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Dia Mundial da
Saúde - Confira tudo
o que aconteceu
no Parque do Povo
nesse dia especial e
diferente para cuidar
da saúde com muito
estilo.

DNA Cultural

A trilha sonora da série
A Teia da Rede Globo
conta com boas músicas
internacionais consideradas
clássicos do rock.
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Faça você mesmo sua
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refrigerante será
lançado em cápsulas!

Por cá e Por lá

Ponta dos Ganchos Conhecida pela sua
extraordinária
diversidade de
atrativos naturais e
culturais. Todos os anos
milhares de
turistas embarcam para o Estado
catarinense em busca do seu
litoral privilegiado.
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Dia Mundial da
Saúde - Confira tudo
o que aconteceu
no Parque do Povo
nesse dia especial
e diferente para
cuidar da saúde com
muito estilo.

DNA Cultural

A trilha sonora da série
A Teia da Rede Globo
conta com boas músicas
internacionais consideradas clássicos do rock.

Super Interessante

Faça você mesmo sua
Coca-Cola em casa:
refrigerante será
lançado em cápsulas!

Por cá e Por lá

Ponta dos Ganchos Conhecida pela sua
extraordinária
diversidade de
atrativos naturais e
culturais. Todos os anos
milhares de
turistas embarcam para o Estado
catarinense em busca do seu
litoral privilegiado.

Arte da Capa:

Angélica Queiroz - Analista de Marketing Jr.
Para expressar toda a nossa torcida, a arte da capa da nossa Revista Gente Santa Paula
Ed.21 traz uma ilustração do logo oficial da taça da Copa do Mundo 2014. De uma forma
diferente e artística, a ilustração digital foi trabalhada no photoshop para simular pinceladas
de tinta. O desenho representa a espontaneidade, alegria e criatividade do povo brasileiro
que sediará a Copa. Bem como, lembrar a todos que a Copa Santa Paula será especial, dando
a oportunidade de todos os colaboradores acompanharem os jogos e todos os eventos.
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A Copa do Mundo está chegando e o Brasil está lutando contra o tempo para
entregar as obras das Arenas e da infraestrutura, principalmente, dos aeroportos
que estão ainda em situação precária. Em junho do ano passado tivemos várias
manifestações de rua contra a Copa inclusive com lamentáveis atos de vandalismo. Acho que as pessoas se esqueceram que a definição do Brasil como sede da
Copa foi no governo Lula, ora se são contra, porque elegeram a Dilma? Isto vale
uma importante reflexão!
Mas diante do fato inexorável devemos valorizar os benefícios do evento,
em minha opinião é a grande manifestação de patriotismo que a Copa provoca
e também o fato da FIFA exigir o famoso padrão de qualidade padrão FIFA vai
nos beneficiar em muito após a Copa, infelizmente a corrupção e superfaturamento na construção das Arenas está acontecendo a olhos vistos, mas o padrão
FIFA em nenhum momento contemplou estes desperdícios inúteis.
Enfim, vamos torcer para que tudo dê certo e que a Copa deixe boas recordações!
Que vença o melhor, melhor ainda se for o BRASIL.

CARTA AO LEITOR

Palavra do Presidente

George Schahin
Diretor - Presidente

GENTE Santa Paula
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EDITORIAL

Editorial
#imaginanacopa
“Imagina na Copa”: é uma expressão que virou moda. Normalmente a usamos
associada a problemas, seja ao trânsito, apagões, filas, atrasos de voos e o que mais
estiver errado em seguida vem o “slogan” IMAGINA NA COPA. Todos são problemas reais, fato!
Mas esta expressão poderia ter sido empregada no sentido oposto. Imagina na
copa quantas oportunidades de emprego teremos, o quanto isso vai favorecer nosso
turismo e quantos projetos de inclusão social podemos criar. Temos uma infinita
gama de “hashtags” positivas, mas que eu não ouvi por aí.
Estamos todos apreensivos com relação a este resultado. Se tudo vai funcionar
ou não!
Às vezes, sinto que esta pauta é mais frequente que o fato se vamos ganhar a
copa ou não se vamos virar o jogo! Por isso fica aqui uma sugestão, ou melhor, um
pedido!
Vamos torcer! Torcer para dar tudo certo, torcer para o Brasil ser campeão!
Para depois falarmos “lembra da copa”? com orgulho de termos sediado o maior
evento do esporte que é a cara do Brasil!

Paula Nascimento Gallo
Gerente Financeiro e Marketing
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CHUVA DE CONFETES

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

Prezados, bom dia.
Gostaria de registrar meus sinceros
agradecimentos por todos serviços prestados por conta da minha internação no último dia 09/08 para um procedimento de
Iodoterapia.
Fui muito bem tratado pelo corpo médico e enfermagem, todos com muita educação e sorriso no rosto, isso faz toda diferença, tudo isso somado à carta que recebi
de seu Presidente que apesar de parecer ser
uma carta padrão, só a iniciativa já é bastante válida.
Fiz questão de fazer esse registro em função do que tinha de opinião sobre o Hospital por conta de comentários negativos de
pessoas, portanto, peço desculpas pelo meu
pré-conceito.
Continuem nesse caminho e coloco
meus dados à disposição inclusive para um
contato pessoal com vosso Presidente.
Sinceramente,
M.A.B.
Quero expressar a minha satisfação no
atendimento que recebi durante o período
que fiquei internado no Hospital Santa Paula, sendo bem atendido e assistido por vossa
equipe de profissionais.
Agradeço a todos.
R.R.
Bom Dia!
Estive internada no período de 04/08 a
07/08 e só tenho a agradecer!!! Fui muito
bem atendida, equipe da enfermagem muito atenciosa e eficiente, assim como os médicos e outros funcionários também. Obrigada!
M.C.V.C.
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Prezados profissionais do Hospital Santa
Paula, gostaríamos de deixar registrada nossa satisfação e encantamento com o atendimento e atenção que tanto a paciente Tania
Maria Cantagalli como seus familiares, receberam da equipe da UTI B (médicos, enfermeiros, auxiliares, fisio, TO, e fono ), bem
como da área administrativa no momento
do falecimento.
Na verdade, desde 2009, minha irmã
passou por diversas internações e cirurgias
nesse hospital e sempre teve um tratamento
exemplar, a começar pelo Pronto Socorro,
quarto e UTI, o que nos fazia retornar sempre a este local quando necessário.
Neste último ano o problema de saúde
de minha irmã complicou-se muito, com a
recidiva do tumor cerebral, quadro esse irreversível.
Desde 03 de abril de 2013, tivemos todo
o apoio dos profissionais quando minha
irmã chegou quase sem vida ao Pronto
Socorro, e graças à pronta intervenção do
Dr. Alex, conseguimos reverter o quadro,
naquele momento. Desde então ela permaneceu no Hospital, até o dia 23/07 quando
veio a falecer. Foi um período muito difícil,
principalmente depois que ela foi transferida para a UTI B, porém pela diferenciação
desta UTI mais humanizada, presenciamos
toda a competência e carinho no tratamento
e a preocupação de que o paciente sempre
estivesse o mais confortável possível. Aliás,
pudemos constatar que esse atendimento
é dado a todos os pacientes e isso é muito
importante, porque tenho certeza que se
não fosse o trabalho maravilhoso que essa
equipe da UTI B faz,com tanto carinho, seria muito mais difícil para o paciente e para
os familiares.
Nossa família gostaria de agradecer especialmente aos profissionais que estiveram
mais presentes nesse momento de dor, que

Boa tarde! Gostaria de parabenizar o
hospital pelo ótimo atendimento que meu
marido (paciente Jairo de Campos) e eu esposa recebemos do hospital, principalmente
dos médicos Gilberto Anuate pela perfeita
recepção e atenção. Ao Dr. Fabiano Cunha
pela competência da cirurgia e pela segurança que nos passou a todo o momento,
parabéns mais uma vez a estes grandes profissionais e meu muito obrigado.
M.C.
Agradeço aos médicos e aos enfermeiros
do hospital pelos cuidados e pelo carinho
manifestado pela Srª minha mãe Alicia Alvarez Langa durante o período de internação entre 28 de Julho e 06 de Agosto. Um
agradecimento especial à Supervisora de
Atendimento da noite, Dona Ivani, que se
desdobrou para agilizar o processo de internação da minha mãe. A todos vocês a nossa
gratidão.
J.L.P.A.
CAROS AMIGOS BOM DIA,
FIZ UMA CIRURGIA EM 25/07/13
NESTA UNIDADE, E QUERO PARABENIZAR
E AGRADECER O EXELENTE ATENDIMENTO EM TODOS OS SETORES,
INICIANDO DA RECEPÇÃO, ENFER-

Prezados senhores, o motivo desta mensagem é para agradecer o atendimento e as
providências tomadas pela equipe médica deste hospital, que me trouxeram alívio
e segurança, com relação ao quadro renal
grave em que me encontrava. Aliás, não esperava outro atendimento, pois minha mãe,
também ficou internada e foi muito bem
atendida e acompanhada pela equipe de oncologia. Espero sempre poder contar com a
eficiência de todos os colaboradores e equipe médica deste hospital.
A.R.L.

CHUVA DE CONFETES

são os médicos: Dra Rachel, Dra Marystela, Dra. Alessandra, Dr. Fabio, Dr. João Geraldo, Dr. Alex; a fono Márcia; a terapeuta
Ocupacional Camila , as fisioterapeutas, as
psicólogas e toda equipe de enfermagem,
em especial a Juliana.
Os profissionais e o Hospital Santa Paula, estão de parabéns, pois são diferenciados
e seres humanos maravilhosos, que colocam
em primeiro lugar o paciente, deixando os
familiares mais tranquilos nessa hora tão
difícil.
Somos muito gratos por tudo.
Atenciosamente,
M.C.C. e família

MAGEM, CENTRO CIRURGICO E MÉDICOS.
FUI MUITO BEM ATENDIDO E HOJE
INDICARIA ESTE HOSPITAL COM MUITA
TRANQUILIDADE.
GRATO ATT.
R.B.

Prezados Senhores,
Recebi nessa data uma carta de vocês
nos convidando a fazer qualquer comentário sobre nossa estada no Hospital.
Minha mãe frequentemente vai ao hospital, pois tem câncer de mama e a doença
em estado avançado nos obriga algumas vezes a interná-la. Quero dizer em seu nome
que tanto a equipe do Santa Paula, recursos,
e hotelaria nada deve a hospitais europeus
que tive oportunidade de conhecer. Quando
descobrimos a doença, fiquei desapontado
por não poder manter minha mãe no Sírio-Libanês ou Oswaldo Cruz. Hoje, digo com
orgulho que o Santa Paula e muito melhor,
pois pelo tamanho, nos dá a chance de conhecer a equipe, além de toda a tecnologia
disponível nas outras entidades.
Para concluir, quero agradecer a oportunidade de fazer os pacientes e seus familiares sentirem-se amparados nessa fase tão
difícil em nossas vidas.
Atenciosamente
X.S.

GENTE Santa Paula
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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 4º Trimestre de 2013:

Classificação
1
2
3
4
5
6

Classificação
1
2
3
4
5
6

CIRÚRGICOS

Médicos

Dr. Gil Vicente Lico Cividanes
Dr. Paulo Henrique Pires de Aguiar
Dr. Guilherme Rossi
Equipe da Oncologia Cirúrgica
Dr. Luiz Fernando Lobo Leandro
Dr. Rogério Nascimento Fabrinni

CLÍNICOS

Dr. André Perina
Equipe Onco Cirúrgica

ANESTESISTAS

Médicos

Classificação

Médicos

Equipe da Cardiologia Clínica
Equipe da Oncologia Clínica
Dr. Dieter Araya
Dr. João Geraldo S. Houly
Equipe da Neurologia Clínica
Dr. Edison José Boccardo

1
2
3
4
5
6

Dr. Lauro Marubayashi
Dr. Frank Teraçono
Dr. Heber Magalhães
Dra. Helena Sumi
Dra. Regina Gori
Dra. Lizete Terada Fortes

Parabéns a todos os médicos ganhadores!
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Dr. Heber
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VOCÊ FELIZ COM A GENTE

CETAP
Diante das atualizações tecnológicas na práCETAP

tica educativa, abrimos mais uma vez as portas da
excelência em busca de inovação. Investimos em
uma plataforma de treinamento que possibilita uma
nova dimensão de acesso às informações e à produção de conhecimento.

Além dos treinamentos online, atendemos as
suas solicitações com os treinamentos presenciais:
ABC da Etiqueta Empresarial, Validação de Medicamentos, entre outros.
Visamos sempre alcançar ótimos resultados e a
diversificação nos serviços oferecidos, para continuarmos sendo reconhecidos pela nossa qualidade,
eficiência e resultados nos serviços prestados.
Foi elaborado pelo CETAP o Treinamento Formação de Instrutor, que teve como conteúdo programático:
Unidade I: Ensino e Aprendizagem
Unidade II: Variáveis psicológicas que envolvem
a aprendizagem e o medo de falar em público
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Agradecemos a sua participação ao responder o
formulário Levantamento de Necessidade de Treinamento. A partir das demandas apresentadas por
vocês, elaboramos treinamentos para este ano, que
podem ser acessados de forma simples, rápida, no
horário e local que achar mais oportuno.
É com satisfação que apresentamos alguns dos
nossos treinamentos:

Unidade III: Competências essenciais para um
instrutor
Unidade IV: A Didática de ensino
Além da parte teórica, nosso treinamento contou também com a parte prática. Já realizamos duas
turmas. É com satisfação que apresentamos a nossa
Equipe de Instrutores! Que tem um papel muito importante e abrange muito mais do que de um educador, mas sim, de um agente incentivador.
Esperamos continuar ampliando nossa equipe, a
fim de integrar todas as ações referentes aos treinamentos que ocorrem em nosso hospital.

Ações RH

Despedida e agradecimento aos Jovens Aprendizes da Turma 2013:
Clecia – RH
Gabriela – RH
Jackeline – Faturamento
Karina - Farmácia

Mayara – Engenharia Predial
Michelle – Faturamento
Roberto – Oncologia
Ruth – SESMT
Sheila – Controle de Qualidade
Talita – Comercial
Thais – Ouvidoria / Ombudsman

CETAP

AUXÍLIO EDUCACIONAL
Buscando o contínuo desenvolvimento e atualização constante, a cada ano temos contemplado um
número maior de colaboradores. Neste primeiro
semestre foram beneficiados mais 39 profissionais.
Desejamos sucesso em seus estudos!

Desejamos a cada um de vocês sucesso e felicidade!
Que trilhem seus caminhos da melhor maneira
possível!

Missão, Visão e Valores
Uma empresa é constituída por profissionais
com características e habilidades diferentes, mas
que, juntos, se complementam em busca de objetivos e sonhos em comum. Por isso, é muito importante que todos os profissionais conheçam e entendam a Visão, Missão e Valores da sua empresa.
Fundamentos que fazem parte do nosso jeito de
ser e refletem nossa maneira de pensar e agir. Os valores devem nortear nossos comportamentos para

que seja possível alcançar a missão, nosso compromisso hoje, e nossa visão, onde queremos chegar.
Em virtude disso, lançamos o treinamento online Missão, Visão e Valores, onde os nossos diretores
têm uma mensagem muito especial para todos nós.
Além disso, visitamos cada setor do hospital para
disseminar nossa cultura, presenteados com um
bombom e um lembrete para crachá.
Vamos relembrar?

Nossa Visão:

“Ser um hospital reconhecido nacional e internacionalmente em
busca de excelência e de resultados”.

Nossa Missão:

“Somos uma instituição exemplo na gestão de negócios e referência
no atendimento de alta complexidade, preocupando-nos sempre com o
cuidado e bem estar de cada paciente”.

Nossos Valores:

Uma instituição com pessoas e procedimentos baseados em:
• Ética
• Responsabilidade
• Excelência
• Atendimento humanizado
• Trabalho em equipe
• Atualização constante
GENTE Santa Paula
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Faça você mesmo sua Coca-Cola em casa:
refrigerante será lançado em cápsulas
SUPER INTERESSANTE

Empresa se aliou à Green Mountain, fabricante de bebida em cápsulas

T

ransformar água em Coca-Cola é o milagre que muitos consumidores
do refrigerante mais vendido do mundo gostariam de ser capazes de realizar.
E pode estar mais próximo da realidade, com o acordo entre a Coca-Cola
Company e a Green Mountain Coffee para desenvolver produtos para a linha
KeurigCold, que permitam às pessoas usar cápsulas de sabor para produzir
uma versão caseira do refrigerante.
O acordo inclui, segundo a Forbes, a compra de 10% da Green Mountain
pela Coca-Cola, equivalente a um lote de 16,7 milhões de ações, a US$ 74,98
por ação. O valor total da negociação seria de US$ 1,25 bilhão, e será usado
pela Green Mountain para custear o desenvolvimento do produto e para recomprar, posteriormente, parte das ações.
Ainda de acordo com a Forbes, a negociação é uma espécie de resposta à
israelense SodaStream, que lançou um sistema semelhante, mas que usa um
sabor “genérico” de refrigerante de cola. Outra vantagem seria a redução do

número de garrafas plásticas.
O anúncio fez as ações da Coca-Cola subirem ligeiramente na Bolsa
de Nova York no pregão de quinta-feira, enquanto as da Green Mountain dispararam 35%, para perto de
US$ 110 - refletindo o interesse que
o produto está gerando antes de ser
lançado. Já as da concorrente SodaStream caíram 10%, para US$ 32,27, o
menor valor em 12 meses. A expectativa da Green Mountain é que o sistema esteja disponível para o público
em 2015.
– Com a Coca-Cola como parceira estratégica global em nosso sistema de bebidas caseiras, acreditamos
que há uma significativa oportunidade para acelerar o crescimento da
categoria de bebidas frias, ao oferecer aos consumidores uma maneira
inovadora e conveniente de preparar
sua bebida favorita com o simples
apertar de um botão – afirmou o diretor-executivo da Green Mountain,
Brian Kelley, em comunicado.
Fonte: http://oglobo.globo.com/
economia/faca-voce-mesmo-sua-coca-cola-em-casa-refrigerante-sera-lancado-em-capsulas-11533040
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Na França, Casino investe em
produto verde-amarelo

P

rodutos brasileiros - alimentos e bebidas - já
estão sendo vendidos em mais de 320 lojas do grupo
Casino na França. Isso será permanente, mas o Casino, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA),
vai ampliar a investida do Brasil no mercado francês
por ocasião da Copa do Mundo: nesse período, a
operação se estenderá a duas mil lojas. O Monoprix,
rede de supermercados sofisticados de bairro, também organiza um evento especial com artigos de
moda e de decoração criados por artistas brasileiros.
As seções permanentes “Casino do Brasil” (ver
foto) em 200 supermercados e em todos os 126 hipermercados na França já oferecem desde o início
do ano produtos como arroz, feijão, açaí, castanhas,
água de côco, guaraná Antarctica e doces. As marcas próprias do Pão de Açúcar (Qualitá, Taeq e Sou
Brasileiro) também são vendidas.
“Nossa posição de controlador do GPA nos permite oferecer produtos brasileiros na França. É uma
estratégia em que todos saem ganhando: os consumidores franceses e os produtores brasileiros”, diz
Jean-Charles Naouri, CEO do Casino. Em junho,
quando o evento será ampliado a duas mil lojas por
dois meses, haverá ainda Havaianas, cadeiras de
praia e outros artigos não alimentares.
No Monoprix, as roupas, acessórios e objetos de
decoração vendidos na época da Copa foram criados por cinco artistas brasileiras (Rita Lessa, Ana
Luíza Laranjeira, Sylvia Calazans, Isabelle Tuchband
e a estilista carioca Isabela Capeto). Elas também
vão pintar vitrines de lojas do Monoprix, como a da
avenida Champs-Elysées. Entre 27 de maio e 8 de
junho, o evento será promovido com batucadas em
algumas unidades da rede, distribuição de fitinhas
do senhor do Bonfim pelas ruas e outras atrações,
que incluem cidades como Lyon, Marselha e Bordeaux.
A coleção no Monoprix reúne 80 modelos, entre roupas femininas, almofadas e outros artigos
para casa, como louças, disse ao Valor a brasileira
Lilian Rosas, diretora de compras de têxteis, artigos
de decoração e de lazer do Monoprix. Os produtos
estarão à venda em 129 lojas da rede na França, que
também terão alimentos e bebidas do Brasil.
“É uma grande oportunidade para mostrar na
França a criatividade de artistas brasileiras”, diz Rosas, responsável por várias operações de moda no
Monoprix, entre elas o lançamento, no final do ano
passado, da coleção de “vestidinhos pretos” criados
por estilistas famosos (como Hussein Chalayan)

SUPER INTERESSANTE

Há seções permanentes de produtos do Brasil em 200 supermercados na França

para o supermercado e que também foram vendidos
na badaladíssima loja Colette, em Paris.
Os preços das roupas e acessórios de moda brasileira no Monoprix se situarão entre € 20 e €50.
Um lenço de seda pura da artista plástica Isabelle
Tuchband, conhecida por suas obras bem coloridas,
custará € 45, por exemplo. A concepção das peças é
brasileira, mas elas foram fabricadas na China. É a
única maneira de garantir que os preços ao consumidor correspondam aos de um supermercado.
Mesmo grifes de luxo que cobram centenas de
euros por uma peça, como a Marc Jacobs, também
fabricam seus artigos na China ou em outros países
asiáticos. Mas a moda brasileira tem um problema
de custo elevado, além de falta de matérias-primas,
como seda e certos tipos de algodão, ressalta Rosas.
“As peças já saem do Brasil com valores altos
e há ainda despesas de transporte, entre outras. É
inviável em termos comerciais na França. É muito
caro”, afirma Rosas, acrescentando que os preços no
exterior das marcas brasileiras sofisticadas acabam
equiparando-se aos de grifes de luxo mundialmente
famosas. Na prática, na hora de comprar, o consumidor estrangeiro normalmente prefere o que já é
conhecido por uma questão de símbolo de status.
Fonte: http://www.valor.com.br/empresas/3447200/na-franca-casino-investe-em-produto-verde-amarelo#ixzz2ucHUQV6H
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País do Futebol

A

presença do futebol é tão marcante na paisagem brasileira que não há uma vila, aldeia indígena,
mosteiro religioso ou penitenciário sem um campo
de futebol. O esporte está presente na política, na
moda, na culinária, nas artes plásticas, no cinema,
na literatura, no teatro, na música popular e até na
música erudita.
Não é a toa que somos conhecidos como o país
do futebol, no Brasil existe mais de 29.000 clubes de
futebol, 2,1 milhões de jogadores registrados, 11,2
milhões de jogadores não registrados, 27 campeonatos estaduais, 5 mil jogos profissionais por ano
e mais de 100 competições anuais . Estes números
só comprovam que para alguns, o futebol é religião,
para outros é arte. Mas na verdade, é um pouco de
tudo isso e algo mais…
Vamos então mostrar o que é o torcedor do futebol brasileiro, vamos torcer juntos pela nossa seleção. Este é o Santa Paula na Copa!!!!
Durante os meses da Copa do Mundo, junho e
julho, vamos mergulhar no clima da Copa. O Marketing preparou uma programação especial para
todos os colaboradores e espaços para torcermos e
comemorarmos juntos pelo nosso Brasil.
Confiram nos murais e no Tasy a programação
com os locais e horários preparados para a grande
torcida Santa Paula.
A Copa do Mundo começa no dia 12 de Junho e
termina no dia 13 de julho.
Jogos do Brasil na fase de grupos:
- Brasil X Croácia - Quinta-Feira 12/06 ás 17h Estádio Itaquerão em São Paulo
- Brasil X México - Terça-Feira 17/06 ás 16h Estádio Castelão em Fortaleza
- Brasil X Camarões - Segunda-Feira 23/06 ás
17h - Estádio Mané Garrincha em Brasília
Por:
- Elaysa C. Pires – Analista Financeiro e Marketing Sr.
- Elisa Rosa - Analista de Marketing Sr.
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CAPA

Monte a sua Tabela!
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Badminton
Curiosidades

1.
Para competir no Badminton é necessário ter explosão, ótimo reflexo
e coordenação motora. A peteca chega a alcançar quase 400km/h. é mais rápida
que o saque de tênis. Em cerca de 20 segundos, chega-se a bater na peteca entre 40
a 50 vezes.
Badminton exige constante ação de alta concentração, corridas, saltos, viradas, alongamentos, corridas para trás, etc. Durante uma partida chega-se a correr
quase 2 km.

2. Nas Olimpíadas o badminton teve a segunda maior audiência, perdendo
só do basquete. A Ásia inteira estava ligada na peteca. Calcula-se que cerca de 1,1
bilhão de pessoas assistiram aos oito dias de competição via satélite.
3. As petecas podem variar sua velocidade em diferentes regiões do planeta. Dependendo de fatores como umidade do ar e temperatura, cada peteca
poderá voar mais rápida ou lenta. Sendo assim teremos um ajuste “ para dentro “
na angulação das penas para um aumento de velocidade e um ajuste “ para fora “
pra uma velocidade menor.
4. Os melhores países do mundo em Badminton são a China, Malásia e
Indonésia (Ásia); e Dinamarca e Inglaterra (EU). O Brasil ocupa nos dias de hoje
a terceira posição nas Américas.
5. O Badminton é o esporte de raquete mais rápido mundo, exigindo reflexos rápidos e ótimo condicionamento físico. Durante uma partida de alto nível,
chega-se a correr aproximadamente 1,6 km.
GENTE Santa Paula
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N

a recortada pení¬nsula da Costa Esmeralda,
no litoral catarinense, o Ponta dos Ganchos é um
destino por si só, uma adorável e sedutora maneira de descobrir excelência em romance e luxo em
terras brasileiras. O caminho entre o Aeroporto de
Florianópolis e o Ponta dos Ganchos Resort já dá
uma impressão que você esta na rota do paraíso.

18
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Conhecida pela sua extraordinária diversidade de atrativos naturais e culturais. Todos os anos
milhares de turistas embarcam para o Estado catarinense em busca do seu litoral privilegiado, serras
belí¬ssimas, pontos turísticos, atraentes circuito de
festas, além de acolher um dos refúgios mais românticos do mundo: o exclusivo Ponta dos Ganchos.

O romance mora em

Referência quando se fala em luxo na hotelaria
brasileira. Muito além da beleza natural, possui também praia quase exclusiva, ótimos quartos e espaço
para massagem emoldurado pela Mata Atlântica.
Então desacelere o ritmo para sentir a vida. A
brisa do mar, o toque do vento, o cheiro de mato, a
areia sob os pés, o frescor da chuva caindo, o mar,

POR CÁ E POR LÁ

Ponta dos Ganchos

indo e vindo.
Em Ponta dos Ganchos a beleza reside na sua
simplicidade intrínseca, no ver, tocar, cheirar. Experimente!

GENTE Santa Paula
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POR CÁ E POR LÁ
Capital: Cidade do México
População: 120,8 milhões (2012) Banco Mundial
Moeda: Peso mexicano
Língua oficial: Língua castelhana

P

oucos países podem se gabar de oferecer opções tão distintas e abrangentes ao turista quanto
o México. Ruínas de antigas civilizações estão por
todas as partes, das pirâmides de Teotihuacán, nos
arredores da capital, à cidade murada (e de frente
para o oceano) de Tulum, na Riviera Maia.
Visitar pirâmides, passear por um rio num barquinho colorido, entender boa parte da história da
humanidade em um dos melhores museus de antropologia do mundo, almoçar ao som dos mariachis e, de quebra, comprar jóias de prata da melhor
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qualidade. Tudo isso pode ser feito num só lugar, na
cidade do México.
A capital de um dos países mais populosos do
mundo lembra bastante São Paulo. Ela é grande,
den-samente povoada e tem um trânsito terrível,
mas possui uma das histórias mais fantásticas da
Amé-rica e conserva os prédios e ruínas das civilizações antigas muito bem. Isso sem contar os diversos
parques espalhados pela cidade, como o Alameda e
o Chapultepec.
A contínua diminuição de exigências da imigração vem atraindo cada vez mais brasileiros, que
em sua maioria tendem a se concentrar nos resorts
caribenhos: a badalada Cancún, as “perfeitas-para-mergulho” Isla Mujeres e Cozumel ou a relaxante
Playa Del Carmen. Para quem tiver mais tempo,
é imprescindível uma passagem por Acapulco, “a

POR CÁ E POR LÁ
Miami mexicana”, ou a bela Los Cabos, com seus
arcos de pedras surgindo do mar, bem na ponta da
península da Califórnia.
Mas no momento, quando falamos em México, logo vem a cabeça a famosa Riviera Maia. São
a-proximadamente 120 quilômetros de uma costa
estonteante banhada pelo Mar do Caribe. Mais belo
trecho da Península de Yucatán, a Riviera Maia reúne uma das maiores diversidades de vida mari-nha
do país, com o segundo maior recife de corais do
mundo, praias e ilhas perfeitas para o mergu-lho,
florestas nativas, zonas arqueológicas e mimos para
turistas que vão de campos de golfe a spas cinco estrelas. Seu principal cartão-postal e QG dos turistas
é Cancún.
Não foi nada difícil para Cancún ganhar os holofotes e se tornar, nas duas últimas décadas, o prin-

-cipal destino turístico do México. A temperatura
média anual é de 27 graus, podendo bater perto dos
40 no pico do verão. O Mar do Caribe, com sua água
morna e esverdeada, é um chamariz para banhistas,
surfistas e mergulhadores. Na avenida principal, os
visitantes manejam seus passeios entre restaurantes
elegantes, centros de compras lotados de grifes internacionais, spas e baladas animadas. Isso é o que
todo mundo gosta e parece que todo mundo vai
para Cancún ao mesmo tempo.
Boa parte da vida turística se espreme na longa
e estreita faixa entre a laguna Nichupté e o mar. Os
resorts all-inclusive se concentram lado a lado nessa região da orla, assim como atrações concorridas
como o Hard Rock Cafe e o centro de compras La
Isla Shopping Village, onde se encontra um aquário
onde se pode nadar com golfinhos.
Elisa Rosa
GENTE Santa Paula
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Para Assistir
Oscar
P

romovido anualmente desde os anos 1920 pela
Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o
Oscar é conhecido em todo
o mundo como uma das
premiações mais importantes da indústria cinematográfica. O evento reúne
atores, diretores e grandes
nomes do meio, que concorrem em diversas categorias para receber a estatueta
dourada. Neste ano, a cerimônia foi realizada no dia
02 de março.
A edição de 2014 da
Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de
Hollywood foi bem disputada com astros de peso na
corrida pela estatueta dourada, incluindo Matthew
McConaughey,
Bradley
Cooper, Meryl Streep, Julia
Roberts, Martin Scorsese, Christian Bale, Sandra
Bullock e Jennifer Lawrence.
Após a cerimônia, todos
foram para a festa da premiação. A ostentação gastronômica foi acompanhada por uma decoração com
10.000 arranjos de flores e
música de John Legend. No
fim, os convidados receberam bolachinhas em forma
de Oscar banhadas em lâminas de ouro.

Vencedores:
MELHOR FILME
12 Anos de Escravidão

MELHOR TRILHA SONORA
Gravidade

MELHOR DIRETOR
Alfonso Cuarón (Gravidade)

MELHOR CANÇÃO
ORIGINAL
“Let It Go” (Frozen - Uma Aventura Congelante)

MELHOR ATOR
Matthew McConaughey (Clube
de Compras Dallas)
MELHOR ATRIZ
Cate Blanchett (Blue Jasmine)
MELHOR ATOR
COADJUVANTE
Jared Leto (Clube de Compras
Dallas)
MELHOR ATRIZ
COADJUVANTE
Lupita Nyong’o (12 Anos de
Escravidão)
MELHOR ROTEIRO
ORIGINAL
Ela
MELHOR ROTEIRO
ADAPTADO
12 Anos de Escravidão
MELHOR FILME DE
ANIMAÇÃO
Frozen - Uma Aventura Congelante
MELHOR FILME
ESTRANGEIRO
A Grande Beleza
MELHOR DOCUMENTÁRIO
A um Passo do Estrelato
MELHOR FOTOGRAFIA
Gravidade
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MELHOR DIREÇÃO DE ARTE
O Grande Gatsby
MELHOR MAQUIAGEM E
PENTEADO
Clube de Compras Dallas
MELHOR FIGURINO
O Grande Gatsby
MELHOR EDIÇÃO
Gravidade
MELHORES EFEITOS
ESPECIAIS
Gravidade
MELHOR EDIÇÃO DE SOM
Gravidade
MELHOR MIXAGEM DE SOM
Gravidade
MELHOR
CURTA-METRAGEM
Helium
MELHOR
CURTA-METRAGEM ANIMAÇÃO
Mr. Hublot
MELHOR
CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
The Lady in Number 6: Music
Saved My Life

DNA CULTURAL

Sinopse do Filme Vencedor:
12 Anos de Escravidão foi premiado com o Oscar
de Melhor Filme. O filme é baseado na autobiografia de
1853 de Solomon Northup. Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) é um escravo liberto, que vive em paz ao
lado da esposa e filhos. Um dia, após aceitar um trabalho que o leva a outra cidade, ele é sequestrado e acorrentado. Vendido como se fosse um escravo, Solomon
precisa superar humilhações físicas e emocionais para
sobreviver. Ao longo de doze anos ele passa por dois
senhores, Ford (Benedict Cumberbatch) e Edwin Epps
(Michael Fassbender), que, cada um à sua maneira, exploram seus serviços.
GENTE Santa Paula

|

23

DNA CULTURAL

Para Ler

Como Eu Era Antes de Você
Autora: Jojo Moyes

Bridget Jones: Louca pelo
Garoto

Aos 26 anos, Louisa Clark não
tem muitas ambições. Ela mora
com os pais, a irmã mãe solteira,
o sobrinho pequeno e um avô
que precisa de cuidados constantes desde que sofreu um derrame.
Trabalha como garçonete num
café, um emprego que não paga
muito, mas ajuda nas despesas, e
namora Patrick, um triatleta que
não parece interessado nela. Não
que ela se importe.
Quando o café fecha as portas, Lou é obrigada a procurar
outro emprego. Sem muitas
qualificações, consegue trabalho
como cuidadora de um tetraplégico. Will Traynor, de 35 anos, é
inteligente, rico e mal-humorado.
Preso a uma cadeira de rodas depois de um acidente de moto, o
antes ativo e esportivo Will desconta toda a sua amargura em
quem estiver por perto. Tudo
parece pequeno e sem graça para
ele, que sabe exatamente como
dar um fim a esse sentimento. O
que Will não sabe é que Lou está
prestes a trazer cor a sua vida. E
nenhum dos dois desconfia de
que irá mudar para sempre a história um do outro.
Fonte: http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/4889143

Logo que foi lançado, O diário
de Bridget Jones conquistou uma
legião de fãs e se tornou a voz
de toda uma geração de mulheres modernas, de trinta e poucos
anos, divididas entre a esperança
de encontrar o verdadeiro amor e
as frustrações dessa busca.
Mulheres que, como Bridget, precisam se desdobrar entre
as realizações profissionais e os
cômicos percalços que mancham
seu currículo, entre as exaustivas
demandas familiares e as farras
com amigos, entre os cuidados
com a silhueta e o prazer de devorar cinco barras de chocolate
antes do café da manhã. Catorze
anos após o último livro, Bridget
Jones: No limite da razão, nossa
heroína retoma seu diário abandonado e mostra que continua a
mesma, e ainda mais viva - e ativa
- do que nunca.
O tempo se encarregou de
trazer à sua vida outros dramas
e dilemas, mas não levou embora seu jeito estabanado e a personalidade luminosa sem a qual
ela não poderia enfrentar os momentos comoventes que a aguardam.
Fonte: http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/5579886

Indicação: Angélica Queiroz (Markeitng)
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Autora: Helen Fielding

Felicidade Demais

Autora: Alice Ann Munro

Alice Ann Munro nasceu no dia 10 de julho
de 1931 em Wingham, no Canadá. Com
mais de dez obras publicadas, Alice Munro
é uma das principais escritoras em língua
inglesa da atualidade. Foi laureada com o
Nobel de Literatura em 2013 como “mestre
dos contos contemporâneos”.

‘Felicidade demais’ reúne dez
contos de Alice Munro, protagonizados por personagens femininas que vivem situações de
grande sedução e violência. São
mulheres de idades e ocupações
diversas, mas todas elas, a certa altura da vida, deparam com
acontecimentos que mudam o
rumo de suas vidas. O conto que
dá título ao livro é um relato de
ficção inspirado em uma personagem real - a russa Sophia
Kovalevsky, que viveu na segunda metade do século XIX e
destacou-se pelo pioneirismo na
matemática. A narrativa se concentra nos dias que antecedem a
morte de Sophia, com flashbacks
para contar seus envolvimentos
amorosos e sua relação com a
família da irmã, casada com um
revolucionário da Comuna de
Paris. Nos contos da autora, camadas narrativas se sobrepõem,
o passado e a memória atuam no
presente e conduzem a situações
limite.
Fonte: http://www.livrariacultura.com.br/scripts/resenha/resenha.
asp?nitem=22190402&estat_id=0&s
id=189225531618409882498125

DNA CULTURAL

Para Visitar
Bosque
do Morumbi
L

ocalizado no bairro Cidade Jardim, na área nobre
da zona sul de São Paulo, o parque foi inaugurado nos
anos 1970 com o intuito de se tornar uma área de preservação ambiental. Nessa época, era conhecido como
Bosque do Morumbi, mas logo recebeu um novo nome:
Alfredo Volpi, em homenagem a um dos maiores pintores
da história.
Com cerca de 140 mil metros quadrados de área, o
parque concentra pistas de cooper e caminhada, trilha
em mata fechada, três lagos, além de alguns aparelhos de
ginástica e playground. Essa estrutura possibilita que os
visitantes e frequentadores do local possam praticar exercícios, levar a família para passear ou até mesmo fazer um
piquenique.
Aproximadamente 86 espécies de animais compõem a
fauna do local. São mamíferos, como a preguiças e saguis,
e cerca de 70 aves, que incluem cinco espécies de papagaios, garças, o tucano-de-bico-verde, os conhecidos Sabiás, o “Gavião-de-cabeça-cinza” e a “Saíra-viúva”, além de
diversas outras.
O parque Alfredo Volpi é uma excelente opção para
quem busca um refúgio em meio à natureza sem sair da
metrópole. Um lugar que inspira tranquilidade e diversão
para toda a família.
Serviço:
Parque Alfredo Volpi
End.: Rua Eng. Oscar Americano, 480 – Morumbi – zona
sul – São Paulo
Horário: das 6h às 18h
Tel.: (11) 3031-7052
Preço: Grátis
Fonte: http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-visitar/atrativos/pontos-turisticos/1732-parque-alfredo-volpi
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Trilha sonora da minisérie
Wild Horses - The Rolling Stones - Tema de Baroni e Celeste
Come As You Are - Nirvana
Angie - The Rolling Stones
Riding on the wings of my lord - Lenny Kravitz
Hearts For Sale - The Rolling Stones
You can’t always get what you want - The Rolling Stones
Hallelujah - Jeff Buckley
Sweet Virginia - The Rolling Stones
Route 66 - The Rolling Stones
Lithium - Nirvana
Polly - Nirvana
Knockin’ On Heaven’s Door - Guns N’ Roses
Miss You - The Rolling Stones
Love Is Strong - The Rolling Stones
New Dawn Fades - Joy Division
Rag Mama Rag - The Band
As Tears Go By - The Rolling Stones
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A Teia

A

trilha sonora da série A Teia
da Rede Globo conta com boas músicas internacionais consideradas
clássicos do rock, como as canções
dos The Rolling Stones e da Banda
Nirvana. Com João Miguel, Paulinho Vilhena e Andréia Horta nos
papéis principais da trama policial
de 10 capítulos, ouçam as canções
nacionais e internacionais que vão
embalar a trilha sonora da série.

ELEGÂNCIA DE BASE

A Memória da Pele
Sua elegância marcada pelo perfume moderno,
sofisticado e com muito glamour

U

m dos perfumes mais famosos do mundo, o
Chanel nº5, nasceu em 1921.
E, até hoje, muitas mulheres marcam seu estilo
com ele gotas de personalidade na pele. Porque os
perfumes gostam de entrar fundo em nossa memória, contam sobre quem somos, o que nos aconteceu... São eles que sobrevivem a nós. Numa só palavra na direção do estilo, encontre o seu perfume.
Você não precisa ter fidelidade absoluta a uma
única marca. A vocação dos perfumes é como um
sobrenome: em geral, ficamos com a mesma família,

sejam florais ou cítricos, por exemplo. Às vezes, usar
o mesmo perfume por tida vida a vida fez com que
a gente esqueça o seu poder e não sinta mais o seu
efeito espalhando-se no ar... E podemos cometer o
crime de abusar deixando as pessoas á volta sufocadas.
Na hora de comprar o seu perfume, experimente antes. Passe o dia com ele. E verifique suas especificações, para saber o quanto ele é forte.

GENTE Santa Paula
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ELEGÂNCIA DE BASE

Uma fórmula de perfume exclusiva, registrada
e desenvolvida especialmente para sua pele e sua
personalidade, é um luxo para pouco. Custa uma
pequena fortuna, dado o número restrito de perfumista no mundo. Mas existe
É verdade que a fixação na pele varia de pessoa
para pessoa. Embora não exista um padrão mundial
que estabeleça um valor exato para a concentração
das essências em cada tipo de perfume e o tempo de
duração na pele, guie-se pelas médias abaixo, que
costumam estar no rótulo:
Perfume ou Extrato: alta concentração da essência entre 15% e 30% proibida para os dias quentes...
Duração de 8 a 12 horas.
Eau de Parfum: : um pouco mais suave que o
parfum, a concentração da essência é entre 15% e
18%.
Duração: de seis a dez horas.
Eau de toilette: : um tom abaixo em matéria de
concentração, entre 10% e 16%. Já dá para dar uma
espirradinha a mais...
Duração: de seis a dez horas.
Eau de Colagne: a concentração é baixa entre
2% e 8%; o cheiro não se altera com o calor e ganha
o resto do corpo.
Passar perfume é como nossas mães ensinaram:
gotinhas nos punhos, atrás das orelhas... Não esfregue, para não alterar a composição. Perfume forte
é tão invasivo quanto falar muito alto. O perfume é
campo do sagrado, não facilite.

[...] perfumar-se era de uma
sabedoria instintiva, vinda
de milênios [...]
exigia que ela tivesse um
mínimo conhecimento de
si, própria [...]
Clarice Lispector, uma
aprendizagem ou O livro
dos prazeres.

Dica efetiva
Perfumes não alcoólicos são uma boa
alternativa para
Quem costuma se irritar com a presença do álcool na
Fórmula ou para peles mais sensíveis e
ressecadas. A sensação
Seca e de frescor são substituídas pela
textura oleosa e pegajosa
na pele. Em compensação, essas fórmulas evaporam menos no calor,
não brigam com o sol e permitem uma
bom fixação mesmo em
concentração menores.

A duração é o
Tempo em que o perfume
Ainda está reconhecível.
Mas é claro
Que ele pode deixar resíduos por muito
mais tempo, só que esse
cheiro não é o
mesmo do original.

Fonte: Glória Kalil . Livro CHIC . Ed SENAC
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BEM TEMPERADOS

Suprema de frango
ao creme
de abóbora
Momento

GENTE Santa Paula
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Suprema
de frango
ao creme
de abóbora
Ingredientes:
01 kg de suprema de frango
01 pitada de pimenta do reino branca
01 pitada de sal
02 colheres de azeite.
Passar sobre a suprema de frango e colocar para assar
por 40 minutos.

Modo de fazer:
½ kg de abóbora em cubos assada (pode ser qualquer
tipo; caipira ou japonesa)
01 caixinha de creme de leite light
Sal a gosto
Bater tudo no liquidificador e servir em cima da suprema assado.

Claudio Escobar
Chef
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BEM TEMPERADOS

Salada Espanhola
de Verão
Momento

GENTE Santa Paula

|

31

BEM TEMPERADOS

Salada Espanhola
de Verão

Ingredientes:
04 laranjas bem descascadas cortadas em rodelas
03 figos maduros cortados em meia lua
01 pote de queijo cottage
02 colheres de vinagre balsâmico
01 suco de uma laranja espremida
01 colher de mel
01 pitada de sal

Modo de fazer:
Em uma travessa arrumar as rodelas de laranja, os figos cortados e colocar por cima de forma esfarelada o
Cottage, bater a parte o vinagre com o mel e o sal e um
pouco do suco de laranja bater tudo e colocar por cima.

Claudio Escobar
Chef
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NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

Copa do Mundo e as doenças
A

Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Internacional de
Medicina de Viagem e Ministério da Saúde estão em alerta para a prevenção de novas doenças infectocontagiosas no Brasil e no mundo.
A Copa do mundo traz dinheiro, festa, alegria, mas junto também vem aumento da transmissão de doenças infectocontagiosas, devido à proximidade de torcedores que passaram a ter o papel de carregadores
de vírus, bactérias e outros microrganismos.
Uma série de medidas de segurança pode contribuir para a
diminuição de doenças comunicáveis durante estes eventos:
1- Orientar a população a passar por uma
pré-consulta de Medicina de Viajantes antes de viajar para os locais dos jogos.
2- Os órgãos Oficiais de Saúde Pública, como
a ANVISA, o Ministério da Saúde e as Secretarias
de Saúde Estaduais deverão implementar medidas
sanitárias para a prevenção da transmissão de infecções causadas por água e alimentos.
3- Gripes: A vacinação contra o vírus influenza, neste ano 2014 tem importância fundamental
devido à Copa, principalmente para aqueles que
pretendem assistir aos jogos, além dos jogadores e
equipe organizadora.
4- Higienização: Orientações de higiene à
toda a população brasileira e aos estrangeiros que
virão também são essenciais, como a lavagem constante das mãos com água e sabão, o uso de gel antisséptico, condutas como se evitar tocar os
olhos, nariz e boca.
5- Doenças sexualmente transmissíveis: Informação aos atletas, assim com
para a população geral são de extrema importância, além da vacinação contra Hepatite B e HPV, transmitidas pela relação sexual. A conscientização a respeito de sexo
seguro através do uso de preservativos e a
escolha e limitação do número de parceiros poderão contribuir para a prevenção
da AIDS, sífilis, gonorreia, herpes e outras
doenças infectocontagiosas graves causadas por relações sexuais.
6- Risco de aumento da dengue
durante a Copa do Mundo: Ainda não há
vacina contra a doença, portanto, medidas
ambientais e a utilização de repelentes de
insetos são úteis para se evitar a disseminação da doença em eventos de massa como
o Carnaval e Copa do Mundo. Existe maior
risco de complicações de infecções em
que brasileiros ainda não têm imunidade,

como a causada pelo vírus dengue 04.
7- Doenças gastrointestinais e a Copa do
Mundo no Brasil: Medidas importantes como ingerir somente alimentos bem cozidos, água mineral de boa procedência, evitar alimentos preparados e oferecidos na rua, praias, meios de transporte
e campos de futebol. Também vale lembrar que
gelo, colocado em bebidas no Brasil, muitas vezes
não provém de água tratada ou filtrada, podendo
causar doenças infecto-contagiosas e parasitárias.
É mais seguro pedir bebidas engarrafadas que venham lacradas e geladas previamente e que possam
ser abertas na frente do consumidor.
http://www.imunity.com.br/blog/?p=257
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Real Beleza
P

CORPO E ALMA

remiadíssima no badalado Festival de Cannes, realizado em junho na França, a campanha de
Dove conquista e emociona o público em todas as
situações em que é apresentada.
A agência Ogilvy foi quem trouxe para o Brasil a
premiação inédita de Grand Prix na categoria Titanium do Festival.
O conceito de beleza real vem desde 2004 quando uma campanha publicitária propunha uma reflexão da sociedade sobre os padrões de beleza,
a defesa deste conceito fez com que a empresa se
diferenciasse dos concorrentes e abrisse uma linha
direta de relacionamento afetivo e emocional com
suas consumidoras.
Os números da pesquisa impressionam: apenas
4% das mulheres entrevistadas se achavam bonita
e 80% conseguiam enxergar beleza em outras mulheres, apesar de não se identificarem com os mesmos padrões. Além disso, 54% ainda tinham uma
percepção negativa sobre si mesma e consideravam-

-se as piores críticas do mundo. A partir destes
números impressionantes, que incluíam também
uma avaliação sobre o corpo e apenas 13% estavam
satisfeitas com ele ou com seu peso e 70% de mulheres no Brasil ainda se sentem pressionadas pelos
amigos, pela família e pela sociedade, neste quesito
é que a Dove reforçou sua missão de mostrar a real
beleza feminina.
Dove hoje é a marca mais lembrada entre os produtos de beleza no Brasil, é Top of Mind, tem quatro
milhões de fãs no perfil do Facebook brasileiro, a
maior base de Dove no mundo.
Outra campanha premiada, também calcada
em dados de pesquisa, diz respeito à vergonha das
mulheres diante da máquina fotográfica. Esta situação para 70% das entrevistadas era pior do que uma
entrevista de emprego, cair um dente no primeiro
encontro com um homem e até falar em público.
O filme teve 3.9 milhões de views no Brasil e 33,9
no mundo e também foi Leão de Ouro no Festival,
incentivando as mulheres
a não perder momentos
importantes da vida porque não estão satisfeitas
consigo.
Depois da visão do
cliente, foi a vez da agência contar detalhes dos
bastidores da criação da
campanha premiadíssima
de Dove e de seus 165 milhões de views no mundo,
quatro milhões de compartilhamentos e 17 Leões, incluindo o exclusivo
Gran Prix Titanium.
Roberto Fernandez,
diretor criativo da agência Ogilvy, contou que a
jornada deste trabalho
começou em setembro
de 2012 quando o cliente
chamou para trabalhar
em uma nova campanha
os escritórios da Ogilvy
na China, de Londres e
do Brasil. Na ocasião, o
cliente já pretendia que o
case Real Beauty fosse um
hit mundial.
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A partir do comentário de um
dos criativos da agência, de que a esposa foi ao banheiro e voltou falando
que estava com uma espinha horrível
no rosto e o marido não a tinha alertado, a equipe começou a considerar
a situação de que as mulheres são seres malucos que enxergam coisas que
ninguém mais está vendo.
Daí para o conceito de “você é
mais bonita do que pensa” não foi
difícil. Entretanto, a execução exigia
garantir credibilidade a quem fosse
desenhar a mulher. Neste ponto, Fernandez ressalta a imensa coragem
do anunciante em apostar na ideia e
tocar a produção do filme sem fazer
pré-teste com consumidoras uma vez
que isso atrapalharia o grandfinale.
A chancela de credibilidade a
quem fosse retratar a mulher veio
com a contratação do desenhista do
FBI que é experiente na construção
de retratos falados. O resultado, que
você pode ver aqui http://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk
foi à filmagem do experimento de
um grupo de mulheres que constatou que se menospreza e não percebe
a beleza que tem.
Hoje é o comercial online mais
visto da historia, sendo que o segundo é dos bebês dançando, da Evian,
com 115 milhões de views.
Para Roberto, o mais importante
é que Dove é hoje também um case
de 4.7 bilhões de dólares de mídia
espontânea, fazendo a marca crescer
globalmente mais de 20 vezes.
Fonte: http://www.experienceclub.com.br/site/reportagens-reader/
items/voce-e-mais-bonita-do-que-imagina.html
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ANAHP
E

m 2014, o Hospital Santa Paula retorna como
hospital membro e associado titular do seleto grupo de hospitais da ANAHP – Associação Nacional
de Hospitais Privados, uma entidade representativa
dos principais hospitais privados do país.
Nossas atividades nesta associação são:
•
Compartilhar indicadores institucionais
e assistenciais para que possamos comparar nosso
desempenho com outros hospitais;
•
Participar das discussões técnicas, científicas e gerenciais, com disseminação de conhecimento interdisciplinar que fortaleça a saúde privada em
âmbito nacional;
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•
Ser agente ativo no conceito e aplicação
das melhores práticas assistenciais.
Uma das exigências para se tornar associado titular é possuir acreditação internacional ou ONA
nível 3, o que faz com que as discussões aconteçam
entre os hospitais de excelência do país.
Podemos dizer que esta associação é mais uma
forma do Hospital Santa Paula se posicionar entre
os hospitais líderes na produção de conhecimento
das boas práticas e ocupar uma função estratégica
na promoção da qualidade da assistência médico-hospitalar no Brasil.
Escritório da Qualidade

ESPELHO DO MUNDO

Roma pode ser eterna, mas corre o
risco de falir com rombo fiscal
Por: Christopher Emsden

A

capital italiana, à beira
de uma falência ao estilo de
Detroit, está dando ao primeiro-ministro Matteo Renzi
a sua primeira grande dor de
cabeça política.
No primeiro dia de seu governo, Renzi teve que retirar
um decreto, promulgado por
seu antecessor, que ajudaria
Roma a cobrir um déficit orçamentário de € 816 milhões
(US$ 1,17 bilhão), depois que
ele foi obstruído ontem pela
oposição no Parlamento, o
que significa que o projeto de
lei teria pouca chance de ser
aprovado. Conceber um novo
decreto que forneça ajuda à
Cidade Eterna agora custará
a Renzi tempo e capital político, que ele pretendia aplicar
na promoção de grandes reformas radicais na lei eleitoral
e trabalhista durante as suas
primeiras semanas no cargo.
Para o governo municipal
de Roma, a obstrução gera
consequências ainda mais
difíceis. Eles têm agora de
enfrentar escolhas desagradáveis - como o corte de serviços públicos, o aumento de
impostos ou o atraso de pagamentos a fornecedores - para
ganhar tempo enquanto procuram maneiras de fechar um
crescente rombo orçamentário. Se falhar, a cidade poderia
ser colocada sob a supervisão
de um administrador encarregado de vender alguns de
seus ativos mais valiosos.
“É hora de parar com os
truques de contabilidade e
declarar a falência de Roma”,
diz Guido Guidesi, um parlamentar da Liga do Norte, que
lidera a oposição. O prefeito
de Roma, Ignazio Marino, um
cirurgião que faz transplantes de órgãos, formado nos
Estados Unidos, ganhou as

eleições do ano passado com a promessa de terminar com o nepotismo,
melhorar os serviços básicos e impulsionar o turismo no centro da cidade com iniciativas como manter o Fórum Imperial iluminado e aberto
durante a noite. Em vez disso, ele tem lutado para equilibrar o orçamento. Ontem, ele indicou que não tem nenhuma intenção de aprovar cortes
orçamentários profundos, e o presidente da Câmara Municipal chamou a
atenção para o impacto mais amplo dos problemas financeiros de Roma.
“Uma moratória da capital da Itália provocaria uma reação em cadeia que
poderia varrer toda a economia nacional”, disse ontem Mirko Coratti, presidente da câmara de vereadores de Roma.
A parte central do plano do prefeito consiste em pedir uma transferência de € 485 milhões do governo central para compensar Roma pelos
custos adicionais que incorre em seu papel como um importante destino
turístico, a capital do país e a sede do Vaticano. “Roma é única quando
comparada a outras cidades” e merece o apoio do Estado por causa do
grande número de visitantes que utiliza seus serviços, mas não contribui
muito para a economia, disse Marino em entrevista recente ao “The Wall
Street Journal”.
Mas, mesmo antes de o governo de Enrico Letta cair, há duas semanas,
a proposta de transferência já havia levantado críticas de que a ajuda era
injusta, dadas as dificuldades financeiras de outras cidades italianas. Alguns políticos disseram que Roma deveria, em vez disso, privatizar ativos
valiosos, como empresas de serviços públicos.
Roma há muito tem dificuldades para equilibrar suas contas. Devido
a uma escassez de indústrias, a cidade depende pesadamente das taxas de
coleta de lixo e da venda de passagens de ônibus e metrô. Por isso, se esforça muito mais que outras cidades europeias para coletá-las. Cerca de um
em cada quatro passageiros do sistema de transporte público de Roma não
compra bilhetes, o que representa cerca de € 100 milhões em receita perdida por ano. Em Londres, apenas 2% dos passageiros na rede de transporte
público não pagam. Ao mesmo tempo, o absenteísmo de funcionários das
agências de transporte público e de coleta de lixo de Roma chega a 19%,
muito acima da média nacional.
Há somente seis anos, cerca de € 12 bilhões em dívidas da cidade foram
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transferidos a um fundo especial
subsidiado e garantido pelo governo nacional, numa iniciativa
que visava dar a Roma a oportunidade de se reerguer. Mas a
economia da Itália encolheu quase 10% desde então, erodindo a
base tributária à medida que programas nacionais de austeridade
empurraram custos adicionais
para os governos locais.
Mesmo antes do decreto
chamado Salve Roma, Marino
já estava tendo que tomar decisões difíceis. Ele elevou as taxas
de cremação e de cemitérios e
planeja centralizar as compras
da cidade, medida que, segundo
ele, vai gerar uma economia de
€ 300 milhões por ano. Agora,
sem a transferência de fundos do
governo central, ele pode ser forçado a impor uma taxa adicional
sobre imóveis e salários - tributação que já é uma das mais altas
do país - a reduzir o salário dos
20 mil funcionários da cidade ou
cortar serviços como creches ou
programas de capacitação profissional - medidas impopulares.
Mas a consequência política
poderia ser grave. O prefeito de
Taranto, uma cidade no sudeste
do país que declarou moratória
de € 637 milhões em 2006, acabou ficando com uma das intenções de voto mais baixas do país
depois de eliminar serviços.
Renzi, que era prefeito de Flo-
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rença antes de assumir o cargo de
primeiro-ministro, deve promulgar um novo decreto para Roma
em breve, embora os termos pareçam incertos. Ele tem dito que
pretende dar às administrações
locais mais margem de manobra
com o orçamento. Medidas draconianas também poderiam exacerbar as lutas históricas de Roma
para lidar com o seu crescimento
e equilibrar as necessidades do
seu centro histórico, que recebe
cerca de 10 milhões de turistas
por ano, com uma periferia mal
atendida. A população de Roma
cresceu dez vezes desde meados
do século XIX. Poucos turistas
vão à periferia da cidade, mas ela
abriga mais de 80% dos 2,6 milhões de residentes.
Cerca de 400 mil pessoas vivem além do anel viário da capital, e a maioria delas não pode
contar com transporte público,
o que faz com que elas usem o
carro para ir ao trabalho. Roma
tem 978 carros para cada 1.000
habitantes, mais de duas vezes a
taxa de Paris e quase três vezes a
de Londres. As chuvas fortes que
atingiram Roma recentemente
causaram grandes danos à sua
rede rodoviária, expondo a necessidade de maior manutenção.
Se os serviços básicos não
melhorarem, “as pessoas simplesmente irão embora... e Roma vai
acabar como Veneza”, que hoje

tem uma população pequena e
envelhecida, diz Francesco Rosso, um geólogo que há 20 anos
leva três horas para chegar ao
trabalho no centro da cidade.
O turismo é uma importante
fonte de receita, mas não é uma
panaceia. Considerando o tamanho de suas populações, a participação do turismo em Roma é
apenas a metade do nível de Florença, de acordo com Pierluigi
Testa, chefe de um grupo de defesa cívica. E o turismo de feiras de
conferência - um nicho lucrativo
- cresceu apenas 12% na capital
italiana desde 2000, comparado
a 52% no mundo, diz Marino.
Além disso, o turismo de massa
pode trazer problemas. A enorme
popularidade do papa Francisco,
por exemplo, levou uma onda de
turistas a Roma.
Espera-se que cinco milhões
de peregrinos cheguem à cidade apenas para a canonização
do papa João Paulo II e do papa
João XXIII, em abril. “Os peregrinos podem ser tanto um fardo
quanto uma bênção”, diz Marino,
que vai de bicicleta para o trabalho. Segundo ele, muitos turistas
chegam em grandes ônibus e já
trazem suas próprias refeições,
deixando para trás um monte de
lixo em vez de notas fiscais.

CARTA FORA DO BARALHO

Racismo

O

racismo é qualquer pensamento ou atitude que separam
as raças humanas por considerarem algumas superiores a outras.
Quando se fala de racismo, o primeiro pensamento que aparece na mente das pessoas é contra os negros, mas o racismo é um
preconceito baseado na diferença de raças das pessoas. Pode ser
contra negros, asiáticos, índios, mulatos, e até com brancos, por
parte de outras raças. Por terem uma história mais sofrida com o
preconceito, os negros são principal referência quando é discutido

o tema racismo.
Embora no Brasil haja uma forte
mistura de raças, a incidência de racismo pode não ser tão evidente para
alguns, mas ele não deixa de existir.
Em alguns casos, ele ocorre de forma
sutil, em que nem é percebido pelas
pessoas. Pode acontecer em forma
de piadas, xingamentos, ou simplesmente evitar o contato físico com a
pessoa. A verdade é que nenhum lugar está protegido do racismo.
Não importa como o racismo
cresceu na mente das pessoas, mas
vale ressaltar que se ele for provado,
é um crime inafiançável, com pena
de até três anos de prisão.
Vamos lutar contra o racismo e
qualquer outro tipo de preconceito.
Somos todos iguais!
Fonte:
Info Escola, Racismo no Brasil
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Instituto de
Oncologia
Santa Paula
- IOSP
O

IOSP - Instituto de Oncologia Santa Paula
iniciou o seu trabalho em 01 de fevereiro de 2002 e
no dia 12 do mês de dezembro do mesmo ano, inaugurou a Central de Quimioterapia.
No dia 01 de fevereiro de 2012 o Instituto de
Oncologia do Hospital Santa Paula e o Centro de
Oncologia do Hospital Sírio Libanês firmaram uma
parceria na qual o Centro de Oncologia do HSL
selecionou, treinou e contratou um grupo de oncologistas clínicos para realizar o atendimento dos
pacientes oncológicos de nossa instituição.
O acordo de gestão técnica faz do Instituto de
Oncologia Santa Paula um serviço afiliado ao Centro de Oncologia do HSL, inaugurando um novo
modelo de relacionamento entre instituições médicas privadas em nosso meio.
No dia 26 de junho de 2013 o prédio do IOSP
foi inaugurado e fomos prestigiados com a presença
dos colaboradores, fornecedores, operadoras, parceiros e amigos.
O IOSP foi criado para oferecer o que há de
mais atual no tratamento do câncer. São 4.000 m2
especialmente projetados para assegurar eficiência,
segurança e conforto. Possui 2 andares dedicados a
terapia antineoplásica, com farmácia exclusiva para
manuseio e preparo dos medicamentos, 2 andares
com amplos consultórios para o atendimento multidisciplinar, sendo que a palavra de ordem das equipes multidisciplinares é INTEGRAÇÃO, 1 andar
de convivência com anfiteatro e o espaço para convivência dos pacientes e acompanhantes e 1 andar
para o tratamento de radioterapia que é um procedimento que utiliza radiações ionizantes.
No andar de convivência foi instalado um Sino
que é tocado pelo paciente no término do tratamento. No Sino consta a seguinte frase: “Toque este
sino três vezes bem alto, assim todos vão saber que
o meu tratamento foi concluído, esta fase acabou
e vou seguir meu caminho”. No dia 11/06/2013 as
16:40 h o Sino foi tocado pela primeira vez.
Salma Hortelli Fogaça - Gerente de Oncologia
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Connie Evelane

Eu, Connie Evelane, sou formada com muito orgulho como enfermeira pela universidade do
Vale do Itajaí – UNIVALI/SC, onde concluí o curso
de enfermagem e obstetrícia com licenciatura, em
1999. No mesmo ano, fiz minha primeira pós graduação em Metodologia do Ensino na área de Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2001; e minha segunda pós graduação em
Terapia Intensiva UTI PELA Universidade do Contestado – UNC Concordia/SC, em 2002; e a terceira
fiz aqui em São Paulo em Acupuntura pela IBEHE
medicina tradicional chinesa, em 2011.
No final de 2002, casei e vim morar em São Paulo, meu esposo Claudio Sasaki é paulistano. Meu
primeiro emprego foi no Hospital Santa Paula em
2003. Iniciei como enfermeira nas Unidades de Internação e Pronto Socorro. Depois fui promovida
como enfermeira da UTI, atuando na UCO (Unidade Coronariana) com uma ótima equipe multiprofissional.
Em 2009, realizei o sonho de ser mãe, de uma
linda princesinha chamada Suri Tigre Sasaki, hoje
minha pequena tem quatro anos de muita alegria.
Tenho muito a agradecer ao Hospital Santa Paula que nesses 11 anos tem acreditado no meu desempenho e competência, além de proporcionar
aprendizagem constante oferecendo vários cursos
entre participações em congressos e treinamentos
que só agregam no meu enriquecimento e amadurecimento profissional.
Connie Evelane Borges Tigre, tem 39 anos, casada e mãe de uma linda menina, a Suri, trabalha
no Santa Paula há 11 anos. “Trabalhar aqui e com
minha equipe é muito gratificante”, diz Connie.

GENTE SANTA PAULA

Colaboradores Santa Paula
Vanda Pego

Eu, Vanda Pego, sou colaboradora do hospital
Santa Paula há mais de quatro anos e tenho imenso
prazer em trabalhar nesta instituição. Aqui aprendi
muito, tanto no conhecimento profissional, quanto
no amadurecimento pessoal. Sinto-me respeitada
por todos e, principalmente, pela minha equipe.
Amo o que faço e gosto de me sentir útil.
Sou divorciada, mãe do Fabrício de 14 anos e da
Júlia de 12 anos. O pouco tempo que tenho é dividido entre trabalhos, lazer, educação e tratamento de
ambos, pois meus filhos são portadores de atenção
especial.
Mesmo com toda a rotina e correria da vida, sou
privilegiada por Deus pela oportunidade de vivenciar intensamente cada momento da minha vida.
Reclamar jamais, ter o pensamento só em coisas
positivas é meu foco. Não gosto de pensar no passado ruim ou no que não deu certo, pois tudo na
vida é um aprendizado. Nesse jogo da vida errando
e aprendendo procuro me manter em alerta sempre
para não perder as oportunidades de ser feliz.
Sou uma eterna sonhadora com foco e pés no
chão!
Vanda Pego, Técnica em Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Paula. A
profissional tem seu trabalho reconhecido por um
atendimento eficaz e eficiente, que além da humanização divide com seus pacientes e colegas todo
amor pela profissão.
Por: Vanda Pego Feroldi- Tec de enfermagem UTI A
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Cantar para mim é uma

diversão
E

TALENTO OCULTO

u sou o Caio Alves Rodrigues, tenho 18 anos
e participo do programa de aprendizagem “Jovem
Aprendiz” no departamento da medicina ocupacional, no Hospital Santa Paula.
Meu talento oculto é o canto. Adoro cantar, faço
isso desde os meus 11 anos. Canto em igrejas evangélicas, na companhia de amigos e com minha família. Primeiramente eu canto porque Deus me deu
um talento e dou a ele toda honra e glória, depois
por eu gostar muito de música e por ter facilidade
em decorar a letra das músicas, essa é a minha diversão com os amigos no Coral da Igreja.
O apoio de minha mãe e minha irmã é fundamental para a cada dia melhorar e desenvolver meu
talento.
Minhas referências musicais são cantores de
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música gospel os quais me inspiram. Ouço bastante
o “Coral Kemuel”, Cassiane, Marquinhos Gomes entre muitos outros. Sei que perto deles sou “pequeno”,
mas se olharmos para todos com somente um olhar
veremos que todos somos iguais perante Deus, porque ele não olha a cor, o jeito, a conta financeira, é
justamente por isso que dou a Deus meu louvor e
gratidão.
“A mão de Deus, vai escrever mais um de seus
milagres, se você crer que hoje é o tempo de vencer, acredite o céu diz que sim...” Jamily – A mão
de Deus.
Por: Caio Alves Rodrigues – Jovem Aprendiz na
Medicina Ocupacional.

Eu não vivo sem Filmes
de fazer do que ver um filme? Primeiro que para
assistir um filme você já prepara todo um clima,
um sofá para deitar, uma pipoca para completar e
aí e só apertar o play e começar a viajar nas histórias.
Não existe regra para se escolher um bom filme,
pode ser um romântico para aquecer os corações
ou uma boa comédia para alegrar um domingo
cinzento. Tem aqueles filmes de terror que também
são muito interessantes e não podemos esquecer o
de ação que e um ótimo gênero para aumentar sua
adrenalina.
Um bom filme faz com que você se identifique

com um personagem, que conheça histórias reais
por um ponto de vista que só o filme pode lhe proporcionar, além de despertar sua imaginação.
Não podemos esquecer a trilha sonora, me
fala quem não tem uma música de um filme que
marcou sua vida? Que quando escuta já remete ao
personagem que te encantou? Todo mundo tem
sua trilha sonora favorita e se não tiver, sugiro a começar a escolher, você vai ver como é bom ter uma.
Então vamos escolher um bom filme, uma boa
companhia e deixar entrar nesse mundo infinito
das histórias.
THE END!
Elaysa C. Pires
Analista Financeiro e Marketing Sr.
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Vamos falar a verdade, tem coisa mais gostosa
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Entenda
como
é uma
transação
feita com a

moeda
virtual
bitcoin
Veja como
funcionaria uma
compra de um
celular por meio
da moeda.
Tecnologia do
bitcoin também
pode fazer
papel de
‘cartório virtual’.

Fonte: http://g1.globo.com/
tecnologia/noticia/2014/02/
entenda-como-e-uma-transacao-feita-com-moeda-virtual-bitcoin.
html
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Funcionários preferem
Crítica Construtiva a Elogio,
diz pesquisa

Por: Letícia Arcoverde

A

maioria dos profissionais prefere receber
críticas construtivas de seus chefes e acham que seu
desempenho melhoraria se recebessem esse tipo de
feedback com mais frequência – a maior parte, inclusive, prefere receber uma avaliação crítica do seu
trabalho do que elogios.
É o que mostra um levantamento global da consultoria americana Zenger Folkman, com mais de
2.500 funcionários de empresas de diversos países.
De acordo com os dados, 57% preferem receber feedback “corretivo”, o que inclui sugestões de como
melhorar o trabalho ou comentários sobre processos que poderiam ser otimizados. Em comparação,
43% dos funcionários dizem preferir feedback positivo, como elogios e comentários que reforçam a
qualidade do trabalho feito.
Ao todo, 72% dos participantes acham que seu
desempenho melhoraria se eles recebessem mais

críticas construtivas dos superiores. “As pessoas
acreditam que o feedback crítico é essencial para o
desenvolvimento da carreira”, diz o CEO da consultoria, Jack Zenger. “Mas com frequência seus gestores não se sentem confortáveis para oferecer esse
tipo de resposta”. Segundo o estudo, os participantes
tendem a evitar dar feedback negativo ou crítico
com a mesma proporção com que gostam de receber elogios.
Para Zenger, os resultados mostram que a capacidade de dar feedback negativo e críticas construtivas é essencial para gestores. “Essa habilidade é chave em cargos de liderança e pode ser o diferencial
que melhora o desempenho da sua equipe”, diz.
Fonte: http://www.valor.com.br/carreira/3442748/funcionarios-preferem-critica-construtiva-elogio-diz-pesquisa#ixzz2uQeOhMKg
GENTE Santa Paula

|

45

USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

Confiança mata
O psicólogo israelense Daniel Kahneman, ganhador do Nobel de
Economia em 2002, explica por que investimos tão mal - para ele, a
melhor forma de ganhar dinheiro é parar de perder com bobagem
Por: Giuliana Napolitano
O psicólogo israelense Daniel Kahneman, ganhador do Nobel de Economia em 2002, explica por
que investimos tão mal - para ele, a melhor forma
de ganhar dinheiro é parar de perder com bobagem
EXAME: O SENHOR JÁ DISSE QUE A PRÁTICA TORNA O PROCESSO DE TOMAR DECISÕES MAIS FÁCIL: COM O TEMPO, FICAMOS
MENOS ANSIOSOS. TAMBÉM FICAMOS MAIS
SÁBIOS?
Não necessariamente. É verdade que nos tomamos mais confiantes a medida que acumulamos um
histórico de decisões no trabalho, na vida pessoal,
nos investimentos. O problema e que isso ocorre
mesmo quando os resultados dessas decisões não
são bons. O número de decisões aumenta com o
tempo, mas não a qualidade delas. Podemos acabar
apenas tomando decisões erradas com mais convicção.
EXAME: O QUE PODE MELHORAR A FORMA COMO TOMAMOS DECISÕES?
O mais importante é medires resultados. É preciso fazer uma análise rápida e que não deixe espaço
para dúvidas. Quando fazem isso, as pessoas conseguem enxergar com clareza seus acertos e seus
erros, e aprender com eles. Essa é uma regra básica
do aprendizado. Mas ela não funciona para investimentos. Nesse campo, é impossível fazer uma análise precisa dos resultados. Quando alguém ganha
dinheiro na bolsa, como saber o que foi sorte, o que
foi consequência de um movimento natural do mercado e o que pode ser atribuído a uma decisão acertada? Além disso, os resultados costumam demorar
para aparecer, e uma avaliação tardia não ajuda.
EXAME: QUAL É O MAIOR INIMIGO DO
INVESTIDOR?
O excesso de confiança. A maioria dos investidores acha que pode fazer coisas que na verdade,
não pode. A mais perigosa é tentar antecipar o com-
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portamento dos mercados. A menos que se tenha
acesso a dados confidenciais, o que é ilegal. É impossível prever o desempenho de uma ação ou de
uma commodity, porque ele depende de uma série
de fatores aleatórios. Mesmo que a análise do investidor esteja correta, isso não quer dizer que ele
ganhará dinheiro com ela. Nesse sentido, acertar é
impossível, ou apenas questão de sorte. Tomar boas
decisões financeiras significa se concentrarem aspectos conhecidos, como as taxas cobradas pelas
gestoras e corretoras. Pagar menos pode dar um retorno extra. Diversificar é outra coisa que se pode
lazer para correr menos riscos. Nada disso é muito
empolgante, mas pode evitar erros. Só que a maioria
dos investidores não faz isso. Aliás, muitos fazem o
contrário.
EXAME: COMO ASSIM?
Um erro comum dos investidores é trocar de
aplicação com frequência. Negociar ações pode
custar caro, porque é preciso pagar taxas de corretagem. E o pior é que há pesquisas que mostram que
a maioria das pessoas muda na hora errada: vende
algo que já caiu demais para comprar outro que está
muito valorizado.
EXAME: NÃO APRENDEMOS NADA COM
A CRISE DE 2008?
O que aprenderíamos? Que não se deve investir em bolhas? Que não se deve investir em bancos?
São conclusões erradas. De forma geral, as pessoas
passaram a poupar mais depois da crise, e algumas
colocaram dinheiro em aplicações conservadoras,
mas não houve mudanças de comportamento, nem
poderia haver.
EXAME: O SENHOR FEZ UMA PESQUISA
QUE MOSTRAVA QUE AS PESSOAS MAIS FELIZES VIVIAM COM CERCA DE 6 000 DÓLARES POR MÊS. ESSE NÃO É O SEU CASO, É?
Não, não (risos). As conclusões da pesquisa não
fizeram diferença na maneira como eu vivo. Mas me
surpreenderam. Achava que a felicidade aumentaria
com a renda. Afinal, você pode comprar mais coisas

USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

e se proteger de fatos potencialmente dolorosos se ganha mais
dinheiro. O que os resultados
mostraram c que, depois de um
patamar, as pessoas pararam de
se sentir bem ao consumir mais e
perderam a habilidade de se sentir bem com coisas pequenas. O
interessante é que esse patamar,
de 75 000 dólares por ano, ou
pouco mais de 6.000 dólares por
mês, não é alto e vale mesmo para
cidades caras, como Nova York.
EXAME: COMO O SENHOR DECIDE ONDE INVESTIR?
Evito tomar decisões de investimento quanto posso (risos).
A verdade é que sei que não sou
bom nisso, então tento reduzir o
número de decisões para o mínimo necessário. Sou conservador
e faço escolhas muito genéricas:
uma parte dos meus recursos fica
em fundos de ações e outra parte em fundos de renda fixa. Não
escolho papéis nem títulos. Não
acompanho meus investimentos todos os dias e troco muito
pouco de aplicação. Já tive um assessor financeiro que só me dava
conselhos idiotas, então parei de
procurar dicas de investimento.
Acho que fiquei menos ingênuo com o tempo. Só contrato
um profissional para fazer meu
planejamento fiscal porque não
entendo nada sobre isso. Alguns
amigos meus, claro, fazem coisas
diferentes, e acho que estão ganhando mais dinheiro do que eu.
Mas, hoje nem tento ir bem nessa
área. Estou confortável assim.
Fonte: Revista Exame – Fevereiro de 2014 – Pág.38-41.

Foto: Kahneman: “Quando
alguém ganha dinheiro na bolsa, como saber o que foi sorte e
o que pode ser atribuído a uma
decisão acertada de
investimento:”
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N

o dia 21 de fevereiro, foi realizado o 1º Simpósio de Farmácia Clinica do Hospital Santa Paula, onde nossos farmacêuticos demonstraram com
muita dedicação e competência o trabalho desenvolvido diariamente em conjunto com a equipe
multidisciplinar.
A programação contemplou temas atuais e agradou ao público externo. Tivemos a participação de
farmacêuticos atuantes em 21 hospitais, drogarias,
universidades e representantes do Sindicato dos
Farmacêuticos. A lista de inscritos chegou a 140
pessoas, mas devido ao nosso espaço físico não foi
possível a participação de todos os inscritos.
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Esse evento foi realizado com a finalidade de
compartilhar o nosso conhecimento com outros
farmacêuticos, para que o maior número de pacientes possam receber a assistência farmacêutica e garantir segurança na sua terapia medicamentosa.
Agradecemos a participação de todos os palestrantes farmacêuticos, a enfermeira Nayr Nascimento e aos médicos Dra. Rachel Simões e Dr. João
Roberto Sala que transmitiram seus conhecimentos
e demonstraram que com competência, dedicação
e amor conseguimos garantir o melhor tratamento
aos nossos pacientes.
Carla Fernandes – Gerente de suprimentos e
Farmacêutica responsável

ACONTECEU NO HSP
GENTE Santa Paula

|

51

Dia Internacional
ACONTECEU NO HSP

da Mulher

E

ste ano, todas as colaboradoras do hospital Santa
Paula ganharam um lindo
kit da Granado com gloss
labial e hidratante para
mãos. Sortidos em duas
coleções: Figo da Turquia e
Limão Siciliano.
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Dia Mundial
da Saúde
7ª edição
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N

o dia 5 de abril realizamos no Parque do Povo mais um
evento em Comemoração ao Dia
Mundial da Saúde (7 de abril de
2014). Em sua 7ª edição, o evento do programa de qualidade
de vida do hospital Santa Paula
“Cuide-se, Viva a Vida Melhor”
foi um sucesso! Na nossa mega
tenda foram realizados os exames
habituais para avaliação de risco
cardiovascular, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e
colesterol, orientação farmacêu-
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tica e nutricional e postural, avaliação de massa corpórea – IMC e
o exame de Bioimpedância.
Neste ano tivemos uma programação especial com a participação da nutricionista Gabriela
Kapim, apresentadora do programa “Socorro! Meu filho come
mal”, do GNT, no Espaço Gourmet trazendo receitas práticas e
criativas. E o Circuito de Exercícios funcionais com a personal
Cau Saad, que ensinou e conquistou a todos os participantes com

atividades dinâmicas, divertidas
e envolventes. No local, também
tivemos um ponto de arrecadação para Campanha do Agasalho.
O Evento teve o apoio das
empresas: Sodexo, Editora Abril,
BebaRio, Glambox, Abbott, Unifir, GaoSeg e TMS.
A todos os colaboradores e
equipe médica que trabalhou no
local, nosso “Muito obrigado!” e
parabéns por mais este sucesso
que só foi obtido com a ajuda de
todos vocês.

ACONTECEU NO HSP
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Dia Mundial da Água

D

ACONTECEU NO HSP

iante de tantos alertas que o mundo tem recebido quanto ao uso consciente da água, o Santa
Paula apresenta sua campanha,“Água é tão preciosa
que sua embalagem é de ouro”. Além de comemorar
o Dia Mundial da água no último dia 22 de março,
visa alertar a todos quanto ao consumo consiciente e evitar o desperdício deste recurso tão precioso
para o planeta.
Como parte do programa de responsabilidade
ambiental “Menos é Mais”, foram distribuídas cartilhas com dicas de práticas sustentáveis que podem
serfacilmente aplicadas no dia a dia em rotinas no
trabalho ou em casa, além de mudanças nas atividades na instituição que impactam na economia deste
recurso. Como exemplo, o serviço de lavagem de
carros, localizado na garagem do prédio, atende 20
veículos por dia e no dia 22 de março foram suspensas as lavagens.
Além da Sodexo, parceira na distribuição das
caixinhas, a empresa BDO também, mais uma vez
apoia uma iniciativa sustentável do Santa Paula distribuindo aos seus colaboradores uma caixinha de
água e uma cartilha com dicas sustentáveis conscientizando-os a evitar o desperdício no consumo
da água.

A

Hora do Planeta, em seu sexto ano consecutivo, é um ato simbólico promovido no mundo
todo pela Rede WWF, no qual governos, empresas e
a população demonstram a sua preocupação com o
meio ambiente, apagando as suas luzes durante sessenta minutos (uma hora). E nós do Hospital Santa
Paula também aderimos ao movimento.
Hora do Planeta Santa Paula
As luzes externas do Hospital foram apagadas
na Hora do Planeta, dia 29 de março, sábado. E no
dia 28, sexta-feira, dia que antecedeu a ação oficial
da WWF, pensando no slogan oficial da ação, “Use
seu poder para salvar o planeta”, o Santa Paula desligou o ar condicionado nos setores admi-nistrativos
durante todo o dia, fazendo sua parte para salvar o
planeta.
Para os colaboradores foi entregue uma cartilha
informativa sobre o uso consciente de energia, a-companhado de uma “vela” com uma tag sugerindo que a conscientização e a ação fossem estendi-das para sua casa e seus familiares.
Todas estas ações fazem parte do Projeto “Menos
é Mais” existente no Hospital há mais de sete anos,
que visa educar e conscientizar seus colaboradores,
médicos, pacientes e acompanhantes sobre o consumo adequado, sem desperdício de água e energia.
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Waze. Derrotando o trânsito, juntos.

GENTE Santa Paula

Hashtag

egue a melhor rota, todos os dias, com
ajuda em tempo real de outros motoristas.
Waze é um dos maiores aplicativos de trânsito e navegação do mundo baseado em uma
comunidade. Junte-se a outros motoristas em
sua área e compartilhe informações de trânsito
das vias em tempo real, economizando diariamente tempo e dinheiro do combustível.
O Brasil já é o segundo país com o maior
número de usuários do Waze, uma comunidade de seis milhões de pessoas, perdendo somente para os Estados Unidos.
De modo geral, trata-se de um aplicativo
semelhante a um GPS, porém, com outras ferramentas e o diferencial da interatividade. O
Waze pode ser baixado de forma gratuita no
smartphone ou tablet e também não há custo
para usá-lo, basta acessar a internet móvel.
Através do waze, o usuário visualiza a rota
desejada e, mais do que isso, obtém informações em tempo real sobre o trânsito, como filas,
blitzes, desvios, acidentes, radares, entre outros. Além de visualizar, o usuário pode também contribuir informando acontecimentos
no seu trajeto.
Você pode baixar o aplicativo no seu dispositivo móvel ou acessar o mapa ao vivo pelo site
https://www.waze.com/pt-BR/livemap.
Elisa Rosa
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É hora de fazer gol

GERAÇÃO MARKETING

Empresas aproveitam proximidade da Copa do Mundo
para realizar campanhas e investir em marketing

Muitas empresas estão fortalecendo seu vín-

culo com o esporte atrás de uma boa sinergia com
os torcedores. Há, todavia, um longo caminho a seguir. “O marketing esportivo no Brasil teve início
nos anos 1980 como voleibol”, recorda Jorge Fernando Soares Farias, especialista em Administração
Desportiva e sócio-diretor da Accion Consultoria
Empresarial, ao calcular que o setor movimenta cerca de 25 bilhões de reais por ano e emprega mais de
300 mil pessoas no País. “Ele ganhou maior destaque e visibilidade na década seguinte com sua adoção pelo futebol profissional. Porém, o investimento
em marketing esportivo no Brasil é ainda três vezes
menor do que na Alemanha e no Japão”.
Apesar do incentivo a outras modalidades, o futebol por aqui é o esporte predileto – inclusive pela
proximidade com a Copa do Mundo de 2014. “As
empresas precisam aproveitar esse movimento
como fonte de exposição”, destaca Renato
Lóes, CEO da Dentsu. “Quando você
não é patrocinador oficial de
grandes eventos e não tem
muito budget para investir, o segredo é
pegar carona
na data

e entusiasmar o consumidor de maneira criativa”. A lição de Lóes é seguida à risca por companhias que são fornecedoras oficiais e também por
quem não é.
Caso da Vivo, patrocinadora da seleção brasileira desde 2005. Dentro da campanha Tem Tudo
Aqui, que traça um paralelo entre o País e a operadora, um filme chamou a atenção: o curta, estrelado
por Anderson Silva e Pelé, tem como pano de fundo
o sonho de infância do campeão mundial de UFC
de se tornar jogador de futebol profissional. Apresentado em versão com 2 minutos e 20 segundos,
disponíveis nos canais próprios da empresa na web
e criado em parceria com a agência DM9DDB, ele
mostra como teria sido a vida de Silva caso seu sonho de se tornar jogador de futebol tivesse virado
realidade. A publicidade foi o maior investimento
em “brandedcontent” da empresa no ano.
Outro patrocinador da seleção, o Itaú – também banco oficial da Copa do Mundo, apresentou
recentemente o filme “Dois Amigos”, que faz uma
analogia mostrando a proximidade da entidade
com quem entra em campo. “A valorização ao esporte faz parte do DNA do Itaú. Entendemos que,
aliado à educação, por meio do esporte podemos
contribuir para a transformação da sociedade e do
País”, explica Andrea Pinotti, diretora de Marketing
Institucional do Itaú Unibanco. O envolvimento do
banco com o futebol começou há mais de 20 anos,
com o patrocínio da transmissão dos jogos de
diversas competições, como Campeonato Brasileiro, Libertadores da
América e Eliminatórias
da Copa do Mundo.
Empresas
brasi-

“Dois Amigos”, do Itaú: analogia que mostra proximidade da entidade com quem entra em campo
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sul do País, dentro e fora dos estádios. A maior foi
a criação da Mansão da Copa, um espaço premium
montado em uma grande residência dos Jardins, em
São Paulo, com shows e atrações exclusivas, apenas
para convidados VIPs.

Anderson Silva e Pelé: estrelas da campanha da Vivo

leiras, como a Vivo e o Itaú, podem vislumbrar bons
resultados apoiando o futebol ao se espelhar na
Adidas. A companhia de material esportivo espera
faturar dois bilhões de euros em 2014, apenas com a
modalidade. E á justamente com a chegada da Copa
que ela pretende se aproximar ainda mais dos brasileiros. “O evento é o palco ideal para apresentarmos
nossa empresa, marcas e produtos”, conta Herbert
Hainer, CEO do Grupo Adidas, patrocinadora, fornecedora e licenciada oficial do evento – além de
apoiadora de diversos times, seleções e jogadores,
como o argentino Lionel Messi. E essa apresentação
já começou.
Os jogadores brasileiros Daniel Alves, Fred e Lucas foram escalados para estrelarem o filme da campanha Vamos com Tudo, da Lew’Lara/TBWA. Nele
os atletas mostram que é preciso brigar pela vitória a
cada jogo. “Buscamos misturar futebol, arte, música
e estilo de vida para reforçar desde já a relação com
o brasileiro”, relata Diogo Guimarães, gerente de
Marca e head de Comunicação da Adidas no Brasil.

Mansão da Budweiser: espaço premium em São
Paulo apenas para convidados

Festa VIP
Durante a Copa das Confederações, a cerveja Budweiser, única a ser comercializada durante
eventos Fifa e pertencente à AmBev, montou uma
estratégia diferenciada para conquistar novos consumidores: realizar mais de 200 eventos, de norte a

Carlos Alberto Torres, Ronaldo e Cafu:
as estrelas da campanha da Brahma

Por um futebol melhor
O trabalho da AmBev em prol do futebol vai
além do patrocínio aos eventos esportivos e a idealização de espaços especiais para apresentação das
marcas de cerveja – a empresa ambiciona que os
grandes encontros possam gerar um legado ao País
por meio da modalidade. “Acreditamos que o Brasil
tem tudo para ter, além da melhor seleção do mundo, o melhor campeonato de clubes do mundo, visto
que tem um futebol de altíssima qualidade”, detalha Marcel Marcondes, diretor de Conexões com o
Consumidor da AmBev. “Isso necessariamente passa por uma melhor estruturação e saúde financeira
dos nossos clubes.” Assim, a empresa e outras nove
parcerias (Unilever, Pepsico, Seara, Dadone, Burger
King, SKY, Netshoes, Bradesco e TIM) criaram o
Movimento por um Futebol Melhor, que consiste na
união dessas empresas, além de redes de supermercados, clubes e sociedade, para impulsionar a receita
dos clubes por meio do programa de sócio-torcedor
de cada agremiação.
O próprio torcedor, claro, também ganha. O
programa, que tem como garotos-propagandas diversos craques do passado, foi lançado em janeiro
deste ano e oferece aos consumidores descontos em
mais de 600 produtos e serviços para os sócios – que
se estima ser superior a 500 mil torcedores, de 25
clubes.
Uma ideia eficaz que pode balizar novas formas
de gestão e também de campanhas criativas.
Fonte: Revista Marketing Empresarial/2013.
Pág. 38a44.
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Ainda não dá para passar
ARTIGOS

Para Andreas Schleicher, vice-presidente para Educação da OCDE,
os brasileiros, no ritmo de evolução atual, levarão 25 anos para
atingir a média de notas dos estudantes dos países ricos

Por: Daniel Barros

Se estivesse na escola, o Brasil repetiria de ano

com o resultado do Pisa, exame promovido pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE), que reúne as economias mais
ricas do mundo. O Pisa avalia os alunos de 15 anos
de idade em matemática, ciências e leitura. De acordo com os resultados divulgados no início de dezembro, as notas dos brasileiros pioraram em leitura e ficaram na mesma em ciências. Houve melhora
em matemática, mas o país ainda ocupa o 582 lugar
(perdeu uma posição) no ranking formado por 65
países. Para o alemão Andreas Schleicher, vice-presidente para Educação da OCDE e coordenador do
exame, no ritmo atual os brasileiros só vão atingir as
médias dos alunos de países mais ricos em 25 anos.
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Ainda assim, ele vê avanços. De 2003 a 2012, o Brasil reduziu de 35% para 22% a parcela de estudantes
que não concluem o Ensino Fundamental. “Agora é
o momento de adotar políticas públicas que acelerem o ganho de qualidade”. Nesta entrevista a EXAME, ele dá exemplos de como outros países vêm
superando desafios similares aos do Brasil e do que
fazer para andar mais rapidamente.

O Brasil perdeu posições no último ranking do Pisa. Como avaliar esse desempenho?

Quanto tempo é “em breve”?
No ritmo atual, em 25 anos as notas do Brasil
poderão se igualar à média dos países da OCDE. E é
preciso ter em mente que é possível adotar políticas
públicas para melhorar o nível da educação ainda
mais rapidamente.

Como melhorar mais rapidamente?
A qualidade do ensino no Brasil nunca será melhor do que a de seus professores. Por isso, atrair
jovens talentosos para o magistério e investir para
torná-los excelentes instrutores deve ser uma prioridade. Na China, os melhores professores são levados para ensinar em escolas nas regiões mais atrasadas. Com isso, garante-se a todas as crianças do país
acesso a um ambiente de aprendizagem de alto nível. Essa é uma lição para o Brasil, onde estudantes
vindos de famílias mais ricas alcançam boas notas
facilmente, mas há grande dificuldade de levar ensino de qualidade para crianças mais pobres.

Mesmo países afetados pela crise econômica desde 2009, como
Itália e Portugal, avançaram no
Pisa. O que isso demonstra?
A crise evidencia algo interessante. A Itália precisou diminuir os gastos com educação, mas passou

a aplicar o dinheiro de forma mais eficiente. O sistema italiano tradicionalmente contava com muitos
professores, quase todos com salários baixos. Com a
crise, a Itália teve de cortar o número de profissionais. Mas, ao mesmo tempo, melhorou as condições
de trabalho dos que permaneceram e criou um sistema de avaliação para comparar o desempenho das
escolas.

ARTIGOS

Embora tenha perdido posições nos últimos três
anos, o Brasil melhorou em comparação a 2003. Em
relação a outros países, a média em matemática dos
brasileiros foi a que mais avançou em dez anos. No
período, o país pôs muito mais crianças e adolescentes na escola. Por isso, no relatório global do Pisa, o
Brasil é citado como exemplo de como transformar
a educação em pouco tempo. Evidentemente ainda
há um longo caminho a percorrer. Mas acredito que
em breve os brasileiros atingirão as médias dos melhores países no ranking.

Isso significa que a qualidade da
educação não está ligada necessariamente ao volume de investimentos?
O Vietnã, cujos estudantes participaram pela
primeira vez da avaliação do Pisa, é um exemplo
notável. As notas dos vietnamitas os colocaram na
17ª posição no ranking. Trata-se de um país pobre,
com uma economia eminentemente rural, mas que
elegeu a educação como prioridade e agora está
colhendo os frutos dessa escolha. Hoje, mesmo as
crianças das regiões mais afastadas das cidades vão
à escola. Para ensiná-las, houve um trabalho bem-sucedido de atração de alguns dos melhores talentos para a carreira de professor. Como resultado, os
vietnamitas estão saindo da pobreza e provando que
o mundo não precisa ser dividido entre nações ricas
e bem instruídas e países pobres com nível educacional baixo.

Por que no Brasil um a cada três
alunos repete de ano até os 15
anos de idade?
Esse é um dos maiores problemas do Brasil. A
resposta para dificuldades em aprender não é fazer
com que os estudantes repitam de ano, mas descobrir quais são os bloqueios e trabalhar especificamente na superação deles. Nos sistemas educacionais de alto desempenho não existe repetência. Os
professores e as escolas têm a responsabilidade de
achar o que fazer para ajudar os alunos a aprender.
Fonte: Revista Exame – Dezembro de 2013 –
Pág. 153-155.
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Outono é bom para...
• Mudar os travesseiros, lençóis e colchas:
novos ares no quarto;
• Junto com as folhas... mude o visual;
• Começar a programar uma viagem para
a rota dos vinhos no Sul do Brasil;
• Adotar um pet;
• Fazer uma listinha com os filmes que
ganharam o Oscar e globo de Ouro;
• Época de rever suas metas de 2014;
• Escolher um parque diferente para conhecer;
• Fazer um piquenique;
• Passear de moto é sempre muito bom;
• Época boa para comer, rezar e amar.
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