dá para relaxar na hora de comer. Programe seu final de semana e tente usar
a regra da compensação, se vai sair para encontrar os amigos no sábado, nada
de abusar da macarronada no domingo.
Pizza, uma taça de vinho, petiscos, café da manhã caprichado, almoço
de domingo em família... Essas e outras delícias fazem parte da sua lista de
tentações do final de semana, mas você, por medo de prejudicar a saúde ou a
dieta, nem pensa em saboreá-las? Quem segue uma alimentação equilibrada
durante a semana pode dar uma escapadinha ou outra no sábado e no domingo. Tudo é permitido, desde que consumido com moderação, sem enfiar
o pé na jaca.
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Pé na Jaca
aos Finais de Semana
Como evitar o pé na jaca? Não precisa deixar de comer ou
deixar de sair para jantar com os amigos. Faça escolhas, como por
exemplo:
Restaurante japonês: prefira a opção do shoyo light e não opte
pelo rodízio – assim evita comer em excesso e também os preparados fritos.
Pizzaria: coma, no máximo, duas fatias, evitando as mais gordurosas (aquelas que contêm calabresa, lombinho e cheddar, por exemplo). As opções mais saudáveis são os
sabores que levam hortaliças, como
rúcula, escarola e vegetariana.
Cantina italiana: evite as massas
recheadas e com molho branco. As
opções mais saudáveis são com molho ao sugo ou com vegetais.
Dia de feijoada: faça um prato modesto, que contenha couve e laranjas.
Evite as partes gordurosas, ou seja, as
costelinhas e as linguiças.
Em todos os estabelecimentos
se beber, escolha suco natural e sem
açúcar em vez de refrigerante. Evite
as frituras e dispense o couvert. Lembre-se! Não adiantar manter disciplina durante a semana, e estragar no
final de semana.
Mexa-se. Aproveite o tempo livre
no final de semana para dançar, andar de bicicleta, fazer caminhadas,
passear com o cachorro... A atividade
física ajuda a eliminar calorias e faz
bem à saúde.
GENTE Santa Paula
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O Squash
•S

quash é um esporte praticado com raquetes e com uma
pequena bola de borracha por
dois jogadores (ou quatro jogadores para disputa de duplas) em
uma quadra fechada por quatro
paredes. As paredes podem ser
de diversos materiais, incluindo
os transparentes, acrílico e vidro.
Pode ser praticado em jogo de
simples ou de duplas.
• O nome deve-se ao fato da
bola ser ‘esmagada’ quando acerta
a parede, provém da palavra inglesa ‘squash’ (esmagar).
• Dizem que a origem do
Squash Rackets ocorreu no século
XIX quando detentos da famosa
prisão Fleet Debtor’s Prison (em
Londres) praticavam tênis rebatendo contra uma parede. Outros
atestam que surgiu em uma escola
(Harrow School) no ano de 1830,
escola que foi a primeira a construir em 1864 quadras específicas
para essa prática.
• O Squash desembarcou no
Brasil em 1920, trazido por ingle18 | GENTE Santa Paula

ses que vieram procurar ouro em
Nova Lima - MG, cidade hoje pertencente a região metropolitana de
Belo Horizonte.
SOBRE AS REGRAS
• Dois jogadores, em uma quadra fechada, alternam jogadas na
parede frontal. Esta tem três linhas
de marcação: a primeira, a 43 centímetros do chão, corresponde a
rede de tênis e acertar a bola abaixo significa perder um ponto; a
segunda, chamada de linha de serviço, fica a 1,78m do chão; e a terceira, a 4,57 metros do chão, limita
a altura acima da qual a jogada é
considerada fora. A quadra oficial
possui 9,75 metros de comprimento por 6,40 metros de largura.
• A bola, depois que bate na
parede frontal, pode tocar nas laterais ou na parede do fundo, mas
só deve bater uma vez no chão,
quando tem que ser rebatida pelo
adversário. Os dois quadrados
menores demarcam o espaço que
deve ser tocado com pelo menos

um dos pés quando do serviço.
MARCAÇÃO DE PONTOS
• Até 11 pontos: o jogador recebe um ponto sempre que ganhar
uma jogada. Caso o jogo estiver
empatado em 10 pontos, o jogador que abrir uma vantagem de 02
pontos será declarado o vencedor.
NO BRASIL
• A primeira quadra de Squash
surgiu no Brasil no início deste século nas minas de ouro de Nova
Lima - MG, trazida por engenheiros ingleses.
• Em clube esportivo a primeira quadra surgiu no clube SPAC
(São Paulo Athletic Club) na década de 30.
• No final da década de 70 e
início de 80, o primeiro boom do
Squash começou com a construção de quadras em clubes e academias de São Paulo e Rio de Janeiro.
• No final de 80 novas quadras
foram construídas no Paraná, Rio
Grande do Sul e Minas Gerais e
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também em Belém do Para.
• A primeira federação a ser fundada foi a FEDERAÇÃO PAULISTA DE SQUASH RACKETS em
20/11/1979. Depois veio a Federação de Squash do
Rio de janeiro, fundada por filho de ingleses liderados
por John Hughes. A Associação Brasileira de Squash
foi fundada em 1985 tendo com seu primeiro Presidente - Carlos Salem.
• Depois foram fundadas as federações de Minas
Gerais (Marcus Guimarães e Alexandre Moreira), Pa-

re, diversas vezes campeã brasileira e Sul-americana,
depois tivemos Karen Redfern que desde o final da
década de 80 até os dias de hoje e uma das principais
atletas brasileiras.
• Também tivemos a mineira Flavia Roberts, a
melhor brasileira classificada no ranking mundial em
17º lugar em 1988, que está radicada na Inglaterra e
somente a partir de 1994 começou a jogar por equipes
brasileiras e tendo sido campeã brasileira em 1996.
• Hoje contamos com aproximadamente 35.000

raná (Cassibo Buffara / José Baggio) e Rio Grande do
Sul (Luiz Augusto Borges, Marcos Bastian e Emílio
Fernandes).
• A Confederação Brasileira de Squash foi oficialmente fundada no dia 21 de Junho de 1991 na sede
do Comitê Olímpico Brasileiro com apoio do então
Presidente do COB, Dr. Andre Gustavo Richer e do
Presidente da CBDT (Confederação Brasileira de
Squash) - Dr. Aloisio Amorim. Após a regularização das federações estaduais a CBS teve sua primeira eleição em 1994 tendo sido eleito o Sr. Fernando
Mont’alvenre, ex-presidente do Rio Squash Clube o
único e principal clube de Squash do País. O Sr. Fernando Mont’alverne foi reeleito por unanimidade em
1996. A CBS filiou-se ao COB em 1994.
• Hoje a CBS tem 14 (quatorze) federações filiadas: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasília, Goiás,
Espirito Santo, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Ceará e Maranhão.
• Kiko Frisoni de São Paulo dominou o Squash
Brasileiro e sul-americano desde seu início tendo sido
o único deca-campeão brasileiro (10 vezes) e venceu
no total 11 campeonatos Brasileiros e diversos campeonatos sul-americanos.
• Juntamente com Paulo Troyano também de São
Paulo, liderou o Squash Sul-americano até o final da
década de 80.
• No feminino tivemos a paulista Denise Pasto-

praticantes e 1.000 quadras.
OS BENEFÍCIOS
• O Squash combate ao stress é bom para o bem
estar geral e a qualidade do seu sono. Ajuda na prevenção dos problemas cardiovasculares, diabetes,
hipertensão. A prática constante do squash promove
uma maior saúde do tecido ósseo, das articulações e
dos tendões, tornando seu aparelho locomotor muito
mais preparado para vencer as tarefas do dia a dia.
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Bela, Ilhabela...

O

s ares paradisíacos da ilha ficam por conta
dos cenários emoldurados por mar azul, montanhas
cobertas com vegetação nativa de Mata Atlântica, cachoeiras - são mais de 300 – e praias de areias douradas e águas cristalinas como as mais badaladas praias
do Curral e de Perequê.
Os atrativos de Ilhabela, entretanto, vão além da
natureza: concorridos eventos atraem profissionais e
20 | GENTE Santa Paula

turistas que chegam no inverno para curtir a Semana Internacional da Vela, a maior do gênero realizada
na América Latina e que acontece em julho.Os ventos constantes que sopram no Canal de São Sebastião
tornam as praias da costa Norte perfeitas para a atividade.
O charme também é característica marcante da região, reunindo aconchegantes pousadas, restaurantes,
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lojas de artesanato e cafés nas ruas no entorno da Vila,
como é chamado o badalado centrinho, ponto de encontro de todas as tribos depois da praia
Glamourosa, Ilhabela começa a apresentar, aos
pouquinhos, uma outra faceta bastante diferente da
sofisticação da Vila, porém, não menos fascinante.
Na costa voltada para o mar aberto, frequentada pelos surfistas, mergulhadores e aventureiros, ficam as

praias mais selvagens da ilha, com acessos nada fáceis – e por isso, garantia de paisagens praticamente
intocadas.
Quem conhece ou quem ainda ira conhecer, concordará que Ilhabella e realmente Bela.
Fonte: http://www.feriasbrasil.com.br/sp/ilhabela/
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Londres

A

lém de te conquistar, a cidade de Londres é
cosmopolita, agitada, moderna, clássica, romântica,
histórica, cultural, e vibrante. A capital do Reino Unido é cheia de passeios, museus, restaurantes, bares e
pontos turísticos para conhecer.
Um dos cartões postais e pontos turísticos mais
famosos de Londres são o Big Ben, a torre com o relógio é o símbolo da pontualidade Inglesa. O Big Ben
faz parte do Palácio de Westminster que é onde fica o
Parlamento. Bem próximo ao Big Ben temos a London Eye, a terceira maior roda gigante do mundo e
um dos pontos turísticos mais disputados de Londres.
Era para ser uma atração temporária, com prazo para
22 | GENTE Santa Paula

ser desmontada, mas virou um marco na cidade e
hoje faz parte de um dos pontos turísticos mais visitados na cidade.
Outra visita obrigatória é o Buckingham Palace,
residência da família real desde 1837. No verão é possível conhecer a parte interna do palácio, pois nesta
época a Rainha viaja para seu castelo na Escócia e é no
palácio que acontece uma das atrações turísticas mais
procuradas, a troca da guarda real. A troca da guarda
é uma cerimonia feita para simbolizar a passagem das
chaves do Palácio, do grupo de guardas de plantão aos
que vão assumir o trabalho, denominamos Old Guard
e New Guard consecutivamente. O visitante pode as-
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sistir a três cerimônias diferentes de troca da guarda:
uma em frente ao Palácio de Buckingham, uma na
Horse Guards Parade e uma no Castelo de Windsor.
Não podemos esquecer de uma das pontes mais
famosas e mais bonita de Londres, ao contrario do
que muitos pensam, não é a London Bridge e sim a
Tower Bridge. A ponte Tower foi construída sobre o
rio Tâmisa e tem uma vista maravilhosa da cidade.
Você pode também conhecer a sala de máquinas que
da Tower, sim, a ponte possui uma sala de máquinas
própria, pois se abre para que grandes navios passem.
A ponte está localizada ao lado da Torre de Londres.
Outro ponto turístico e não menos importante é a

Catedral de St Paul’s, com a sua cúpula mundialmente
conhecida, é um dos cartões-postais de Londres, e é
linda. Não perca a experiência multimídia com projeções em tamanho real contando sua história, palco
de grandes acontecimentos, inclusive o casamento de
Charles e Diana. É uma pena que não possa fotografar
ou filmar.
Além de todos estes pontos turísticos imperdíveis,
você não pode deixar Londres sem antes conhecer os
Pub’s, tomar o famoso chá inglês e comer Fish and
Chips.
Elisa Rosa
Analista de Marketing Sr.
GENTE Santa Paula
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Para Ler
Um livro-documentário sobre a

medicina humanizada no Brasil
U

ma das palavras que mais tem se falado nos
últimos tempos na área da medicina é sem dúvida a
humanização. Parece pleonasmo, afinal o foco da profissão médica é o indivíduo, o ser humano, mas não é.
No Brasil, sabemos que os hospitais públicos são caóticos e hostis, e por isso muitas vezes médicos e enfermeiros tem uma relação distante com seus pacientes.
A tecnologia também, ao passo que vem salvando
vidas mais e mais ao longo dos anos, também favorece o distanciamento entre médico e paciente, onde
o número de processos judiciais vem crescendo exponencialmente a respeito do mal atendimento, e pa-
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cientes se queixam de que não passam de número de
um diagnóstico.
Mas a notícia boa é que iniciativas de humanização na medicina vêm acontecendo ao redor do Brasil, e foi registrado e idealizado pelo fotógrafo André
François, que percorreu o Brasil inteiro registrando
as relações entre médicos, pacientes, profissionais de
saúde, familiares, dentro e fora do ambiente hospitalar registar o cuidar – aquele instante sutil no qual
um ser conforta o outro, independente da técnica e
do saber médicos envolvidos. O resultado é o livro-documentário“Cuidar”, com 110 imagens que regis-
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tram esses belos momentos.
“Era preciso transformar as milhares de imagens
no livro com certa sobriedade, porém sem deixar se
levar pelo lado do drama ou da tragédia. O fotógrafo é
um instrumento de comunicação entre os povos, um
mediador entre dois olhares. Minha missão foi tornar as histórias daquelas pessoas mais vivas”, explica
François.
Fonte: http://www.hypeness.com.br/2013/10/um-livro-documentario-sobre-a-medicina-humanizada-no-brasil/
GENTE Santa Paula
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Para Ler
Bibliotecas públicas à espera de leitores
Algumas têm mais funcionários que usuários;
‘Há mês que não vem ninguém’, diz bibliotecária
Por: Edson Veiga

E

xistem centenas de bibliotecas em São Paulo, de
instituições públicas e privadas, cujo acesso é livre. Entretanto, muitas delas são praticamente desconhecidas
da população - e permanecem quase vazias na maior
parte do tempo.
É o caso da que funciona na Assembleia Legislativa,
na frente do Parque do Ibirapuera. São 14 mil livros que
ficam à disposição tanto dos funcionários e deputados
quando da população em geral - o espaço funciona de
segunda a sexta, das 9h às 20h. “Mas muito pouca gente
vem”, comenta a bibliotecária responsável, Patricia Ide.
Ela e outros nove funcionários trabalham ali. Mais
do que os oito visitantes por dia que o local costuma receber, em média. “E a maioria dos visitantes vem para ler
o jornal do dia”, diz Patricia.
Outro exemplo de pouca frequência é a biblioteca
mantida pela Academia Paulista de Letras, instituição
fundada há 104 anos no centro de São Paulo. Tem um
acervo riquíssimo. São cerca de 80 mil títulos, muitos
deles em raras primeiras edições dos séculos 17 e 18 - o
foco é a literatura brasileira.
“Na média, devemos receber umas oito pessoas por
mês. Mas tem mês que chega a vir um por dia. Tem mês
que não vem ninguém”, comenta uma das duas funcionárias, a bibliotecária Maria Luiza Pereira de Souza
Lima. A biblioteca fica no terceiro andar do prédio da
Academia e funciona de segunda a sexta, das 9h às 12h
e das 13h às 17h - exceto as quintas, quando só abre pela
manhã.
“Os que nos procuram, em geral, são pesquisadores,
acadêmicos que estão fazendo tese de mestrado ou doutorado, por exemplo”, explica Maria Luiza. O acervo foi
montado, ao longo das décadas, com base em doações em geral, dos próprios membros da Academia. “Já é uma
tradição não termos verba para adquirir novos livros”,
comenta a funcionária. Os móveis do ambiente, feitos
pelo antigo Liceu de Artes e Ofícios, dão uma aura clássica ao espaço.
Prato cheio para quem gosta de pesquisar em livros
de História, a biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo funciona de segunda a quinta, das 12h
às 17h. Ali há 4,8 mil livros, principalmente sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. “Mas também sobre
outras revoluções e sobre a História do Brasil e de São
Paulo”, apresenta a bibliotecária Ivone Cavalcanti Maciel.
Ivone afirma que são cerca de 150 visitantes por mês.
“Entretanto, há um público sazonal, que surge todos os
anos nas proximidades do feriado de 9 Julho, data em
que se comemora a Revolução de 1932”, explica a bibliotecária.
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Acessível. Muito provavelmente pela localização, a bi-

blioteca que funciona na Câmara Municipal não tem público tão pequeno. Diariamente, são cerca de 50 os que
consultam o acervo da casa, formado por 22 mil títulos,
das mais variadas áreas - neste mês, 14 títulos foram
incorporados às estantes, entre eles o livro 28 Contos,
de John Cheever, Afinado Desconcerto, de Florbela Espanca e 125 Contos, de Guy de Maupassant. A biblioteca
funciona de segunda a sexta, das 10h às 18h30.
“Estamos no meio de um processo que, acreditamos,
culminará com um aumento do número de visitantes”,
explica o secretário de Documentação da Câmara Municipal, Angelo Caio Monteiro da Cruz, cuja pasta é
responsável pela biblioteca. “Na reforma do térreo está
prevista a mudança da biblioteca para lá. Acredito que ali
ficaremos mais acessíveis. Nosso público deve dobrar.”
Municipais. Mais conhecidas pela população, há 56
bibliotecas públicas municipais espalhadas pelos bairros
da capital. Elas recebem 85 mil pessoas por mês - gente
interessada em mais de 4 milhões de livros dos acervos
de toda a rede.
De todas as unidades, a que recebe menor público
mensal é a Chácara do Castelo, no Jardim da Glória, com
média de 401 visitantes por mês. Seguida de perto pela
que fica no bairro do Limão, a Menotti Del Picchia, com
uma média mensal de 456 visitantes.
Na outra ponta, as recordistas de público são a Mário
de Andrade, por onde passam mais de 32 mil pessoas
por mês, e a biblioteca do Centro Cultural São Paulo,
com 24 mil usuários por mês.

Serviço:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, 3º andar.
ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS: Lg. Do Arouche,
312.
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO: R. Benjamim Constant, 158.
CÂMARA: Vd. Jacareí, 100, 2º andar.
CHÁCARA DO CASTELO: R. Brás Lourenço, 333.
MENOTTI DEL PICCHIA: R. São Romoaldo, 382.
MÁRIO DE ANDRADE: R. da Consolação, 94.
CENTRO CULTURAL SP: R. Vergueiro, 1.000.
Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo – Domingo, 29 de
Setembro de 2013 – Caderno Metrópole, A32.
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A Última Carta de Amor
Autora: Jojo Moyes

Indicação: Angélica Queiroz (Markeitng)

Londres, 1960. Ao acordar em
um hospital após um acidente de
carro, Jennifer Stirling não consegue se lembrar de nada. De volta à
casa com o marido, ela tenta, em
vão, recuperar a memória de sua
antiga vida. Por mais que todos
à sua volta pareçam atenciosos e
amáveis, Jennifer falta alguma coisa. É então que ela descobre uma
série de cartas de amor escondidas, endereçadas a ela e assinadas
apenas por “B”, e percebe que não
só estava vivendo um romance
fora do casamento como também
parecia disposta a arriscar tudo
para ficar com seu amante. Quatro décadas depois, a jornalista
Ellie Haworth encontra uma dessas cartas endereçadas a Jennifer
durante uma pesquisa nos arquivos do jornal em que trabalhava.
Obcecada com a ideia de reunir os
protagonistas desse amor proibido
— em parte porque ela mesma está
envolvida com um homem casado
—, Ellie começa a procurar “B”,
sem desconfiar que, ao fazer isso,
talvez encontre uma solução para
os problemas do seu próprio relacionamento.

A Vingança Veste Prada

O Monge e o Executivo

Depois abandonar o emprego
na Runaway há quase dez anos e
se livrar da insuportável Miranda
Priestly, Andrea Sachs agora é a
bem-sucedida editora de uma revista de luxo sobre casamentos, a
Plunge. Ao lado de Emily, antiga
colega de trabalho e sua atual melhor amiga, sua vida não poderia
estará melhor: além do sucesso
do novo empreendimento, ela
está prestes a casar com um dos
solteiros mais cobiçados de Nova
York. Mas uma semana antes do
casamento, um fantasma do passado, ou melhor, um diabo, volta a
assombrá-la.
- Best seller do New York Times;
- Esperada continuação de O
diabo veste Prada;
- Livro e filme tornaram-se
referência entre leitores de todo
mundo;
- O diabo veste Prada teve mais
de 100 mil exemplares vendidos
no Brasil.

Leonard Hoffman, um famoso
empresário que abandonou sua
brilhante carreira para se tornar
monge em um mosteiro beneditino, é o personagem central desta envolvente história criada por
James C. Hunter para ensinar de
forma clara e agradável os princípios fundamentais dos verdadeiros líderes.
Se você tem dificuldade em fazer com que sua equipe dê o melhor de si no trabalho e gostaria de
se relacionar melhor com sua família e seus amigos, vai encontrar
neste livro personagens, ideias e
discussões que vão abrir um novo
horizonte em sua forma de lidar
com os outros. É impossível ler
este livro sem sair transformado.
O Monge do Executivo: Uma
História Sobre a Essência da Liderança é, sobretudo, uma lição de
como se tornar uma pessoa melhor.

Autora: Lauren Weisberger

Fonte: http://www.livrariasaraiva.
com.br/produto/4996543/a-vinganca-veste-prada-o-diabo-esta-de-volta/

Autor: James Hunter

Fonte: http://www.americanas.
com.br/produto/387365/livro-o-monge-e-o-executivo-uma-historia-sobre-a-essencia-da-lideranca

Fonte: http://www.livrariasaraiva.
com.br/produto/4053985
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Para Assistir
O Tempo e o Vento
Lançamento: 27 de setembro de 2013 (2h 7min)
Dirigido por: Jayme Monjardim
Com: Thiago Lacerda, Marjorie Estiano, Fernanda
Montenegro mais
Gênero: Drama
Nacionalidade: Brasil
Não recomendado para menores de 14 anos
Sinopse
Rio Grande do Sul, final do século XIX. As família
Amaral e Terra-Cambará são inimigas históricas na cidade de Santa Fé. Quando o sobrado dos Terra-Cambará é cercado pelos Amaral, todos os integrantes da
família são obrigados a defender o local com as armas
que têm à disposição. Esta vigília dura vários dias, o que
faz com que logo a comida escasseie. Entre eles está Bibiana (Fernanda Montenegro), matriarca da família que
recebe a visita de seu falecido esposo, o capitão Rodrigo
(Thiago Lacerda). Juntos eles relembram a história não
apenas de seu amor, mas de como nasceu a própria família Terra-Cambará.
Fonte:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-204404/
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Para Assistir
Elysium
Lançamento: 20 de setembro de 2013 (1h 50min)
Dirigido por: Neill Blomkamp
Com: Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, Wagner Moura, Alice Braga
Gênero: Ficção científica, Ação, Suspense
Nacionalidade: EUA
Não recomendado para menores de 16 anos.
Sinopse
Em 2159, o mundo é dividido entre dois grupos: o primeiro, riquíssimo, mora na estação espacial Elysium,
enquanto o segundo, pobre, vive na Terra, repleta de
pessoas e em grande decadência. Por um lado, a secretária do governo Rhodes (Jodie Foster) faz de tudo
para preservar o estilo de vida luxuoso de Elysium, por
outro, um pobre cidadão da Terra (Matt Damon) tenta
um plano ousado para trazer de volta a igualdade entre
as pessoas.
Fonte:
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-182991/
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Para Visitar
Centro de Desenvolvimento Cultural - Butantan

O

Butantan possui um setor responsável por
toda área cultural da Instituição, o Centro de Desenvolvimento Cultural que tem suas atividades de divulgação e pesquisa baseadas em Educação, Museologia
e História da Ciência e da Saúde.
Essas áreas desenvolvem projetos com o objetivo
de difundir os conhecimentos científicos gerados no
Butantan à população, através dos acervos disponíveis
no Núcleo de Documentação, na Biblioteca, nos mu-

seus e nas atividades de educação e divulgação.
Além dos quatro museus, o Emilio Ribas, Biológico, Microbiologia e o Museu Histórico, o Centro de
Desenvolvimento Cultural também é responsável por
outras três exposições, a exposição itinerante, denominada “Butantan Itinerante”, com o acervo móvel
que se desloca para outras instituições, escolas e eventos e outras duas exposições permanentes, uma na
Estação Ciência/ USP denominada Parada Butantan

e outra no projeto Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, SP
O Centro de Desenvolvimento Cultural é responsável pelas seguintes áreas:
I - Biblioteca;
II - Museu Biológico;
III - Museu de Microbiologia;
IV - Museu de Saúde Pública “Emílio Ribas”;
V - Museu Histórico;
VI - Núcleo de Documentação;
VII - Núcleo de Produções Técnicas;

VIII - Núcleo de Difusão do Conhecimento;
IX - Núcleo de Suporte Operacional;
X - Laboratório Especial de História da Ciência.
Centro de Desenvolvimento Cultural
Responsável: Carlos Wendel de Magalhães
PABX: (11) 2627-9504
E-mail: cultural@butantan.gov.br
Avenida Vital Brasil, 1500, Butantã
São Paulo - SP
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Fonte: http://www.butantan.gov.br/home/cultura.php

DNA CULTURAL

Trilha Sonora - Filme Jobs

A

o contrário da imagem de modernidade passada pela Apple, a trilha
sonora do filme sobre seu criador é recheada de clássicos da música. Clássicos, mesmo, já que até Bach entrou na
seleção. Confira agora, a lista completa
com o som que rola no longa.

Link para ouvir as músicas:
http://www.portalsucesso.
com.br/noticias/a-trilha-sonora-de-jobs
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MODA VERÃO para meninas e meninos
uma de suas canções, e graças a versatilidade da moda
que modelos são criados para todos os tipos e gostos
de mulheres, sejam elas magras ou gordas a moda se
preocupa em agradar a todas. Os tamanhos G, GG
e XG normalmente são muito difíceis de encontrar
principalmente nos modelos da estação, mas com o
aumento da procura por estes tamanhos os estilistas
renderam-se ao apelo das gordinhas e criaram modelos exclusivos e não mais peças avulsas como de costume.
- Acessórios que encantam e complementam todo
seu charme...

MODA FEMININA

D

icas do modelo ideal
para cada tipo de corpo... O seu
biquíni no modelo certo para
valorizar os pontos fortes e disfarçar os fracos...
Barriguinha camuflada
Excessos na região do abdome deixaram de ser um drama.
Agarre-se nas HOT PANTS,
aquela parte de baixo maior que
é quase um shortinho.
Miúda e sem muitas curvas
Aposte no formato triangular em cima e em baixo e nas
tiras finas.

MODA MASCULINA
Apesar das mulheres serem o alvo principal dos
grandes desfiles de moda na Europa, a moda masculina também tem vez, afinal os homens estão cada vez
mais vaidosos e claro que também gostam de novidades para usar.

Quadris redesenhado
A melhor pedida é uma calcinha com lateral de cerca de 3
centímetros. Discreto, o modelo
não vai ressaltar o indesejável.

E claro que falando em verão especialmente no
Brasil não podemos nos esquecer da moda praia, que
faz tanto sucesso entre homens e mulheres. Na moda
praia masculina, os homens vão encontrar nos próximos meses belos modelos que são mais do que sungas
e bermudas básicas, afinal o homem moderno deve
seguir seu tempo e sempre inovar. Mas como cada
pessoa tem seu estilo, é possível encontrar modelos
para todos os gostos. Como no caso de sungas mais
discretas em tons únicos, mas seguindo as cores alegres do verão, assim como bermudas com estampas
multicoloridas e com estampas diferenciadas. O que
chama a atenção nas peças mais ousadas é o mix de
desenhos numa mesma estampa e a miscigenação de
cores que dão um ar mais alegre e moderno às peças.

Seios turbinados
Graças ao TOP com estrutura discreta o busto parece maior.
Quadris estreitos
Então, vá de estampas e escolha a parte de baixo com laterais mais largas.
Momento sexy
Quem trabalhou o ano inteiro e agora está com tudo em
cima tem mais é que mostrar.
- Quem foi que disse que tem que ser magra para
ser formosa, esta é uma frase de peso cantada por
uma voz famosa a do nosso Rei Roberto Carlos em

- Filtro solar
Nem pensar em esquecer! Seu uso seja em loção
ou spray ajuda a proteger a pele contra aos raios ultravioletas reduzindo o risco de queimaduras e manchas
à pele. Sem falar na prevenção do câncer de pele.
Escolha o seu protetor com a ajuda de um especialista e proteja-se contra os raios solares neste verão.

Fonte - Revista ELLE; Site Moda mulher Ed. Abril e Revista Claudia.
Paula
32
GENTESanta
Santa
Paula
32| |GENTE

BEM TEMPERADOS

GENTE
Santa
Paula| |33
33
GENTE
Santa
Paula

BEM TEMPERADOS

Ingredientes:
- 01 peça de lombo (2kg)
- 200 gramas de bacon em tiras bem finas
- 01 copo de vinho tinto seco
- 03 dentes de alho amassado
- Sal a gosto

Modo de fazer:
Colocar a peça em um refratário de vidro e deixar marinando com o
vinho e o alho e o sal Deixar de um dia para outro
Antes de colocar para assar enrolar as tiras de bacon em volta do Lombo,
deixar mais ou menos 1 hora assando
Molho Barbecue
Retirar a o caldo do refratário onde assou o lombo, acrescer 01 copo de
molho de tomate, ½ copo de catchup, ½ copo de mel (ou açúcar mascavo) e 1 pimenta dedo de moça toda picadinha deixar ferver em fogo
baixo por ½ hora
Colocar por cima do lombo na hora de servir

Claudio Escobar
Chef
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BEM TEMPERADOS

Ingredientes:
Para o salmão:
- ½ Salmão
- 03 dentes de alho amassado
- 01 colher (sopa) de Dill ou funcho fresco bem picado
- 03 colheres (sopa) de azeite extra virgem
Misturar o azeite com o alho e o Dill, passar em cima do salmão e deixar
umas 3 horas na geladeira.
Para o tapenade:
- 200 gramas de azeitonas pretas sem caroço
- 01 colher cheia (sopa) de alcaparras
- 01 sardinha em conserva (somente 01)
- ½ copo de azeite extra virgem
- 02 dentes de alho
- 02 fatias de pão de forma
- 01 pitada de pimenta do reino
Provar antes de colocar sal (caso prefira mais salgado)

Modo de fazer:
Bater tudo no liquidificador, passar a pasta sobre o salmão e colocar para
assar, mais ou menos ½ hora até 40 minutos.
Servir ainda quente.

Claudio Escobar
Chef
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Let’s Move
Mexa-se! O incentivo a uma mudança de hábitos, que inclui
atividades físicas e alimentação com valor nutricional, é
crucial para transformar o quadro negativo da obesidade

Beyoncé, porta-voz da campanha Let’s Move, criada pelo governo americano a favor da
alimentação saudável e uma dieta com valor nutricional nas escolas

O

s dados preocupam: a população brasileira acima do peso
subiu de 42,7%, em 2006, para
48,5%, em 2011. O percentual
de obesos também avançou: de
11,4% para 15,8% no mesmo período. Esse cenário, além de gerar
um gasto anual de 488 milhões de
reais para os cofres públicos do
tratamento de doenças ligadas à
obesidade, serve como alerta para
uma mudança de hábitos urgente
dos brasileiros. Caso contrário, o
País atingirá os mesmos índices
registrados ainda nesta década nos
Estados Unidos, onde a obesidade
cega a 32% da população, segundo
um levantamento feito em 2008.
O fato e que esse panorama, tanto
aqui quanto nos Estados Unidos,
pode mudar. O casamento entre
uma dieta equilibrada e atividade

física é o ingrediente necessário
para a transformação.
“É possível melhorar essas estatísticas”, diz o preparador físico
Márcio Atalla, autor do livro “Sua
Vida em Movimento”, da Companhia das Letras. “Precisamos de
campanhas de conscientização e,
assim, mostrar para as pessoas que
os hábitos saudáveis ultrapassam a
estética. É uma questão de saúde.”
Segundo Atalla, vale lembrar que
não é um processo fácil alterar um
padrão de comportamento, daí a
importância dos alertas para uma
verdadeira mudança. “Sair da rotina é essencial, mas não temos
uma cultura de prevenção aqui
no Brasil. De modo geral, temos
muitas medidas paliativas”, critica.
“Muitas cirurgias bariátricas, por
exemplo, poderiam ser evitadas se

tivéssemos uma atenção maior na
educação e criação de bons hábitos.”
Aos poucos, o tema começa a
ganhar visibilidade na pauta governamental, com a criação de iniciativas para combater a obesidade. Uma delas acaba de ser lançada
pelo Ministério da Saúde. Chamado de Linha de Cuidados Prioritários do Sobrepeso e da Obesidade,
no Sistema Único de Saúde (SUS),
o projeto prevê a orientação aos
pacientes e apoio à adoção de hábitos saudáveis – e até instruções
para a realização de cirurgia bariátrica.
Outra iniciativa é o Plano de
Ação para Enfrentamento das
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT, que funciona por
meio de parcerias com o empre-
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sariado e outras pastas do governo, prevendoassim a redução em
2% ao ano da taxa de mortalidade
prematura causada por DCNT até
2022.
Nos Estados Unidos, o assunto
também, cada vez mais, ganha fôlego com a campanha “Let’s Move”
(Vamos nos Mover, em tradução livre), liderada pela primeira
dama americana Michelle Obama,
com parcerias importantes, como
a cantora Beyoncé, dona da trilha
sonora do programa.
O “Let’s Move” incentiva as
crianças e adolescentes a adotarem atividades físicas regulares e a
inclusão de alimentos com maior
valor nutritivo nas escolas, em vez
do consumo dos industrializados.

Sua Vida em Movimento
Confira algumas dicas de Márcio Atalla
- Não adianta mais recorrer a
dietas restritivas, a fórmulas milagrosas, a caminhos mais curtos e
mais sedutores.
- Atividade Física não desenvolve apenas o aspecto motor, mas
também o lado cognitivo. Isso significa aprimorar as funções do cérebro, tornando-o mais ágil e apto
a tomar decisões rápidas.
- Pessoas fortes, saudáveis,
com pouco excesso de gordura,
são o resultado de um organismo
funcional: não é preguiçoso nem
lento, mas ativo.
- Para quem se alimenta bem e
faz exercícios físicos regularmente, ter uma boa noite de sono é
consequência natural.

Márcio Atalla
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Cuidadores de parentes com
Alzheimer relatam desafios do dia a dia
As mudanças e adaptações devem ser feitas levando
em conta o perfil e a capacidade de cada paciente
Por: Chris Bueno

“É

um trabalho integral, de dedicação total, de corpo e mente. E por isso deve
ser feito com muito amor”, afirma Magali
Pereira Lopes, aposentada, que há seis anos
cuida de sua tia com alzheimer. Assumir
o cuidado de uma pessoa com esta doença
não é uma tarefa fácil, pois exige do cuidador – seja ele um familiar, um enfermeiro
ou um acompanhante – dedicação, motivação e muito apoio. Mas também existem

compensações.
O mal de Alzheimer é uma doença
neurodegenerativa, ou seja, que causa a
destruição progressiva e irreversível dos
neurônios. A pessoa que sofre com a doença no início apresenta esquecimentos de
coisas rotineiras, como uma conversa que
acabou de ter ou um acontecimento recente.
Com o tempo, os esquecimentos se
tornam mais frequentes e abrangem outros aspectos: a pessoa começa a sentir dificuldade para executar tarefas como fazer
compras ou cozinhar, não se lembra do
caminho de casa, confunde datas. Em seu
estágio mais avançado, a pessoa com alzheimer precisa de auxílio até para realizar
as tarefas mais básicas, como se alimentar
e se vestir.

Receber o diagnóstico de alzheimer é assutador não apenas
para a pessoa, mas para toda sua família. Isso não significa, porém, que a vida acabou. Muitos pacientes com alzheimer conseguem conviver por anos com a doença e se manter independentes por muito tempo. “Muitos pacientes, se bem estimulados,
têm excelente qualidade de vida, divertem-se, relacionam-se de
maneira prazerosa e agradável e levam uma vida bem organizada”, afirma a psicóloga Fernanda Gouveia Paulino, presidente
da Abraz (Associação Brasileira de Alzheimer).
Quando sua mãe recebeu o diagnóstico da doença, há dois
anos, a atriz Lara Córdula diz que ficou chocada. “Inicialmente
foi muito duro. Tem toda aquela fase de não acreditar, dos meus
irmãos não acreditarem. Tivemos que consultar três médicos
para começarmos a aceitar. E eu ainda fiquei um ano me sentindo mal, achando que aquilo era injusto”, conta.
Agora, porém, a atriz já conseguiu adaptar sua vida a essa
nova realidade: ela acompanha sua mãe às diversas terapias e
conversa abertamente com ela sobre a doença. “Eu ainda consigo conciliar meu trabalho com o cuidado da minha mãe, porque ela ainda é muito independente, ainda mora na casa dela, é
muito lúcida e consegue conversar sobre sua situação – consegue até me acalmar às vezes”, diz.

Gastos

Administrar os gastos com os cuidados com pacientes de
alzheimer também é um desafio a ser enfrentado. “Se você quer
dar um bom tratamento, um bom cuidado, isso sai muito oneroso”, aponta Córdula.
Os gastos mudam muito para cada paciente e também
dependem do estágio da doença. Os medicamente são caros,
e alguns pacientes ainda podem precisar de remédios para os
sintomas comportamentais, o que encarece o tratamento. Há
distribuição gratuita pelo governo, mas os critérios são bastante
rigorosos e poucos pacientes cumprem todos os requisitos de
inclusão no programa.
Nos estágios mais moderados podem ser indicados tratamentos específicos como fisioterapia e fonoaudiologia, e em estágios mais avançados pode ser necessária alimentação enteral,
fralda, sugadores de saliva e outros equipamentos, que acabam
GENTE Santa Paula
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tendo um alto custo.
“Eu levo minha tia no psiquiatra, tem a fonoaudióloga e a fisioterapeuta que vêm aqui em casa. E a gente
ainda tem que pensar na preparação do ambiente, na
alimentação. Enfim, não sai barato”, afirma Lopes.

Respeito e independência

As mudanças e adaptações devem ser feitas levando em conta o perfil e a capacidade de cada paciente.
Isso porque, apesar da crença generalizada de que a
doença de Alzheimer torna a pessoa totalmente incapaz e dependente, a verdade é que isso acontece apenas no estágio final.
Quando o paciente recebe o tratamento adequado e é estimulado, ele consegue realizar várias tarefas
sozinho. “É muito importante que ele faça o máximo
que puder e que seja auxiliado apenas nas situações
em que não for capaz. Isso requer que a família seja
flexível e absorva mudanças continuamente”, enfatiza
Paulino.
Córdula e Lopes seguem esse conselho à risca.
“Nós vamos deixá-la o maior tempo possível em seu
próprio espaço, tentando desempenhar as tarefas que
consegue sozinha, respeitando sua vontade e sua independência”, diz Córdula. “Hoje minha tia já está
totalmente dependente me mim, para comer e se vestir, por exemplo. Mas o que ela ainda consegue fazer
sozinha, eu a incentivo para que faça”, afirma Lopes.
Para garantir uma boa qualidade de vida da pessoa com alzheimer, é preciso não apenas estimulá-la
a executar tarefas sozinha, mas também respeitá-la,
reconhecendo toda sua experiência de vida. “Há que
se ressaltar que embora precise de cuidados, o idoso
com a doença não passa a ser uma criança. Ele continua sendo fonte de sabedoria e experiência e merece o respeito antes dispensado a ele e tem que ter
garantido seu papel e espaço nas relações familiares”,
diz Paulino.

O poder da informação

Buscar se informar é o primeiro passo para o cuidador. Afinal, o alzheimer é uma doença cercada de
mitos e preconceitos, e é fundamental conhecê-la
melhor para poder lidar com ela. “Depois do diagnóstico, eu fui correr atrás de informações, querendo
saber mais. Eu fiz de tudo: conversei com pessoas que
tinham familiares com a doença e com médicos, pesquisei na internet, li muito. E isso foi me ajudando a
lidar com a situação”, conta Córdula.
O mesmo aconteceu com Lopes. Quando come40 | GENTE Santa Paula

çou a cuidar da tia, ela sabia muito pouco sobre a doença. “Eu peguei o bonde andando, eu não sabia nada,
precisei me informar, conhecer a doença, para poder
cuidar dela”. Ela conta que sua tia foi diagnosticada
com alzheimer há 11 anos, mas antes o cuidador era
seu companheiro.
Porém, este senhor faleceu e Lopes assumiu a tarefa de cuidar da tia. Desde então não parou de procurar informações e ajuda para melhorar a qualidade de
vida dela. “Quando comecei, ela estava em uma cadeira de rodas. Mas eu insisti, busquei ajudar, e tempos
depois ela já não precisava mais da cadeira”.
Para Paulino, a informação é fundamental para
quem cuida de pessoas com o mal de Alzheimer, especialmente para diagnosticar mais precocemente a
doença e para quebrar todo o preconceito que existe
em torno dela. “O estereótipo de um paciente com alzheimer ainda está associado a um idoso, acamado e
incomunicável. Esse quadro pode aparecer em fases
avançadas da doença e nossa luta é para que mais e
mais pessoas possam ser diagnosticadas precocemente para que os prejuízos na qualidade de vida sejam
minimizados e que as atividades de estimulação favoreçam uma existência com harmonia e tranquilidade”.

Desafios vencidos

Os cuidadores de pessoas com mal de Alzheimer
enfrentam desafios todos os dias. Isso porque as dificuldades são progressivas, a doença tem vários estágios e cada um deles exige mudanças e readaptações.
Além disso, os cuidadores precisam se reorganizar no
âmbito pessoal, familiar e social; muitas vezes precisam conciliar o trabalho com o cuidado e chegam até
a deixar o emprego para poderem se dedicar melhor
à pessoa.
Mas, apesar das dificuldades, é importante ressaltar que existem compensações. “O trabalho é desgastante, mas eu tenho recompensa todos os dias, porque
ela é muito alegre e carinhosa, e toda hora diz que me
ama”, conta Lopes.
Muitas vezes, o alzheimer acaba até mesmo sendo
um motivo de união para a família, que se aproxima
para cuidar do paciente. “No meu caso, essa situação
uniu muito a família. Minha mãe virou um ponto em
comum, e todos ficamos muito mais próximos dela”,
diz Córdula. Ela ainda afirma que a doença também
é um espaço de aprendizagem e de redescoberta, e de
muitas emoções. “Hoje foi um dia feliz, porque andei
de mãos dadas com minha mãe, uma coisa que não
fazia desde que eu era criança”.

CORPO E ALMA

ADAPTANDO-SE A UMA NOVA
REALIDADE
A doença exige várias mudanças no estilo de vida
da pessoa com alzheimer e na de seu cuidador também. E para lidar com elas é preciso planejamento e
flexibilidade. O primeiro passo é pensar na segurança
do paciente, para evitar que se envolva em situações
de risco, como se perder ou sofrer acidentes domésticos.
Depois é preciso organizar uma rotina para garantir o bem-estar do paciente, incluindo a realização das
tarefas diárias (horários para acordar, almoçar, tomar
banho, medicamentos etc), atividades que estimulem
intelectualmente e exercícios físicos como, por exemplo, caminhada. “Uma das melhores coisas foi aprender a rotina. Tem hora para levantar, tem hora para
tomar banho, para comer, para passear, para dormir.
Facilitou muito o cuidado”, diz Lopes.

TODO O SUPORTE POSSÍVEL
Além de informação, é essencial que o cuidador
receba todo o apoio possível. Existem vários grupos
que dão suporte. Além de dar informações e orientar no cuidado da pessoa com alzheimer, esses grupos
também são espaços em que os cuidadores podem
compartilhar experiências e buscar apoio psicológico
e emocional.
“Há grupos de socialização com oferta de divisão
de experiências e oportunidade de vivências fora da
situação de adoecimento e também grupos de apoio
psicológico em que além das trocas de experiências
há espaço para exposição, acolhimento e elaboração
de emoções associadas ao papel de cuidador”, explica
Paulino.
É importante o cuidador saber que não está sozinho, e que pode contar com ajuda quando necessário
– tanto dos grupos de apoio quanto dos familiares.
“O grupo de apoio é meu porto seguro. Lá eu encontro conforto e vejo que não estou sozinha. Eu tenho
‘apoio’ mesmo, e é tudo o que eu preciso”, diz Lopes.

“Eu ainda consigo conciliar meu trabalho com o
cuidado da minha mãe, porque ela ainda é muito independente, ainda mora na casa dela, é muito lúcida e
consegue conversar sobre sua situação – consegue até
me acalmar às vezes”, diz Lara Córdula (foto).
O planejamento financeiro também é importante,
pois todo esse cuidado exige a participação de vários
profissionais (fonoaudiólogo, psiquiatra, fisioterapeuta etc), além de medicamentos e outros equipamentos
que favoreçam a qualidade de vida da pessoa com alzheimer. E isso acaba saindo caro.
Todo esse planejamento e organização deverão ser
refeitos periodicamente, de acordo com a evolução da
doença e com as características dos pacientes. “Diante das dificuldades progressivas, a família passará por
várias mudanças, pois a cada estágio da doença os
desafios são diferentes. Por isso, readaptações devem
ser constantes assim como a avaliação criteriosa das
capacidades dos pacientes em cada momento”, explica
Paulino.

Alguns grupos de apoio:
Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ):
possui 21 regionais e 58 sub-regionais nas cinco regiões do país.
Grupo de Psicoterapia do Laboratório de Neurociências do Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital
das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da USP
(FMUSP): oferece atendimento gratuito aos cuidadores de pacientes com Alzheimer em São Paulo (SP).
Contato: grupopsicorpo@gmail.com
Grupo de Apoio a Cuidadores de pacientes com
Alzheimer do Hospital Rios D’Or: o hospital promove
reuniões mensais com profissionais de diversas áreas
que orientam e dão apoio aos cuidadores em Jacarepaguá (RJ).
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
(HUCFF- UFRJ): o grupo de apoio dá a preparação
técnica para exercer a atividade de cuidador, além de
fazer reuniões para trocar experiências e receber dicas.
Fonte: UOL-- São Paulo. Em 11/05/2013
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Câncer de Mama e
Reconstrução Mamária
R

econstrução mamária é o nome dado a um
grupo de cirurgias que visa à reparação de uma mama
total ou parcialmente.
A necessidade da reconstrução de mama pode ser
decorrente de:
1-) Má formação congênita;
2-) Deficiências de crescimento mamário por fatores traumáticos;
3-) Seqüelas de mastectomia total, parcial (quadrantectomias) ou de tumorectomias;
4-) Seqüelas de queimaduras;
5-) Necrose por infecção (por exemplo, em casos
de mastite puerperal);
6-) Outros.
Na prática clínica, temos a reconstrução decorrente de mastectomias (totais ou parciais) em torno de
90% dos casos.
Este ramo da cirurgia plástica foi um dos que mais
se desenvolveu nos últimos vinte anos, proporcionalmente ao aumento da incidência do câncer de mama
e na diminuição da faixa etária da população atingida.
Graças ao avanço médico-tecnológico, dos exames
diagnósticos, da evolução dos quimioterápicos, da
radioterapia, do mapeamento genético, da evolução
das cirurgias já aceitas como profiláticas para os casos
de alto risco, e da conscientização da população da
necessidade de sua prevenção, hoje se consegue uma
quantidade de diagnósticos precoce muito grande, o
que resultou em diminuição da quantidade de mastectomias totais, e aumento das quadrantectomias.
Acima de tudo, obteve-se o mais importante: o aumento do índice de cura, e a melhora na sobrevida das
pacientes em tratamento.
Há cerca de vinte anos, iniciamos um trabalho
multidisciplinar na abordagem destes pacientes, mostrando a importância da participação de diversos profissionais como psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, além da equipe
médica formada por mastologistas, cirurgião plástico,
oncologista e de enfermagem, assim como um grupo
voluntário, e de apoio referente a temas como a questão do cabelo, e a sua reparação durante o período de
quimioterapia.
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Todos estes fatores citados, juntamente com a percepção que a reparação das mamas, a não mutilação, o
“sentir-se inteiro”, eram benéficos para as pacientes no
aspecto emocional, e que este, em equilíbrio, favorece
o tratamento, optou-se por oferecer a reconstrução
mamária mais precocemente (após a mastectomia) ou
ainda imediata (junto com a mastectomia), de acordo
com o caso.
Várias são as técnicas que podem ser utilizadas, independente da
opção imediata ou tardia, e que são:

1-) Reconstrução mamária com
expansores teciduais, seguido do
uso de prótese;
2-) Reconstrução mamária com
retalhos miocutâneos de músculo
grande dorsal e prótese;
3-) Reconstrução mamária com
retalho miocutâneo de músculos abdominais;
4-) Reconstrução mamária com
retalhos micro-cirúrgicos;
5-) Reconstrução mamária com
retalhos dermogordurosos de vizinhança e prótese.
A escolha da técnica a ser utilizada vai depender principalmente:
1-) Das condições locais de pele
e músculos (área que vai receber o
expansor ou retalhos);
2-) Condições das áreas doadoras (costas, abdome, locais que cederão retalhos);
3-) Biótipo (características físicas de quem necessita da cirurgia);
4-) Forma e volume da mama
oposta;
5-) Forma do tórax;
6-) Peso.

CORPO E ALMA

Estes dados serão analisados pelo cirurgião a partir de sua própria experiência.
Atualmente tem sido realizada, graças ao diagnóstico precoce, uma abordagem cirúrgica, com a tendência de maior preservação da pele e do complexo
aréolo-papilar (quando possível), o que tem permitido ótimos resultados, dispensando o uso de retalhos
à distância, sendo estes utilizados somente naqueles
casos de ressecções maiores.
A soma destes fatores nos permite oferecer à paciente melhores condições de saúde física e psíquica,
bem estar e integração social e profissional. A evolução pós operatória é individual, e de acordo com a
técnica utilizada.
Os fatores limitantes variam de acordo com o porte da cirurgia, como por exemplo, nos casos das próteses e expansores, geralmente um dia de internação
e restrição mínima, e no caso dos retalhos dorsal e
abdominal, um período de dois a três dias de internação em média, e restrição maior de esforço físico, e
com recuperação em torno de 30 dias. Os riscos são
inerentes às condições de cada paciente, e as co-morbidades como hipertensão arterial, diabetes mellitus
e tabagismo devem ser considerados, pois, apesar de
não impedirem a cirurgia, poderão ajudar a equipe a
decidir por uma técnica menos agressiva, com cirurgia de menor porte, a fim de proteger a paciente.

É importante identificar o melhor momento para
a realização da cirurgia para cada paciente, de acordo
com a gravidade do seu caso e das suas expectativas,
sempre lembrando de como essa cirurgia ajuda na
reabilitação. Algumas destas cirurgias são feitas em
um só tempo, e em outras 2 ou 3 tempos podem ser
necessários.
Em boas condições, a reconstrução mamária imediata permite a continuidade do tratamento (quimioterapia e radioterapia) sem prejuízo à paciente.
Em conclusão, a reconstrução mamária é um procedimento seguro, cada vez mais adotado devido à
sua importância, e capaz de devolver à mulher o bem
estar, a auto estima e a vontade de viver, traduzido
pela qualidade de vida recuperada e pela eliminação
da sensação de mutilação.
Dr. Gilberto Luiz Gonzalez Monteiro
Cirurgião Plástico – CRM 62096
Responsável pelo Serviço voluntário de reconstrução mamária em conjunto com o Depto de Ginecologia e Mastologia, no Hospital Guilherme Álvaro
- Santos - SP. de 1994 a 2000.
Fundador do Instituto Neo-mama (Santos).
Atualmente nos Hospitais Santa Paula (São
Paulo), Casa de Saúde e ISO (Instituto Santista de
Oncologia) Hospital Dia (Santos).
GENTE Santa Paula
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QUALIDADE

Qualidade

D

entre tantas comemorações por ocasião do
encerramento de mais um ano, a equipe Santa Paula pode incluir mais uma com significação bastante
importante. Estamos nos referindo ao sucesso obtido
no aperfeiçoamento da acreditação internacional da
Joint Commission.
Assim como a conquista da certificação é um processo trabalhoso, a manutenção das práticas requeridas demanda um esforço contínuo e ainda mais meticuloso por parte de toda a instituição.
No ano de 2013 tivemos a oportunidade de receber várias visitas de acompanhamento pelas instituições certificadoras das acreditações nacional e internacional, que demonstraram a solidez do Programa
de Qualidade e Segurança do Paciente do Hospital
Santa Paula.
Para o ano de 2014 já estamos trabalhando para
a extensão da acreditação JCI no IOSP – Instituto de
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Oncologia Santa Paula - e para a Certificação do Programa de AVCI – Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, ambos programados para o primeiro semestre.
Teremos ainda a visita de manutenção da acreditação
nacional – ONA.
O entusiasmo que se pode observar em todas as
áreas no desenvolvimento das ações relacionadas à
melhoria contínua do nosso programa de qualidade
e segurança, nos leva à convicção de que teremos um
ano de 2014 muito produtivo, repleto de atividades
desafiadoras, coroado por novos resultados a serem
comemorados.
Agradecemos e parabenizamos a todos. E aproveitamos para desejar um próspero ano novo! Que 2014
seja o melhor ano de nossas vidas!
Escritório da Qualidade

ESPELHO DO MUNDO

Copa do Mundo 2014
A

Copa do Mundo FIFA é uma competição internacional de futebol criada na França em 1928 e ocorre a cada
quatro anos. A primeira Copa do Mundo foi realizada no
Uruguai em 1930. Porém devido à Segunda Guerra, não
houve Mundial em 1942 e 1946.

Vencedores:
Ano / Vencedor
1930 - Uruguai
1934 - Itália
1938 - Itália
1950 - Uruguai
1954 - Alemanha
1958 - Brasil
1962 - Brasil
1966 - Inglaterra
1970 - Brasil
1974 - Alemanha
1978 - Argentina
1982 - Itália
1986 - Argentina
1990 - Alemanha
1994 - Brasil
1998 - França
2002 - Brasil
2006 - Itália
2010 - Espanha

Cartaz

Natal - Arena das Dunas

Copa Do Mundo 2014 País sede: Brasil:
Cidades-Sede
Belo Horizonte - Estádio Mineirão
Brasília - Estádio Nacional Mané Garrincha
Cuiabá - Arena Pantanal
Curitiba - Arena da Baixada
Fortaleza - Estádio Castelão
Manaus - Arena da Amazônia
Natal - Arena das Dunas
Porto Alegre - Estádio Beira-Rio
Recife - Arena Pernambuco
Rio de Janeiro - Estádio do Maracanã
Salvador - Arena Fonte Nova
São Paulo - Arena Corinthians

Mascote
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Uma vitrine literária
Produção nacional terá destaque na feira,
que custará R$ 18 mi ao País.
Por: MARIA FERNANDA RODRIGUES

E

ntre as feiras de livro realizadas mundo afora, a
de Frankfurt é a maior de todas, ocupando uma área
equivalente a 14 campos de futebol. É a mais importante, já que é ali que se negociam os direitos dos livros que serão publicados futuramente. Seu público
é formado por mais de 300 mil profissionais do mercado editorial. São 7.500 expositores de 110 países. E
ela é, possivelmente, a mais curta–foi aberta durante
9/10 à 11/10.
O grande desafio é aproveitar a vitrine oferecida
pela Feira de Frankfurt ao escolher o Brasil como convidado de honra e promover ações contínuas de promoção da literatura nacional em outros mercados, diferentemente do que foi feito depois de 1994, quando
o País também foi homenageado e não houve muito
avanço na presença internacional. Com esta homenagem, quem ganha são os autores daqui, as editoras
estrangeiras - que se beneficiam das bolsas de tradução - e, em menor medida, as editoras brasileiras. O
investimento maior, porém, será público.
Os ministérios da Cultura e das Relações Exteriores estão gastando R$ 18 milhões na programação
dentro da feira (incluindo a montagem do pavilhão
onde o País homenageado se apresenta passagem e
hospedagem dos escritores, etc.) e fora dela. Desde o
final de agosto, Frankfurt tem recebido shows, peças
de teatro e exposições - algumas dessas atrações continuam até o início de 2014. Trata-se de algo parecido
com “o ano do Brasil na Alemanha”, mas com uma
diferença: o objetivo maior é promover a literatura
brasileira e, por consequência, o mercado editorial
nacional no exterior.
Na outra ponta, está o projeto BrazilianPublishers,
parceria da Câmara Brasileira do Livro (CBL), que
congrega toda a cadeia do livro, e da Apex, a agência
de exportação do governo, que investiu R$ 450 mil.
É ele o responsável por organizar o estande do Brasil
e acolher as 168 editoras participantes - outras terão
espaço próprio, como é o caso da Edusp, que também
vai promover debates, da Record e da Companhia das
Letras, entre outras.
A CBL teve autorizada a captação de R$ 13 milhões, que, conforme disse o presidente da Fundação
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Biblioteca Nacional (FBN), Renato Lessa, em entrevista ao Estado quando assumiu o posto, poderia diminuir o investimento governamental. Procurados,
FBN e MinC não responderam aos pedidos de entrevista do jornal para comentar esta e outras questões.
“A CBL teve como investimento direto na Feira
de Frankfurt os custos operacionais de seus funcionários dedicados à organização do evento e o custeio
da presença dos mesmos em Frankfurt. Não existe
investimento financeiro direto. Não houve captação
via Lei Rouanet”, informa Karine Pansa, presidente da
entidade.
O estande teve 700 m² para as editoras mostrarem
sua produção e para debates entre escritores e leitores.
Houve ainda uma cozinha-auditório. Pansa conta que
192 m² foram pagos pelo Brazilian Publishers e 508
m², por meio de convênio entre CBL e FBN. Quem
não encontrou acolhida nesse espaço foi a Associação
Nacional de Livrarias. “Queríamos apoio para ir e não
conseguimos. Ligamos para a CBL pedindo a agenda
oficial e fomos orientados a consultar o site. Entendemos que teríamos de ir de forma independente e
estamos indo. E, quando nos pediram o logo para colocar no catálogo, não demos”, diz Afonso Martin, diretor financeiro da associação. Consultada sobre essa
questão, Karine Pansa respondeu: “Acho salutar que
as diferentes entidades tenham agendas próprias. Isso
mostra o profissionalismo e a maturidade dos muitos
segmentos do setor. Afinal, todos lutam pelo mesmo
objetivo: a difusão do livro”.
O Sindicato Nacional de Editores não participa
este ano. “Não há necessidade de as duas entidades
organizarem o estande brasileiro, e o Snel preferiu
dedicar esforços e recursos aos temas nacionais que
nos impactam neste momento: lei dos direitos autorais, das biografias, os e-books, etc.”, diz Sônia Jardim,
presidente da entidade.
De sua parte, a Feira de Frankfurt cedeu o espaço
de 2.300 m² do pavilhão, organizou mostra com livros
sobre o país, promoveu atividades profissionais com
foco no Brasil na feira de 2012 e fez campanha com
livreiros alemães.
Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo – Sábado, 5 de
Outubro de 2013 – Caderno 2 – C5.
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Médicos:
a maior
mercadoria
cubana

Por: Maurício Horta (Texto),
Marcus Penna (Ilustração)
“Foi o melhor tempo da saúde pública do Tocantins”, disse o governador
Siqueira Campos (PSDB) no dia 14 de
setembro, enquanto recepcionava no
Palácio Araguaia 16 médicos cubanos. Ele se referia ao período iniciado em 1998, quando ele
mesmo, na época em seu segundo mandato pelo PFL (hoje
DEM), assinou um contrato com Fidel Castro para trazer
140 médicos cubanos ao Estado.
Como o diploma deles não era reconhecido no Brasil, a
Justiça Federal ordenou em 2005 o fim da experiência. Restam apenas os 34 médicos que revalidaram seus diplomas.
Somados a outros programas pelo resto do País, há hoje 199
médicos cubanos regularizados. E o programa “Mais Médicos” repete essa história – só que numa escala maior, e com
personagens políticos invertidos.
Mas, afinal, por que médicos cubanos? Bom, alguns
países exportam matérias-primas; outros produtos industrializados. Já Cuba, que tem a maior relação de médicos
por habitantes no mundo, exporta serviços de saúde. Dos
mais de 85 mil médicos cubanos, 15 mil estão em missões
espalhados por 60 países. Lá, geralmente fazem o trabalho
em áreas onde médicos locais não vão. Em retorno, trazem
para Cuba um valor estimado em US$ 5 bilhões por ano. É
muito: dá duas vezes o que Cuba ganha com exportações. E
representa 7% do PIB da ilha – de US$70 bilhões. Para comparar: o Brasil exportou US$ 243 bilhões em 2012. Dá 11%
do nosso PIB. Ou seja: proporcionalmente ao PIB, Cuba fatura quase tanto com seus médicos quanto o Brasil levanta
exportando petróleo, soja, minério de ferro, carros e aviões.
Mas não é só o dinheiro que explica. A medicina cubana
impulsiona a diplomacia do país desde a década de 1960,
com o envio de médicos para África. E continuou firme.
Fidel ofereceu sistematicamente serviços médicos a países
que sofressem desastres naturais, mesmo que seus governos
fossem anticomunistas. Foi o que aconteceu nos terremotos
do Chile em 1960, da Nicarágua em 1972 e do Irã em 1990.
Em 1998, o furacão Mitch matou 11 mil pessoas na
América Central e no Caribe. Foi o mais mortal desde 1780.
Como de costume, Fidel enviou médicos cubanos a países
atingidos. E fez mais. Expandiu se programa de missões
médicas e criou uma escola para formar doutores exclusivamente entre jovens carentes de países estrangeiros – a Escola Latino-Americana de Medicina. Pelos serviços de saúde,
Cuba esperava recuperar sua relevância internacional.
Paralelamente, um militar socialista era eleito presidente no maior produtor de petróleo da América Latina: Hugo
Chavez. Em troca de petróleo, Cuba passou a exportar
doutores para atender periferias e regiões rurais afastadas
da Venezuela. Hoje, o intercâmbio envolve 100 mil barris

Proporcionalmente ao
PIB, Cuba fatura quase
tanto com seus médicos
quanto o Brasil exporta
de petróleo, ferro, soja,
carros e aviões. E, política à parte, eles são uma
boa alternativa para a
nossa saúde. Entenda
por quê.
de petróleo diários (US$ 3,5 bilhões
anuais) e 32 mil profissionais de saúde
– deles, 11 mil médicos. Com a nova
injeção de dinheiro, Cuba aumentou
sua produção de médicos para exportação. Hoje forma 10,5 mil doutores
por ano (2,5 a menos que o Brasil, que
tem população 18 vezes maior). E, desse total, 4.843 formados são estrangeiros, que estudaram de graça. Eles vêm de
70 países, mas a metade é de bolivianos, equatorianos, mexicanos e argentinos.
A seleção desses estudantes diz muito do propósito de
Cuba. No Brasil, escolas seguem critérios meritocráticos
ou financeiros: vestibular duro ou valor da mensalidade. O
resultado é visto numa pesquisa do CRM de São Paulo de
2012: no Estado, 85% dos estudantes de medicina cursaram
o ensino médio em escola particular e 73% têm seus gastos
financeiros pela família. Além disso, os estudantes tendem
a se especializar em áreas mais lucrativas, como a medicina
estética. E a não sair dos ambientes urbanos onde nasceram.
Já Cuba tem um critério social para escolher seus estudantes
estrangeiros. Eles devem vir de comunidades onde mais faltam médicos – agricultores familiares, indígenas, imigrantes. A ideia é que, depois, eles façam atendimento básico
justamente nessas comunidades.
Mas há um detalhe: quem faz o meio de campo entre as
comunidades carentes e as universidades cubanas. No Brasil, isso fica a cargo de partidos políticos, de organizações
como Educafro e o MST e de entidades religiosas. E eis que
acende uma luzinha vermelha: comunidades que não tenham laços com essas instituições tendem a ser preteridas.
Por outro lado, missões cubanas é o recurso mais rápido de atendimento médico a regiões carentes. É como se a
ilha funcionasse como uma megaempresa de médicos terceirizados, capaz de alocar milhares de profissionais numa
tacada só.
Sim, há alternativas que não envolvam Cuba. Mas elas
não são imediatas. Uma seria o serviço compulsório de alunos de medicina, mas ele foi interpretado como inconstitucional. Outra seria a ampliação das cotas para pessoas de
comunidades carentes em cursos universitários, e que tem
um custo político enorme. Há ainda um projeto de emenda
constitucional defendido pelo Conselho Federal de Medicina: a criação da carreira de Estado para médicos do SUS.
Tal como ocorre com juízes e militares, eles começariam em
lugares distantes até chegar aos grandes centros. Mas isso
dependeria da aprovação do projeto – e de um aumento
substancial de gastos da União. Então restam os médicos
cubanos. Aí, a questão é se vale a máxima do líder comunista chinês Deng Xiaoping: “Não importa se o gasto é preto ou
branco, mas, sim, se ele mata o rato.”
Fonte: Revista Super Interessante. Ed. 324 – Outubro/2013. Pág. 22 a 23.
GENTE Santa Paula
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Ambição

X
Ganância
A

ambição é uma das molas
mestras do sucesso. Ter ambição é
colocar a mente e a vontade focadas num objetivo e tudo fazer para
que ele se concretize. Muita gente
confunde ambição com ganância.
Ambição é o desejo forte de fortuna, de glória, de honrarias, de
poder. Ganância é um sentimento
humano negativo que se caracteriza pela vontade de possuir somente para si próprio tudo o que
existe. É um egoísmo excessivo, direcionada principalmente à riqueza material. Contudo, é associada
também a outras formas de poder:
influência de pessoas com o objetivo de corromper terceiros e se
deixar corromper, manipular e enganar. Nunca diga que não é ambicioso. Isso significará falta de objetivos e, consequentemente, falta
de vontade e projetos de vida. Temos que ter ambição sempre, mas
ganância nunca! Ao contrário do
que muita gente pensa, podemos
ser ambiciosos humildemente, ou
seja, ter objetivos e metas traçadas,
partilhando de igual modo o seu
espaço, a sua vida, o seu tempo e
o melhor de si. Quando não temos ambição, não temos vontade
de novas conquistas. Então mexa-se!!! O movimento nos trás novos
objetivos e resultados. Temos que
ter ambição sempre, pois a cada
objetivo conquistado vamos atrás
de outro. Não importa o nosso objetivo, temos que nos mexer para
conquistá-lo, e isso é ambição.
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Recepção
A

equipe de atendimento é formada por cinco
supervisoras de recepção e mais 33 recepcionistas que
se revezam em plantões de 12X36 horas no diurno e
noturno sob a supervisão da gerência de atendimento.
Como atribuição, a equipe é responsável pelas as
atividades relacionadas com o atendimento ao cliente,
atuando nas recepções de internação e Pronto Atendimento do hospital. A recepção acolhe o paciente
sempre com muita cordialidade, respeito e eficiência.
Para tal desenvolvem uma metodologia de atendimento capaz de propiciar aos pacientes e familiares
a melhor presteza, habilidade e precisão nas soluções
de seus problemas, oferecendo segurança e satisfação
de suas necessidades, de suas dúvidas e de seus questionamentos. Priorizando a segurança do paciente e a
qualidade no atendimento, a recepção mensalmente

realiza em média 900 internações e mais de 8500 atendimentos de Pronto Atendimento.
Com treinamentos comportamentais, atualizações e busca constante de melhorias nos processos, a
equipe de atendimento preza pelo trabalho em equipe e bom relacionamento, pessoal, o que viabiliza um
ambiente de trabalho harmônico e excelente relacionamento com os demais setores internos do hospital.
Trabalhando em equipe fortemente em conformidade com os valores da Instituição, formamos uma
equipe que preza pela ética, atualização constante,
responsabilidade nas atribuições promovendo um
atendimento mais humanizado.
Eloisa Faleiros
Gerente de Atendimento e Hotelaria
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Colaboradores Santa Paula
José Fábio
Ferreira da Silva

Cristiane
de Freitas Firmino

“Trabalhar no Santa Paula pra mim foi muito além
de uma oportunidade. Aqui tenho a chance de aprender a cada novo treinamento, fazer amigos e sonhar.
Sou casado e tenho dois filhos a Yasmim e o Yuri, eles
são tudo pra mim. Todos meus esforços são direcionados para felicidade e garantia do futuro deles. No
meu dia de folga só penso em aproveitar com meus
filhos, sem deixar o futebol de lado. Trabalhando na
hotelaria tenho a chance de conhecer atividades diferentes e assim descobrir novas oportunidades de
trabalho. E como um bom corintiano e brasileiro não
desisto nunca, e nesse sentido continuo me preparando para retornar aos estudos em breve.”
José Fábio Ferreira da Silva é auxiliar de rouparia,
há 3 anos no Santa Paula, no departamento de hotelaria, chega aos 31 anos dizendo que sua meta para
2014 é retornar aos estudos buscando sempre melhorias para o futuro da sua família.

“Oi, sou a Cris, trabalho lá no Centro Cirúrgico
com uma equipe muito legal. Estou aqui há pouco
tempo, mas parece que faz muito mais quando tento
quantificar o quanto tenho aprendido. Esta instituição
com tantos treinamentos, processos e ações contribui
demais para meu amadurecimento profissional e pessoal. Além de tudo tem um espaço para o colaborador, a Casa Branca, onde posso descansar, estudar e
assistir às novelas nos horários de descanso. Aqui eles
realmente influenciam nosso aprendizado constante.
É na Casa Branca em meio aos livros, tv e computadores que temos a oportunidade de conhecer pessoas
e conversar sobre tantas atividades e processos. Sou
muito curiosa, falo bastante, adoro viajar, ler e assistir aos mais variados filmes. Meu maior pecado é não
fazer atividade física constantemente, mesmo com o
grupo de corrida e caminhada do hospital meu tempo
está muito curto dividido entre faculdade e trabalho.
Sei que meus esforços valerão a pena aqui no Santa
Paula e pra toda vida.”
Cristiane de Freitas Firmino, 23 anos, técnica de
enfermagem, no centro cirúrgico há 1 ano no Santa
Paula. Diz que sua meta para 2014 é concluir a faculdade de enfermagem, cursando na FMU, e conquistar
novas oportunidades no Santa Paula.
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M

Artesanato

eu nome é Ane Karina, tenho 30 anos e trabalho no hospital Santa Paula há um ano. Estou aproveitando este espaço para falar um pouco de mim.
Aprendi meu primeiro artesanato quando eu tinha
doze anos, comecei com tricô, depois crochê e depois
bordados, até que um dia assistindo a um programa
de TV eu vi um trabalho maravilhoso feito de flores
com garrafas pet, no mesmo tempo eu me encantei e
busquei informações para aprender.
No começo, fazia as flores só para mim, fazia um
pouco de cada uma, até que as pessoas começaram a
ver o meu trabalho e se encantaram. A parti daí, vieram as encomendas, então eu comecei a ganhar dinheiro fazendo flores de garrafas pet.
Até hoje faço artesanatos, para me distrair, adoro
também fazer dobraduras com papel para formar vasos, cestas e muito mais. E sempre que posso uso esse
meu talento para vender e presentear alguns amigos.
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Eu não vivo sem Praia
Q

uem não conta os dias para o verão chegar só
para poder “pegar uma praia”, como diz por aí.
Tem coisa melhor do que estar de chinelo, calção
de banho, bermuda ou biquíni? Ou então, que um milho verde, um picolé ou uma água de coco, isso tudo
olhando para o mar. Na minha humilde opinião, acho
impossível!
Alguém duvida que a praia seja o lugar mais democrático que existe? Gordinhos e esbeltos, crianças e
idosos, brancos e bronzeados. Todos estão lado a lado
disputando um lugar na areia, com nossas famílias
por perto e “chopinho” gelado na mão. Somos todos
anônimos, pois ninguém nos conhece, mas naquelas
horas ensolaradas, todos tem a mesma residência, a
praia.
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A verdade é que somos todos iguais. A praia iguala
as pessoas, torna mais próximo uns dos outros, ainda
que não nos conheçamos. Afinal, na praia ou no mar,
ninguém pode desfilar com o carro novo, um vestido
fino ou ostentar algum sinal de grandeza, pois estamos todos seminus, ao sol ou no mar.
Bendita seja a praia e as férias. Salve os homens
que vivem a beira-mar, cantando e dançando, pescando durante todos os dias do ano em lugares paradisíacos, que nós, os mais exigentes, temos acesso somente
uma vez por ano.
Elaysa C. Pires
Analista Financeiro e Marketing Sr.
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O senhor do pensamento
Em seus 15 anos de vida, o Google instilou em nós a sensação de
que nada que não possa ser acessado importa, abrindo caminho
para computadorizar nossa inteligência emocional

Por: Lee Siegel

F

iquei surpreso ao saber que na sexta-feira foi o
15º aniversário do Google. A impressão é que o gigante do mecanismo de busca existe há décadas. Esse foi
o tempo que levou para rádio e televisão transformarem nosso modo de vida. E um par de séculos se passou até a imprensa escrita ter seu efeito pleno. Mas, no
lapso de meros 15 anos, o Google causou uma metamorfose na maneira como sabemos das coisas, como
pensamos e nos comunicamos, como trabalhamos e
amamos.
Entre o último parágrafo e esta sentença eu “googlei” um artigo que havia acabado de publicar, para
ver o que outras pessoas poderiam estar dizendo sobre ele. Provavelmente voltarei ao Google antes de
terminar este parágrafo, seja para checar aquele artigo
de novo, seja para fazer alguma pesquisa rápida sobre
um fato para este ensaio. Mal consigo me lembrar de
como era a vida antes da revolução do Google. Se fizer
um esforço intenso, proustiano, talvez possa reconstruir um dia de trabalho pré-Google.
Quinze anos atrás, eu estaria sentado diante do
computador escrevendo, distraído somente pelo telefone, cuja campainha teria desligado, ou pela campainha da porta. Se precisasse verificar alguma coisa, me
levantaria da cadeira e buscaria uma fonte apropriada

entre minhas fileiras de livros. Na eventualidade de
não encontrar o que procurava, daria uma caminhada
de 20 minutos até a biblioteca, durante a qual ou descansaria um pouco do texto estressante ou continuaria a desenvolver meus pensamentos.
Nessa época, não teria ideia do que outras pessoas poderiam estar falando de mim, do que haveria na
mente da maioria, qual era a tendência cultural dominante, o que rolava de novo – a não ser pelo que leria
no jornal ou eventualmente veria no noticiário noturno da televisão. Quando procurava um romance, uma
peça de teatro ou um concerto, recorria a um punhado de jornais e revistas, ou consultava meus amigos
cultos. Recorria a algumas vozes fidedignas – com as
quais concordava ou não – para saber o que valia a
pena na cultura do momento.
Que diferença 15 anos fazem! Como o Google
existe, eu uso o Google, e quando busco uma coisa
sou inundado por incontáveis tendências, pedaços de
informação, centros difusos de autoridade.
Uma consequência ainda maior é minha relação
pessoal com esse universo impessoal que, no entanto, está sendo adaptado a minhas “preferências”. No
minuto em que algo que escrevi aparece impresso,
sou objeto – ou vítima - de algumas opiniões instantâneas, a maioria de pessoas de quem nunca ouvi falar
e nunca ouvirei de novo. Sei disso porque, por uma
GENTE Santa Paula
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mistura tóxica de vaidade, ambição, ansiedade e curiosidade, associei um Google Alert a meu nome.
Tão logo sou mencionado em algum lugar do mundo, assim parece, surge uma pequena mensagem
em meu e-mail dizendo isso.

Em vez de cumprir
a promessa da vida
moderna de domínio e controle
do mundo que nos
cerca, o Google nos
dá a ilusão desse
domínio e controle
Às vezes, sou mencionado por
pessoas cujos nomes conheço, ou
conheço pessoalmente. Essas pessoas em geral também são escritores, por vezes editores, que 15 anos
atrás teriam mantido suas opiniões para si mesmas por prudência
profissional e natural recato. Não
mais. Seja porque seus chefes lhes
pediram para tuitar, ou porque
sentem que precisam fazê-lo para
se manter antenadas, elas se sentem obrigadas a dar sua opinião
sobre meu trabalho, sem se importar que os comentários pareçam
competitivos ou obsequiosos.
Muita coisa foi escrita neste
país, onde o Google é mais bem-sucedido que em qualquer outro
lugar, sobre o efeito da empresa
na cultura. Pessoas têm dito corretamente que o Google privilegia
mais a informação que o conhecimento ao facilitar um domínio
instantâneo, superficial, de algo
sem captar sua natureza mais profunda, suas relações mais intensas
com outras coisas. E tem havido
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muitas críticas sobre a maneira
como o Google degradou o sistema de valores da pessoa. Antes, a
popularidade era só uma das medidas de qualidade. Agora, graças
à sacralização das consultas ao
Google, parece ser a única.
São críticas até certo ponto justificadas. Mas também é verdade
que, à medida que a vida moderna nos tornava mais ocupados e
acelerados, os modos de cognição
mudaram. Em seu tempo, o breve
verbete de enciclopédia também
era considerado uma mutilação
vulgar de temas que requeriam
tratamento mais aprofundado.
E, antes de haver a consagração
das páginas mais visitadas, havia
a proliferação das listas de “dez
mais”, ou do “melhor de”. O que o
Google fez foi acelerar as tendências mecanizadoras inevitáveis da
vida moderna.
Ainda se pode, no entanto,
pegar um livro e aprofundar o conhecimento de um tema sobre o
qual o Google forneceu só as informações mais superficiais. E não
é preciso acreditar na história contada pelas páginas mais visitadas
– embora, se a pessoa for proprietária de uma pequena empresa, ou
editora de uma revista ou jornal,
as visitas possam ser questão de
vida ou morte. Também muitas
das mudanças que o Google promoveu na cultura teriam ocorrido
sem ele, de uma forma ou outra..
A mudança mais profunda
causada pelo Google é uma que
talvez seja igualmente inevitável,
mas da qual nunca se falou. Em
vez de cumprir a promessa da vida
moderna de domínio e controle
do mundo que nos cerca, o Google nos dá a ilusão desse domínio
e controle, apesar de o mundo ter
se tornado mais incontrolável e

caótico.
Nós um dia esperamos que a
ciência, como expressou Francis
Bacon sadicamente, “extraísse por
tortura os segredos da natureza”.
A ciência representava disciplina,
a cultura, liberdade. Assim como
escreveu Schopenhauer que a música consistia de desejo, realização
do desejo, e renovação do desejo,
a cultura consistia de curiosidade,
satisfação da curiosidade e ressurgimento da curiosidade. A ciência tinha o mundo sob controle; a
cultura, quanto mais nos ensinava
sobre o mundo, mais mostrava seu
mistério.

O fato é que os
mistérios reinantes
no mundo atual não
são nascimento,
amor, morte, Deus,
mas o buscar e encontrar do Google.
Ao implodir o conhecimento em informação e fazer da informação uma ferramenta para
controlar o mundo, o Google nos
roubou a capacidade da cultura
de nos encantar. O poderoso “mecanismo de busca” nos permite
clicar em “Ilíada de Homero” e receber instantaneamente milhares
de referências a ela – e, de algum
modo, essa transfiguração do livro
em ferramenta rouba sua mística.
Ainda podemos lê-lo, é claro, e o
fazemos. Mas a próxima geração
poderá se contentar com as referências, e com o espetáculo de
uma referência se ligando a outra,
e com a conversa subsequente que
isso cria. A “aura sagrada do livro”,
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como Walter Benjamin descreveu
a autoridade de uma obra de arte,
terá sido esmagada numa poeira
de interminável interconectividade superficial.
É curioso como a tecnologia,
mesmo enquanto desencanta nosso mundo, substitui seu próprio
mistério. Voamos em aviões, mas
a maioria de nós não tem ideia de
como um avião funciona. Dirigimos, mas a maioria não tem ideia
do que faz um carro rodar. Acionamos um interruptor e as luzes
se acendem – como explicar? O
mistério do Google reside em seus
algoritmos – a maneira como ele
pega nossas palavras-chave e imagina quais dos quase 200 milhões
de sites do mundo são apropriados naquele momento para nossa
busca. Compreender algoritmos
do Google é ouro para várias empresas, mas os algoritmos são quase impossíveis de manipular. Isso,
porém, foge do assunto. O fato
é que os mistérios reinantes no
mundo atual não são nascimento,
amor, morte, Deus, mas o buscar
e encontrar do Google. E sabemos
tanto como o Google realiza suas
funções como sabemos o que somos na Terra. A ignorância não
importa quando estamos voando
num avião ou acendendo uma
luz. Mas quando nossas relações
sociais mais íntimas são moldadas
por forças misteriosas que nos são
incompreensíveis nos tornamos
impotentes diante delas.
Tendo se arrogado uma autoridade religiosa sobre as primeiras e
últimas coisas, tendo conferido às
pessoas a ilusão de que o mundo
da cultura – de como nós, como
conjunto, pensamos e sentimos –
está muito mais sobre nosso controle agora do que o mundo físico,
o Google entrou agora no negócio

da imortalidade. Eric Schmidt, o
CEO do Google, previu publicamente que nos próximos cinco
a dez anos o Google terá a capacidade de criar inteligência artificial que será indistinguível da
inteligência humana. Schmidt está
despejando uma fortuna nesse
projeto.
Para mim, essa é a transformação mais fundamental do Google,
para a qual seu mecanismo de busca veio assentando as bases nos últimos 15 anos. O Google nos instilou o sentimento dominante de
que nada que não possa ser acessado importa. Com isso, começou
a quantificar nossa vida interior;
começou a preparar o caminho
para nossa inteligência emocional
ser computadorizada.
Talvez seja por essa razão que
as conversas sobre arte neste país
têm sido substituídas por conversas sobre doença, envelhecimento
e morte. O americano está mais
obcecado que nunca por comentários explícitos sobre esses temas. Existe até a tendência de algo
chamado “jantares de morte”, nos
quais os convidados ficam conversando sobre como morrer. Isso é
menos Epíteto que Google, pois
a conversa seguramente deve ser
sobre desejos, tratamentos, diagnósticos e prognósticos – todos os
temas que, diferentemente de uma
exploração de pensamento e sentimento diante da morte, podem ser
buscados online.
Em 10 ou 15 anos, os escritores

neste espaço poderão perfeitamente argumentar não sobre ideias
sociais, culturais e políticas, mas
sobre quanto uma pessoa deve ser
artificial. Alguns anos depois disso, o debate poderá perfeitamente
tratar de quanto do cérebro de uma
pessoa – isto é, sua mente – deve
ser computadorizada. A pergunta
quente do dia será não quem nós
realmente somos, mas se devemos
ser alguém em particular. Talvez
seja assim que a história termine.
A resposta ao enigma de Édipo era
o próprio Édipo. O estágio final da
cultura humana será a conquista
da mortalidade em si, o que tornará a cultura irrelevante ou desnecessária. Isso tudo está começando
agora, com a redução da experiência a qualquer coisa que possa ser
quantificada pelo mecanismo de
busca titânico baseado em Mountain View, Califórnia.
Não tenho dúvida, porém, de
que aqueles de vocês que são céticos quanto a minhas conclusões
sobre a onipotência do Google
estão, neste exato momento, me
“googlando” para descobrir exatamente quem sou eu. Por enquanto,
ao menos, acredito que sei a reposta disso.
*Tradução de Celso Paciornik
Fonte:
Jornal O Estado de S. Paulo –
Domingo, 29 de Setembro de 2013
– Caderno Aliás, E10.
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Não se engane. Somos ratinhos em um laboratório quando vamos às compras. Décadas de pesquisa transformaram os mercado em lugares cuidadosamente planejados para passarmos mais tempo neles – e gastarmos
mais.

Infográfico: Cláudia de Castro Lima, Felipe van Deursen, Cristine Kist,
Jorge Oliveira e Lígia Duque
Fonte: Revista Super Interessante. Ed. 324 – Outubro/2013. Pág. 80 a 81.
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Dia dos Pais 2013

N

este ano preparamos aos nossos Pais Santa Paula um presente que
representasse o sentimento de gratidão e reconhecimento pela dedicação e
heroísmo em nos protege, dar carinho e toda atenção necessária para sejamos filhas e filhos amados e felizes.
É PAPAI... ESSE CARA É VOCÊ!
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Cuide-se, Viva A Vida Melhor – participa da
Abertura da Semana da Pátria na
Praça Panamericana

N

o dia 01 de setembro, domingo, a equipe assistencial e do
marketing do Hospital Santa Paula participou do evento que abre
as comemorações da Semana da Pátria, em Pinheiros.
Este evento é realizado há 21 anos e o Hospital Santa Paula
participa há 5 anos contribuindo com seus profissionais e serviços de saúde gratuitamente.
Foram prestados serviços aos visitantes com o programa
“Cuide-se, Viva a Vida Melhor” oferecendo teste de glicemia, teste de colesterol e verificação de pressão arterial, além de orientações para melhor qualidade de vida.
No evento participaram também integrantes das Polícias Civil, Militar e Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro e Aeronáutica. Escolas da região e grupos de escoteiros e
grupos de motoqueiros completaram o desfile cívico.
Estiveram presentes as colaboradoras: Ana Ribeiro - técnica
de enfermagem (1ºC manhã), Martinha Francisca dos Santos técnico de enfermagem (4ºB manhã), Elisângela Maria das Graças da S. Moura - enfermeira (centro cirúrgico), Viviane Balbino
– analista de marketing e Drª Rafaela Guerra – clínica médica
(pronto atendimento).
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“Câncer, e aí?!”:

Campanha
Outubro Rosa + Novembro Azul

Logo da Campanha

O

Instituto de Oncologia
Santa Paula (IOSP), que faz parte
do Hospital Santa Paula (HSP),
realizou nos meses de outubro e
novembro a campanha “Câncer, e
aí?!”
A campanha contou com o
mascote, Zé Maria Prevenido, toy
art criado especialmente para marcar a união dos meses símbolo do
câncer de mama, Outubro Rosa,
conhecido pelo laço cor-de-rosa e
Novembro Azul, simbolizado pelo
bigode na cor azul. O objetivo da
ação foi chamar a atenção da população para a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do
câncer de mama e de próstata.
Nas redes sociais, os internautas podem trocar informações
com amigos e familiares, e compartilhar a hashtags #CancerEai.
Neste período, o Instituto de
Oncologia Santa Paula e o Hospital Santa Paula, a exemplo de
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prédios e monumentos em todo
o mundo, foram iluminados em
rosa e azul, cores que simbolizam
o combate ao câncer de mama e de
próstata.
A campanha contemplou ainda palestras gratuitas para a população nos dias 24 de outubro e 8 de
novembro, sempre às 15h. As duas
palestras “Câncer, e aí?!”, foram
realizadas no auditório IOSP pelas equipes clínicas do Instituto de
Oncologia Santa Paula e do Hospital Sírio-Libanês, parceiro do
Hospital Santa Paula para Oncologia. Na primeira palestra quem
abriu a discussão, comandada pelo
diretor clínico Dr. Otávio Gebara,
foi à jornalista Joyce Pascowitch,
que falou sobre a sua experiência
com a doença desde o diagnóstico
até a cura, emocionando médicos
e plateia. Profissionais da equipe
do hospital, que representavam
as diversas especialidades envol-

vidas no tratamento do câncer,
também deram o seu recado. O
radiologista Guilherme Rossi ressaltou a importância da prevenção
e o oncologista Denyei Nakazato
elucidou dúvidas sobre a doença,
como fatores de risco e protetores,
sintomas e tratamentos. Finalizando, o psicólogo clínico Dr. Luiz
Gonzaga Leite falou como a psico-oncologia funciona como parte
integrante do tratamento, unindo
paciente, família e equipe médica
para enfrentar o processo. Depois
da palestra, todos se reuniram no
saguão do Instituto para um coquetel com música ao vivo para
celebrar a vida!
Na segunda palestra, foi abordado o tratamento, diagnóstico e
informações sobre a prevenção e
fatores de risco do câncer de próstata, com Dr. Alex Meller e Dr.
Tiago Kenji Takahashi, oncologistas da equipe clínica do Instituto. E
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novamente, com Dr. Luiz Gonzaga
Leite.
Um dos eventos em torno
do Outubro Rosa foi almoço que
aconteceu no Shopping Cidade
Jardim, organizado pelo Glamurama, que contou com a presença
e apoio do Instituto de Oncologia
Santa Paula. O Instituto também
disponibilizou materiais explicativos e educativos sobre prevenção e
cuidados com a saúde.
A campanha teve o apoio de
diversas empresas como: Restaurante Le Vin, Água de Coco Rio,
A.Brand, BDO, Glamurama, HipTour, Mães Amigas, Shopping
Cidade Jardim, Spezzato entre
outras. A iniciativa tem o apoio
do designer de jóias Raphael Falci, Rodrigo Lasmar, médico da
Seleção Brasileira de Futebol e do
Atlético Mineiro, além da jornalista Joyce Pascowitch e da grife CandyColors, além do blog Le Blog. A
ação também conta com o apoio
de celebridades engajadas no
combate ao câncer como Malvino
Salvador, Jô Soares, Fábio Jr, Ana
Claudia Michels, Livia de Bueno,
Paulo Ricardo, Juliana Jabour.

Zé Maria Prevenido
Toy Art da Campanha

Adesivo
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Hospital Santa Paula e Instituto de
Oncologia Santa Paula iluminados

Palestras

Joyce Pascowitch
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Algumas pernonalidades que
apoiaram a Campanha

Nathalia Dill

Baruch
Ana Claudia Michels

Ellen Roche

Narcisa
Patricia Mattos

Jô Soares

Fábio Jr.

Lu Alckmin

Paulo Ricardo

Juliana Jabour
Malvino Salvador

Renata Vittorato

Eventos: Shopping Cidade Jardim e MMA MaxSport
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Campanha de Natal 2013
Gente Santa Paula,
Agradecemos a todos pela participação na campanha de Natal que
em 2013 presenteou mais de 600 crianças.
Com as doações recebidas através do nosso mascote, o anjinho Crispim, foi possível comprar mais brinquedos aumentando o número de
instituições atendidas.
A entrega às instituições feita pelos voluntários foi realizada com
muita satisfação entre os sorrisos e alegria da criançada.
Receber o carinho dessas crianças é o maior reconhecimento pelo trabalho desempenhado com amor e carinho.
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SIPAT 2013

A

Equipe da Segurança do Trabalho agradece a
todos pela participação na SIPAT - Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de Trabalho que aconteceu
com grande sucesso nos dias 11, 12 e 13 de novembro
de 2013.
Agradecimento especial a todos os gestores, supervisores e coordenadores que se empenharam em

motivar suas equipes a participarem das palestras e
dinâmicas que enriqueceram o conhecimento de todos.
Esse evento mostrou mais uma vez que com a participação de todos o sucesso é garantido.
Lembrem-se: Viver com Segurança é direito de todos e dever de cada um.
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Festa de Final de Ano 2013

Festa Paz e Amor
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Rápido e Versátil
Ferramentas do Facebook transformam rede em
plataforma publicitária – o sucesso foi imediato

O

Facebook entrou em outro patamar: de uma rede social para uma
plataforma de propaganda corporativa. Além do advento das fanpages,
o FacebookAds tornou-se um mecanismo inovador para quem deseja
anunciar em um dos sites mais visitados do mundo diariamente. “O FacebookAds permite um mapeamento segmentado do público, seja por
gênero, idade, cidade, profissão, seja por interesse”, afirma Marcia Oliveira, diretora de Franquia da agência Guia-se Marketing Digital, uma das
pioneiras no ramo. “A partir dessa identificação, empresas podem criar
campanhas específicas de divulgação, com foco no público-alvo”.
Os anúncios estão disponibilizados na lateral direita da página, ofertados em mais de 20 modelos e cobrados por número de cliques ou tempo de exibição. As propagandas lincam diretamente ao site da empresa
ou à fanpage. Para usuários, é uma forma de se conectarem com assuntos
afins.
De acordo com a especialista, essa é a vedete da propaganda virtual
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dos próximos anos e uma tendência a ser explorada por companhias
de todos os tamanhos, dada a democratização de preços e períodos
de duração dos anúncios. “Pode-se
divulgar por apenas algumas horas ou por vários dias”, acrescenta
Oliveira. Com o leque de opções e
recursos oferecidos, muitas agências de marketing digital têm vivido um boom no atendimento. “A
parte operacional e as estratégias
de marketing no Facebook têm se
tornado complexas, exigindo um
acompanhamento especializado”,
afirma Fábio Rotella, diretor da
Agência Mestre, em São Paulo.
A fanpage também apresenta
relatórios com o tráfego e o perfil
dos seguidores, além de indicadores de satisfação por postagem. Na
página corporativa, no entanto, o
conteúdo de propaganda deve ser
moderado e são imprescindíveis
criatividade, linguagem adequada
ao público e atualizações diárias,
segundo Rotella – além, claro, de
informação de relevância. Ou seja,
que agregam valor ao seguidor.
A rapidez no atendimento
também é fundamental para quem
entra nesse mundo – principalmente quando surgem dúvidas do
usuário. Nesse quesito, a página
da L’Oréal Paris é um dos cases de
sucesso. São cerca de seis milhões
de fãs, a quinta fanpage com maior
número de seguidores no Brasil e
uma equipe estruturada para responder a dúvida e dilemas.
As duas fanpages mais acessadas no País são a do Guaraná
Antarctica e da Skol, com aproximadamente 15 e 13 milhões de
seguidores, respectivamente, de

HASHTAG

acordo com o ranking realizado pela agência
R18, especializada em Social Data Analysis.
“São páginas com linguagem jovem e alegre,
que criam um clima de leveza e diversão ao se
divulgarem”, aponta Rotella.

Interação

Na vertente da total interação, a Hering,
por exemplo, acaba de chegar a 1 milhão de
fãs em sua fanpage. O perfil na rede social
cresceu 382% apenas no último ano. De lá
para cá, investir em redes sociais tem sido
parte da estratégia da companhia, que também possui ações de varejo em seu canal no

Fanpage da Hering: crescimento de 382% apenas no último ano

Facebook, com promoções exclusivas aos seus
clientes e fãs, como sorteios e presentes.
A página da Chocolates Garoto também
deu um salto no primeiro semestre do ano, subindo de 4 milhões para quase 5,5 milhões de
seguidores em seis meses. A fanpage da marca é a que mais cresceu no primeiro semestre
de 2013, segundo a R18. “Diferenciar-se pelo
conteúdo, inovar e conectar-se ao seu público
é o mote da publicidade no Facebook”, sugere
Rotella.
Fonte: Revista Marketing Empresarial/2013. Pág. 128a131.
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Eles sabem

mudar e inspirar
Empresas convencem artistas e celebridades a mudarem
o visual – e inspiram seus fãs a renovarem também

I

nspiração. Essa é a palavra de ordem das empresas quando convidam celebridades para estrelarem
seus produtos e mudarem o visual. “Muitas mulheres
sonham colorir seus cabelos, mas têm medo ou dúvidas sobre como será o resultado e se irão gostar”, conseus desejos com as próprias mãos.” E
nada melhor do que inspirar utilizando a imagem da apresentadora mais
carismática da TV: Xuxa Meneguel.
A campanha #xuxamorena (Sonho de Transformação), criada para
linha de produtos Koleston, da Wella,
marca pertencente à P&G, em agosto
de 2012, transformou a loira em morena. Mais do que uma mudança estética, a empresa fez questão de ressaltar
que Xuxa confiou apenas da Koleston
para realizar essa mudança. Assim
que anunciada, a notícia da transformação foi “trendtopics” no Twitter
e teve enorme repercussão da mídia
brasileira e internacional, com mais de
850 matérias publicadas e aumento de
24% nas vendas de Koleston 30 – cor
usada pela Xuxa. “As mulheres brasileiras adoram colorir os cabelos e se
identificam com as embaixadoras da
Wella”, pontua Juliana ao citar os resultados positivos da ação, que durou
quatro meses: crescimento de 158% da
fanpage da Wella no Brasil, ganhando
mais de 460 mil novos fãs nas três semanas posteriores à coletiva. “Para
uma campanha de comunicação ser
bem-sucedida, ela deve ser verdadeira. Quando falamos em transformar
o cabelo de uma celebridade, também
estamos retratando o momento que a
nossa embaixadora está vivendo, casando os seus desejos com o conceito
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ta Juliana Gattaz, gerente de Comunicação da P&G.
“Quando convidamos uma celebridade para fazer
parte do nosso time de embaixadores e transformar
o visual, acreditamos que inspiramos a brasileira que
também tem vontade de se transformar para realizar

Xuxa Meneguel: a loira mais famosa do Brasil virou morena para estrelar
campanha da Koleston

GERAÇÃO MARKETING

da marca Koleston, que é transformação”.
A Gillette, da P&G, também aposta da transformação. Só que na masculina. A empresa já conseguiu que
o cantor Bel, da banda baiana Chiclete com Banana,
e o ator José de Abreu tirassem a barba em ações comerciais. Na nova campanha da empresa, os jogadores da seleção brasileira de futebol Oscar, Paulinho e
Lucas são os garotos-propaganda. Jovens craques que
prometem estrelas o time durante a Copa do Mundo.
A L’Oréal Paris também aposta no novo visual da
atriz Camila Pitanga, eleita recentemente porta-voz
da empresa. Camila colocou suas madeixas à disposição da marca e mudou o visual para realizar os filmes
publicitários da campanha, apostando em um corte
repicado e um tom castanho-claro. “Ela representa os
valores da marca: uma mulher atual e feminina, conciliando sua beleza brasileira e uma postura correta
diante da vida”, diz Bianca Pi, diretora de Marketing
da campanha. A Garnier Nutrisse, marca que pertence à L’Oréal, também contratou a atriz Deborah Secco
– que tingiu seu cabelo de tom chocolate – para ser
sua estrela.
Fonte: Revista Marketing Empresarial/2013. Pág.
120a123.

Sem barba: o jogador Oscar durante sua apresentação como garoto-propaganda da Gillette

Acima, a atriz Camila Pitanga, nova porta-voz da L’Oréal.
Deborah Secco com seu visual tom chocolate
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UNIFIR 20 anos
“M

Maktub - uma história bonita de se contar

aktub é uma palavra árabe que significa “já
estava escrito” ou “escrito nas estrelas” ou “destino”.
Começo a minha história com essa palavra, pois falarei sobre duas mulheres descendentes de libaneses
e italianos, cujo destino de luta já ficou demostrado
logo na juventude delas.
Kika e Fuva nasceram em Campo Grande, filhas
de Naile e Ronaldo, passaram toda infância e juventude sob a influência da família da mamãe Naile, a
família Rezek. Rigorosos nos costumes e na criação
envolveram as meninas de amor e estímulos. Naile e
Ronaldo sabedores de que as virtudes não são transmitidas geneticamente, mas sim um assunto de família, trabalharam obstinadamente na formação do
caráter delas. Então, o sucesso desse trabalho já ficou
claro ainda na adolescência, quando ambas demonstraram gosto pelos esportes e estudos, mas, sobretudo
demonstraram respeito e admiração e obediência à
família.
As meninas molecas tinham muita coisa em comum, escolheram o mesmo esporte e a mesma faculdade. Foram juntas para o interior de São Paulo,
estudar fisioterapia e jogar voleibol. O esporte serviu
para custear seus estudos mostrando que o destino de
luta estava apenas começando. Os pais compartilharam com elas o sonho de sua carreira profissional e as
garotas imigraram para São Paulo quando se formaram trazendo na bagagem muito conhecimento cientifico, coragem, respeito pela profissão, respeito pelos
pacientes e ambição. Parecia que estavam prontas,
porém seus pais se mantiveram presentes, apoiando,
estimulando e ensinando. Hoje podemos até imaginar
que Ronaldo e Naile previam que não teriam muito
mais tempo juntos com as filhas.
As mulheres Maria Cecilia e Silvia Renata enfrentaram o anonimato de São Paulo, se aprimoraram,
trabalharam arduamente e em 1993 criaram sua própria empresa de fisioterapia. UNIFIR foi o nome dado
por Naile à empresa e a contabilidade foi elaborada e
cuidada por Ronaldo. Assim nasceu a UNIFIR, que
conhecemos como uma empresa de família!
Neste ano de 2013, a UNIFIR comemora 20 anos
de existência, a Silvinha e a Kika já não contam com
a presença de seus pais, mas a sociedade prosperou e
se fortaleceu ano após ano. A Unidade de Fisioterapia
e Reabilitação presta serviços há 20 anos para o nosso
hospital, o Santa Paula, por isso a comemoração também é nossa. Todos que trabalhamos juntos podemos
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nos orgulhar da excelência técnica e do bom exemplo
da UNIFIR. Exemplo de respeito profissional, respeito humano, respeito à instituição ecomprometimento
incansáveis. A família UNIFIR conquistou a posição
de “essencial” para o sucesso do nosso hospital, sucesso em salvar vidas e atender bem.
Eu sou amiga da Kika, da Silvinha e da UNIFIR,
sinto orgulho enorme do sucesso delas e sinto gratidão também pelo exemplo que me dão de honestidade e honra. Em nome dos amigos dou os parabéns aos
20 anos de sucesso, desejo vida longa a família UNIFIR, saúde e alegria as queridas Kika e Fuva.
E o que esperar da vida? Pode estar escrito nas estrelas. Será?
MAKTUB!
Maristela Soubihe – medica Santa Paula e amiga
Essa homenagem recebeu a colaboração da Marcinha e da Lucia!
Cecilia e Silvia,
A Unifir completou 20 anos de: determinação, carinho, respeito com os pacientes além de muita dedicação para com todos os seus colaboradores e amigos.
As conquistas só acontecem por ter pessoas como
vocês que estão sempre preocupadas com o bem estar
e o sucesso de todos.
“Para realizar grandes conquistas, devemos não
apenas agir, mas também sonhar; não apenas planejar,
mas também acreditar.”
Gostaríamos de agradecer por serem tão presentes
e amigas, por sempre acreditar em nossa capacidade.
Beijos,
Fernanda e Patrícia
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Tímidos sem vergonha

Por muito tempo, eles foram vistos como esquisitos e destinados
ao fracasso. Mas a ciência desmascarou as qualidades dos quietos. Agora, é a vez dos introvertidos darem lições aos extrovertidos. Silêncio, por favor.
Por:
Carol Castro (Reportagem),
Dulla (Foto), Emiliano Urbim (Edição)

C

harlie Brown só queria um amor. O amor da menina
dos cabelos vermelhos. No dia dos namorados, escreveu um
cartão para ela. Ensaiou o momento da entrega, o tom de
voz, os gestos. Mas o cartão nunca saiu do seu bolso. Ele
nunca teve coragem de se declarar. Na verdade, ele nem sequer perguntou o nome dela. Charlie Brown é o tipo de sujeito que se esconde atrás da timidez. Nossa, ele quase recusou um convite para viajar a França (seria muita novidade
por metro quadrado). Como diz aquela canção dos Smiths:
“timidez é legal, mas pode te impedir de fazer tudo que você
gostaria na vida”.
Pode até ser. Mas ela é comum – talvez mais popular
que o cabeludo do dono do Snoopy. “Muitas pessoas são tímidas, mas a maioria não sabe. E os mais tímidos pensam
que só eles são tímidos, estão sozinhos no mundo”, diz o
americano Bernardo Carducci, autor de vários livros sobre
o assunto. Pasme, na nossa cultura de falastrões, 50% se di-

zem tímidos. Dentro do seu círculo social, um em cada três
amigos é introvertido (tecnicamente, quem possui traquejo social, mas precisa de solidão para recarregar baterias.
É muita gente. Só que essa maioria silenciosa ainda veste,
conscientemente ou não, máscaras de extroversão. O problema é que, por muito tempo, ser reservado foi um problema. Só os expansivos viravam chefes, ícones, modelos a ser
perseguidos. Por sorte, o mundo mudou. As qualidades dos
quietos (concentração, produtividade e, por que não, bom
senso) voltaram a ser valorizadas. E servem de lição até para
os populares extrovertidos.
Ainda assim, a minoria silenciosa ainda se vê obrigada
a responder se “está tudo bem?” quando resolve passar um
tempo na sua. Culpa do século 20.

O Império dos Tagarelas
Há cem anos, o mundo tinha vários decibéis a menos.
O rádio e a televisão ainda não faziam parte nem do sonho
de consumo das famílias. A maioria da população ainda vivia no campo. Numa vizinhança rural de dez famílias, todo
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mundo era familiar – mesmo os tímidos e introvertidos.
Até que cidades nasceram, incharam e os vizinhos passaram de 30 para 300. O Seu Zé, dono da fazenda de café,
amigo da família, que casou com a prima de segundo grau
da sua mãe, não era mais o patrão. Os comerciantes também
não vendiam apenas para os velhos conhecidos da região,
como antes, mas para uma massa desconhecida. “Cidadãos
transformaram-se em funcionários, enfrentando a questão
a questão de como causar uma boa impressão em pessoas
com quem não tinham laços”, explica a autora Susan Cain
no recente livro “O Poder dos Quietos”.
E os extrovertidos acabaram se dando bem. Eles tinham
o dom da comunicação: falavam mais, com segurança e
simpatia. Vendiam-se melhor. Conquistaram corações,
mentes, vagas, clientes e transformaram a extroversão num
culto: todos precisavam ser tão brilhantes e radiantes quanto eles. Simplesmente porque dava mais certo.
Se antes os manuais de comportamento pregavam como
ser mais formal, educado e ético, os livros de autoajuda do
século 20 ensinavam como ser mais sociável. O primeiro
best-seller dessa nova era veio dos EUA: em 1913, o ex-tímido Dale Carnegie lançou “Como falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios”, que ensinava a usar a
lábia para fazer sucesso profissional. Mas Carnegie acertou
mesmo em 1936, quando estendeu o conceito de simpatia
para a vida pessoal. “Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas”, um guia prático de extroversão, vendeu e ainda vai
vender milhões mundo afora – está na 52ª edição brasileira.
É o livro de cabeceira de Warren Buffett, um dos homens
mais ricos do mundo e notório introvertido.
Carnegie não era o único porta-voz da extroversão. Revistas, jornais e outras dezenas de autores passavam lições
sobre como aprender a falar (e sobre quais assuntos). O historiador Warren Susman comparou as qualidades mais destacadas nos manuais do século 19 e 20. “Cidadania”, “dever”,
“boas ações”, “bons modos” e “honra”, destaques doa anos
1800, praticamente sumiram de 1900 em diante. Deram
lugar a adjetivos como “magnético”, “fascinante”, “atraente”,
“dominante”, “enérgico”. A diretriz mudou de “seja uma boa
pessoa” para “seja uma pessoa incrivelmente legal”.
Na TV, as celebridades endossavam o culto à extroversão. A publicidade vendia os mesmos conceitos. Possuir
uma personalidade introvertida virou um defeito, coisa de
gente estranha e fracassada. Mas mudar a chavinha da introversão para extroversão não era fácil. Nem todo mundo
conseguia atuar no papel de desinibido, falastrão. Por uma
fator de peso: a genética.

Como as bochechas coram
É o primeiro dia no emprego novo e você encontra sua
nova chefa. A amígdala, área do cérebro responsável por
respostas automáticas, instintivas, liga o sinal de alerta. Ela
libera adrenalina no sangue, acelera os batimentos cardíacos, dilata os vasos sanguíneos (inclusive no rosto, podendo
deixar as bochechas vermelhas), deixam a respiração ofe-
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gante e transformam o combustível armazenado (açúcar e
gorduras) em energia. Isso acontece em poucos segundos,
após os quais o assunto chega ao neocórtex, responsável
por formar decisões racionais. Ele avalia a situação. Não há
perigo: é só sua nova chefa. Você sorri, estende a mão e a
cumprimenta. O neocórtex venceu o duelo com a amígdala,
dissipou as chances de um súbito ataque de timidez.
Nos introvertidos, as amígdalas parecem mais excitáveis
– por isso eles são mais sensíveis a novidades. E isso, de alguma forma, faz com que sejam mais retraídos. Quem descobriu essa relação foi o psicólogo Jerome Kagan, da Universidade Harvard. Numa longa pesquisa, publicada há mais de
30 anos, ele acompanhou recém-nascidos até a infância. Na
primeira etapa, expôs 500 bebês a estímulos desconhecidos,
como ouvir vozes diferentes e ver móbiles em movimento.
Uns 20% choravam muito forte, outros 40% nem se importavam, e 40% ficavam no meio termo. Aos dois, quatro, sete
e 11 anos, as crianças participavam de novos testes para ver,
outra vez, como reagiam às novidades. Além de observar os
comportamentos, os pesquisadores mediram a taxa cardíaca, pressão e temperatura (todas controladas pela amígdala). Os bebês mais chorões acabavam se transformando nas
crianças mais reservadas daquela turma. E também eram
os que mostravam mais alteração nas tarefas coordenadas
pela amígdala. Seu neocórtex demorava mais para vencer a
discussão e acalmar o organismo.
Um estudo mais recente, da Universidade de Iowa,
mostrou que o cérebro dos introvertidos e extrovertidos relaxam de forma diferente. Nos introvertidos, o processo é
comandado pela acetilcolina, neurotransmissor responsável
por memórias e elaboração de planos. Já os extrovertidos
precisam de uma alta dose de dopamina, neurotransmissor
ligado às sensações de prazer e recompensa.
Essas predisposições biológicas ajudam a compreender
as diferenças de comportamento. A amígdala de um introvertido frita em um ambiente cheio de estímulos. Para os
quietos, uma festa pode ser extremamente cansativa – o
relaxamento deles tem a ver com agitos internos. No caso
dos extrovertidos, sentar sozinho para ler um livro é que
cansa, não traz relaxamento nenhum. Pouco sensível, sua
amígdala precisa de mais coisa para se excitar – só cem tons
de cinza para gerar dopamina suficiente.
A genética, claro, não determina os atos de ninguém.
É como se ela fosse a estrutura da casa, e o revestimento,
colocado por você, fosse a personalidade. Nem todos os
bebês escandalosos do experimento de Kagan continuaram
reservados na vida adulta. Carl Schwartz, outro psicólogo
de Harvard, alguns desses jovens adultos para novos testes.
As amígdalas dos ex-chorões continuavam mais sensíveis,
mesmo entre os que se tornaram mais gregários. Ou seja,
sua genética não mudou, eles aprenderam a controlar suas
reações. É como se, ao ouvir as queixas da amígdala frente
a um desconhecido, a pessoa dissesse: “Calma, já passamos
por isso antes. Estique o braço, cumprimente este cara e
tudo vai ficar bem”. É possível, mas cansa.
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Enfim, as vantagens
As descobertas sobre a influência da genética no comportamento não são mera curiosidade. É a ciência afirmando que timidez não é doença, só um jeito diferente de
funcionar. A internet também deu uma forcinha: falar com
os dedos, num mundo virtual, sem obrigação de resposta
imediata, deixou os reservados mais confortáveis. E as pessoas se deram conta de uma coisa: ser introvertido tem suas
vantagens.
“As pessoas estão mais abertas à ideia de que há uma
força nas pessoas mais reflexivas”, conta Beth Buelow, autora do blog The Introverted Entrepreneur (em português,
O Empreendedor Introvertido). Força justificada pelas tais
diferenças bioquímicas. Como sentem menos necessidade
de se expor a estímulos novos, os introvertidos podem se
concentrar melhor, dedicar mais foco à resolução de um
problema.
Num experimento em que o psicólogo Richard Howard
distribuiu labirintos impressos para um grupo de 50 pessoas, os introvertidos se saíram melhor. Não por inteligência,
mas paciência: eles insistem mais nos desafios. Eles demoram mais para responder, mas, como seu cérebro trabalha
mais com associações e memórias, tendem a encontrar
respostas que não passariam pela cabeça de um desatento
extrovertido. Essa extrema concentração, inclusive, faz com
que introvertidos detestem ser interrompidos. E, por mais
que se esforcem para trabalhar em grupo, se saem melhor
em tarefas individuais.
Os tímidos, diferentemente dos “destemidos”, não costumam trocar razão por emoção. “Sensibilidade à recompensa não é apenas uma característica interessante da extroversão; ela é o que faz um extrovertido ser extrovertido”,
escreve Cain.
Essa ousadia pode render bons frutos, como transformar a mercearia do bairro em uma rede de supermercados. Mas essa atração por riscos pode desligar a chave da
sensatez. “Já vi negociações em que líderes fecham acordos
ou compram empresas por preços absurdos, só para sentir
o prazer da vitória. Depois se perguntam por que fizeram
aquilo”, escreve o autor Bernardo Carducci. Isso acontece
quando a amígdala vence o duelo com o neocórtex. Além
de dar voz ao medo, ela pode insistir para que você dê vazão
a outros instintos, como desejo e prazer. É por isso também
que extrovertidos batem mais o carro e pulam mais a cerca.
Desses males, pelo menos, os introvertidos sofrem menos.
Por outro lado, um perfil pouco ousado e mais calado
não se enquadra naquele estereótipo típico de chefe – co
cara que é “magnético”, “dominante”, “enérgico”... Mas tudo
bem. Colocar introvertidos no comando tem outras vantagens. Um estudo de pesquisadores de Harvard descobriu
que funcionários proativos liderados por extrovertidos
se abstêm de dar opiniões. Com introvertidos, acontece o
oposto: eles não temem conflitos com a chefia e se sentem
livres para palpitar. E, quando fazem, os lucros aumentam.
Os introvertidos têm mais um trunfo nas relações pessoais. Com essa mania de passar mais tempo calados, observar mais do que agir, eles viram melhores ouvintes. (Um

extrovertido tem sua atenção desviada com mais facilidade,
se perde na conversa e nem sempre compreende de verdade
qual é o problema). Além disso, a sensibilidade aguçada faz
deles observadores perspicazes, do tipo que estuda sua expressão facial, repara no tom da sua voz e percebe antes de
um falastrão quando algo não vai bem.

Bang-Bang a Yin-Yang
Mas devagar com a amígdala. Assim como foi errada a
supremacia da extroversão no passado, não cabe declarar
esta a Era dos Introvertidos. São perfiz opostos que não se
anulam se complementam. E mais: um tem muito a aprender com o outro. “Não adianta um introvertido criativo e focado se esconder na concha e não conversar com ninguém
sobre seu trabalho. Precisa se esforçar minimamente para
interagir um pouco”, explica Eliete Bernal Arellano, professora de psicologia organizacional da Universidade Mackenzie. É o que fazem, sem nenhum esforço, os extrovertidos.
Em troca, eles podem adotar alguns bons comportamentos
dos introvertidos: como manter o foco sem ter que sair, angustiado, para um café a cada 20 min. Juntos, os dois podem
evitar o excesso de comodismo dos quietos e o risco exagerado dos ousados.
Nos relacionamentos, é preciso entender que introvertidos não ficam quietos porque se chatearam ou enfrentam
algum problema. Às vezes, só estão cansados. Mas que
aprendam com os extrovertidos: é preciso se esforçar para
cultivar relações, seja para conversar com a família no namorado ou apresentar um projeto no trabalho. Mesmo que
isso obrigue você a passar o final de semana em casa reabastecendo as energias.
O mundo não seria muito agradável de todos vivessem
em busca de prazer a todo custo, se todos falassem sem parar e mal tivessem tempo de ouvir um ao outro. Ainda que o
exemplo seja perigosamente real, seu oposto também seria
um saco: um marasmo insuportável se todos se enclausurassem e ninguém fosse à esquina jogar conversa fora. Por
sorte, temos todas as variações. Juntos é que introvertidos e
extrovertidos são mais divertidos.

Frases destaque:

Menos Papo, Mais Foco
O tímido nunca vai ser o rei da conversa de corredor.
Mas como passa bem sem novos estímulos, tem mais facilidade para se concentrar e produzir.
Desconforto com Desconto
Introvertidos sentem sua energia ser drenada em eventos sociais. Mas eles provocam mais empatia em papos individuais – e são melhores ouvinte.
Desconfiados da Confiança
Como não se fiam em seu carisma, os mais quietos
fazem o dever de casa antes de apresentações e reuniões –
postura que se reflete em outras situações.
Fonte: Revista Super Interessante. Ed. 324 – Outubro/2013. Pág. 42 a 50.
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Parceria:

Estacionamento FortuPark
Os colaboradores Santa Paula agora possuem desconto no Estacionamento
FortuPark,
Endereço: R. Doutor Andrade Pertence, 157 - Vila Olímpia.
Telefone: (11) 3313-1638
Para mais informações:
Contato - Rubens (Cel.: 99329-5858)

Local:

Instituto de Oncologia
Santa Paula

Hospital
Santa Paula
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Verão é bom para:
• Rever alista de amigos e escolher quem merece continuar nela.
• Afinar a cintura de olho no carnaval.
• Tomar muito chá de menta gelado.
• Colocar em ordem o armário depois do tufão que passou na época do natal.
• Encher a casa de som e luz.
• Aproveitar os dias na praia e não perder um pôr do sol sequer.
• Aprender algo de novo – literatura, filosofia ou até lambada, que tal?
• Fazer happy hour duas vezes por semana.
• Desestressar.

GENTE Santa Paula

|

83

WWW.SANTAPAULA.COM.BR

