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Arte da Capa:

Angélica Queiroz - Analista de Marketing Jr.
Na edição 23ª da nossa revista Gente Santa Paula vamos abordar o tema sobre a importância e influência das Redes Sociais na vida das pessoas. A arte da capa ilustra essa conexão
entre as pessoas que as ferramentas tecnológicas proporcionam. Utilizamos uma imagem
de banco de imagens e a tratamos com Photoshop para adaptá-la a Arte da Capa. Com uma
tipografia divertida e espontânea, porém firme e objetiva, para combinar com a linguagem
deste meio de comunicação. Os ícones interligados representam essa facilidade do acesso à
internet que as pessoas tem hoje através de vários aparelhos, principalmente, os smartphones
e tablets. O que facilita a utilização e interatividade nas Redes Sociais a qualquer hora e em
qualquer lugar. Esse novo comportamento molda a sociedade para um tipo de interatividade
diferente, a qual “liga” as pessoas além das máquinas, conecta sentimentos, ideias e experiências, com maior velocidade, para acompanhar o dia-a-dia acelerado das pessoas.

No mundo globalizado, a internet assume um papel cada vez mais importante para cidadãos e empresas. As pessoas ganharam mais liberdade para emitirem
opiniões e também influenciarem milhares de outras pessoas. Pensando nisso e
com o objetivo de oferecer um serviço de interação entre pacientes oncológicos
e como uma extensão ao tratamento feito no IOSP nasceu a Rede Coneccte.
A troca de experiências entre pacientes oncológicos é uma maneira de se
sentir acolhido por pessoas que estão passando por situações parecidas. O
apoio, o desabafo e a força são muito importantes no momento do tratamento.
As redes sociais junto com a internet assumem o papel de ferramenta e
não apenas de passatempo. Hoje trazem inúmeras vantagens, tais como: interatividade, produtividade, atualidade e globalidade. As pessoas utilizam cada
vez mais a internet voltada para o conhecimento, para obter informações que
facilitem o dia-a-dia e que moldam o nosso modo de viver e influenciam uns
aos outros.

George Schahin
Diretor - Presidente
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CARTA AO LEITOR

Palavra do Presidente

EDITORIAL

Editorial
Depois do sucesso do Coneccte, nossa rede social para pacientes oncológicos, não poderíamos deixar de fazer uma revista com o tema de capa
sobre as redes sociais, sobre o poder desta teia de troca de informações e de
conhecimento.
Os dados são assustadores. Em nenhum outro país elas tem um alcance
tão grande como no Brasil. Para cada quatro minutos na rede, os brasileiros
dedicam um a atualizar seu perfil e bisbilhotar o dos amigos, segundo dados do Ibope Nielsen Online. Vários estudos já foram feitos sobre o porquê
desta necessidade de “ver e ser visto” nas telas, no tempo que se gasta (ou se
investe) contando sobre sua vida ou investigando a do outro. O fato é que,
independente do motivo, elas já fazem parte da vida das pessoas.
Em nossa matéria de capa vamos abordar pontos positivos da ferramenta
e como fazer dela realmente um canal produtivo na sua vida, profissional e
pessoal. Todos prontos para a conexão com o futuro?

Paula Nascimento Gallo
Gerente Financeiro e Marketing
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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.

Bom dia!
Quero expressar aqui minha satisfação
em ser atendida nesta instituição qualitativamente. Funcionários prestativos e atenciosos,
espaços apropriados e humanizados.
Grata
E. E. G. B.

Boa tarde,
Estou aqui para agradecer de coração o
que toda equipe, do Hospital Santa Paula, fez
por mim nesse período em que fui atendido
por vocês.
Muito obrigado!
Att.,
C.R.F.

QUERO PARABENIZAR TODOS OS
ENFERMEIROS, ESPECIALMENTE OS DO
5º ANDAR, POR TANTA DEDICAÇÃO E
AMOR AOS PACIENTES E TAMBÉM AOS
FAMILIARES. CONTINUEM ASSIM TRABALHANDO COM AMOR. BEIJO GRANDE NO CORAÇÃO DE CADA UM DE VOCÊS.
R.B.M.
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Bom dia! Quero agradecer com muito
respeito e carinho o excelente atendimento
prestado ao meu filho Guilherme em 10 de
maio desse ano por essa equipe competente e
atenciosa. Seguranças, atendentes, enfermeiros, Dr Guilherme. Agradeci pessoalmente a
cada um, corroboro aqui nesse e-mail, pois
uma instituição é feita de pessoas principalmente e essa equipe coloca o nome do Hospital SANTA PAULA no topo. Um abraço carinhoso a todos, creio que esses profissionais
são dessa categoria por terem uma grande
chefia também. Peço que esse elogio possa
chegar a cada um, TODOS merecem. PARABÉNS E OBRIGADO por cuidarem do meu
filho com carinho!!
M.G.

Porque desde a recepção, o atendimento
é tudo de bom, são todos simpáticos legais
sabem explicar tudo que você pergunta sem
mais. Eu fiquei 2 dias e meio foi super tranquilo todos os plantões me atenderam super
bem, fiquei internado de domingo pra segunda do dia 4/5/2014 ao 5/5/2014 me deram
alta a tarde. Na madrugada as enfermeiras
me acordavam para dar a medicação super
calma, elas mediam a pressão e a febre, eu
nem me mexia na cama porque elas são super
cuidadosas, o café da manhã, o almoço, janta
tudo gostoso de qualidade , quando me deram alta eu nem queria ir embora de tão bem

Não tenho nada a reclamar do atendimento do Hospital Santa Paula.
Tenho sim, de agradecer a presteza e profissionalismo que fui atendida, por toda a
equipe. Tenham certeza que vou sempre indicar o hospital a amigos e familiares. Obrigada!
Att.
M.T.

A administração do Hospital Santa Paula
Agradeço muito a oportunidade de poder
agradecer não individualmente, mas sim ao
corpo médico (Dr. Detrik,) e muitos outros
desde a minha atenção no primeiro atendimento, e logo apos internação que jamais
acharia que seria o meu caso, Vocês estiveram
na minha atenção UTI meus sete dias, e mais
03 no quarto sempre com muita atenção, pelos corpo médico e enfermeiros, enfermeiras,
por todas as pessoas, com muita atenção e
dedicação a todos enfermos na ala, Enfim

7

|

GENTE Santa Paula

Recebi um atendimento maravilhoso durante minha estada no Hospital por ocasião
de uma cirurgia no ombro. O corpo de enfermagem foi bastante atento e dedicado. O
anestesista foi maravilhoso e o médico muito
competente. Fui operada no dia 09 de abril
por Dr Luis Gustavo Estephanelli. Recomendo a quem precisar de uma internação esse
Hospital e aproveito para agradecer a todos
que me atenderam com tanto carinho e profissionalismo.
A.P.M.

CHUVA DE CONFETES

tratado que fui lá , TV controle na mão assistia o que queria muito Top, agradeço desde já o atendimento espero que não precise
volta, mas se precisa vou bem tranquilo, pois
sei que vou ser bem atendido. Obrigado. Os
nomes de todos não sei senão colocaria aqui,
me desculpe.
L.A.M.

jamais acreditei que um Hospital tivesse tanta atenção. Apesar de que nestes setenta anos
em vida, esta foi a primeira vez a ser internado, que espero jamais acontecer. Minha
gratidão imensa
Com respeito a Unimed, muito obrigado,
as pessoas neste mundo gostam muito de reclamar, e criticar mas jamais elogiar um bom
atendimento,
Estou enviando esta mensagem não só
porque recebi a atenção na correspondência do Dr Shahin, a minha intenção seria
divulgar na rede Internet ( fica autorizado a
divulgar este e-mail a quem você quiser, mas
gostaria muito que chegar aos amigos funcionários)
Se necessário estou a disposição pra depoimento pessoal.
OBRIGADO----OBRIGADO----OBRIGADO
Dr João, da Uti e Dr. Detrik muito, muito, muito, obrigado
M.M.

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 2º Trimestre de 2014:

Classificação
1
2
3
4
5
6

Classificação
1
2
3
4
5
6

CIRÚRGICOS

Médicos

Dr. Paulo Henrique Pires de Aguiar
Dr. Guilherme Rossi
Dr. Mario Augusto Delgado
Dr. Rogerio Fabrinni
Dr. Gil Vicente Lico Cividanes
Dr. Luiz Fernando Lobo Leandro

CLÍNICOS

ANESTESISTAS

Médicos

Classificação

Médicos

Equipe da Cardiologia Clínica
Equipe da Oncologia Clínica
Equipe da Neuroclínica
(Dra Renata)
Dr. João Geraldo Houly
Dr. Dieter Siefild
Dr. Edison Jose Boccardo

1
2
3
4
5
6

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

Parabéns a todos os médicos ganhadores!
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P

rezado Colaborador,
Em novembro de 2014 nossa Plataforma CETAP completou
1 ano, tendo como objetivo:
- Abrir as portas da excelência através de uma nova
dimensão de acesso às informações e à produção de
conhecimento.
- Capacitar nossos colaboradores de forma simples e rápida, proporcionando o desenvolvimento profissional e pessoal.
Disponibilizamos diversos treinamentos:

Despedida dos Jovens Aprendizes
Turma 2014
ANDERSON MANOEL DA SILVA - RH
CAIO ALVES RODRIGUES - SESMT
DANIELA RIBEIRO REIS - ENGENHARIA
GABRIEL DE ALMEIDA BRAITT - ONCOLOGIA
GABRIELY LOPES DE OLIVEIRA - QUALIDADE
ISAIAS MARTINS BICALHO - UTI
LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA - COMERCIAL
LUANA DE SOUZA SILVA - SESMT
MARIANNY BATISTA ALVES - OUVIDORIA / OMBUDSMAN
SARA FABRICIO DA ROCHA - ONCOLOGIA
THAINA RITA DA SILVA - UI
THAIS SOARES FERREIRA - ONCOLOGIA
THAYNA JOYCE DE OLIVEIRA PEREIRA - FATURAMENTO

Agradecemos o comprometimento de vocês, desejamos Sucesso e Felicidade!
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VOCÊ FELIZ COM A GENTE

Plataforma CETAP

PROGRAMA COLABORADOR 5 ESTRELAS
VOCÊ FELIZ COM A GENTE

QUEM PODE PARTICIPAR:
Todos os colaboradores (CLT) do Hospital Santa Paula com exceção dos líderes
(gerentes, supervisores, coordenadores e encarregados).
METAS:
Premiar todos os colaboradores que ao final de 12 meses, contados a partir da divulgação do
programa (01/11/2013), acumulem 5 estrelas de acordo com as metas de avaliação:

1ª ESTRELA - META:

Colaborador que, ao final de 10 meses, não apresentar ausências
(licença médica, faltas abonada, injustificadas),
punições (advertências escritas e suspensões) e atrasos ganha:
- 1 folga no dia do aniversário;
- 1 crédito a mais no valor de R$ 120,00 no cartão VA (uma única vez).

2ª ESTRELA - META:

Somar 05 (cinco) participações ativas, nos eventos e/ou
campanhas promovidos pelo Hospital (SIPAT; Dia Mundial da Saúde;
Café com a Diretoria; Apresentar trabalhos do hospital em palestras/congressos;
Semana da Enfermagem; Realizar os treinamentos preestabelecidos
pelo CETAP para o colaborador (cursos presenciais e concluir a
sua grade obrigatória de treinamentos online).

3ª ESTRELA - META:

Somar 2 (duas) participações efetivas em programas oferecidos
pelo hospital (Educação Financeira; Qualidade de Vida;
Programa Running For Life; Programa Enfermeiro TR;
Brigada de Incêndio; Colaborador Destaque; Ser instrutor do CETAP;
Coral Santa Paula; Elegância de Base; Receber elogios dos clientes,
certificados pela ouvidoria).

4ª ESTRELA - META:

Apresentar certificado de conclusão dentro destes 12 meses de 1 (um)
curso de graduação ou especialização (graduação, pós-graduação,
MBA, mestrado, doutorado) ou 5 (cinco) certificados de
cursos extracurriculares (curta duração).

5ª ESTRELA - META:

Ser um dos finalistas no Comitê de Novos Projetos.

PREMIAÇÃO!
- 1 bolsa de estudos de até 1 salário mínimo federal em curso extracurricular, curta duração, graduação
ou especialização no período de até 18 meses (aprox. R$ 12.000).
- Caso o colaborador opte por não receber a bolsa, receberá 50% do seu salário base em cartão vale
presente no final (uma única vez).
Recursos Humanos
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SUPER INTERESSANTE

Qual a diferença entre Trem e Metrô?

T

ecnologicamente falando, nenhuma. Ambos
são movidos a energia elétrica, andam sobre o mesmo tipo de trilhos e são parecidos até no interior.
A diferença principal está no uso - nas cidades, os
trens metropolitanos são mais empregados para
transportar pessoas de diferentes cidades de regiões
metropolitanas, enquanto o metrô circula apenas
dentro de uma mesma cidade. Existem ainda os
trens de longo percurso e os trens de carga (estes,
sim, bem diferentes do metrô). Quando o primeiro
metrô surgiu, em 1863, na Inglaterra, alguns trens
já circulavam. Isso fez com que os metrôs, embora
tivessem o mesmo padrão tecnológico, fossem um
pouco mais modernosos. No Brasil, muitos trens
nunca foram substituídos por composições novas,
por isso muitos acham que metrô é mais moderno e
trem é uma viagem ao passado.
DISPUTA DE FERRO
Trem metropolitano e metrô têm a mesma tecnologia, mas desempenham funções diferentes nas
cidades.
TÃO PERTO, TÃO LONGE
O metrô circula por regiões mais densas, como
o centro - é por isso que, às vezes, ele é subterrâneo,
para conseguir desviar dos obstáculos. Já o trem
vem de regiões menos povoadas, o que permite que
ele trafegue mais em superfície - mas isso não é regra.
TAMANHO É DOCUMENTO
Os trens costumam ser maiores do que os metrôs. Eles tem, em média, 12 vagões, de cerca de 20
metros cada, totalizando 250 metros de extensão. Já
os metrôs tem, no máximo, seis carros e 120 metros.
RITMO METROPOLITANO
Com composições maiores, que carregam mais
gente, o tempo de intervalo entre os trens é maior
que entre os metrôs. Na capital paulista, por exemplo, o tempo de espera por um metrô vai de 90 a
130 segundos. Por um trem metropolitano, a espera
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pode chegar a 15 ou 20 minutos.
Procuram-se Trilhos
Veja as capitais com mais quilômetros de trilhos
por habitante:
5º Porto Alegre (RS) POPULAÇÃO - 4 milhões,
METRÔ - 33,8 km, TREM - não tem
4º São Paulo (SP) POPULAÇÃO - 20 milhões,
METRÔ - 66 km, TREM - 260,8 km
3º RECIFE (PE) POPULAÇÃO - 4 milhões,
TREM - 31,5 km, METRÔ - 39,5 km
2º Brasília (DF) POPULAÇÃO - 2 milhões, METRÔ - 42,4 km, TREM - não tem
1º Rio de Janeiro (RJ) POPULAÇÃO - 12 milhões, METRÔ - 40 km, TREM - 225 km
COLADINHO NO METRÔ
As estações de METRÔ são mais próximas umas
das outras. Isso interfere na velocidade, o TREM
tende a ser mais veloz (90 km/h em São Paulo), já
que tem mais espaço para atingir a velocidade máxima entre as estações, mais distantes. O METRÔ tem
um intervalo mais curto para “engrenar” e chega a
80 km/h.
LOTAÇÃO ESGOTADA
O metrô de São Paulo transporta 3,5 milhões de
passageiros por dia útil. O TREM metropolitano da
capital leva, por dia, 2,2 milhões de pessoas. No horário de pico, são nove passageiros por metro quadrado em ambos, o limite aceito deveria ser de três
pessoas por metro quadrado.
Há vagas
Na equação da malha ferroviária dividida por
população, São Paulo perde para outras metrópoles. São Paulo tem 20 milhões de pessoas, 66km de
metrô e a Cidade do México tem 8,84 milhões de
pessoas e 201,388 km de metrô e Seul 10,45 milhões
de pessoas com 303,2 km de metrô.
FONTES - Administradoras dos sistemas de
trens e metrôs nas cidades citadas; Associação Nacional do Transporte Público (ANTP); IBGE.

Página identifica locais que contam com
paraciclos e dão descontos para ciclistas
SUPER INTERESSANTE

T

odos os dias, aproximadamente meio milhão
de ciclistas sai às ruas da capital paulista, cruzando caminhos e roteiros, cada qual com seu destino
final. E desde 2007 a lei municipal 14.266 estabelece regras que estimulam uso da bicicleta, como
por exemplo, a existência de lugares seguros para
ciclistas em edifícios públicos, escolas e centros de
compras. Neste favorável cenário, surgiu o projeto
Bikeit, criado pelo coletivoCru, que busca melhor
integração dos ciclistas com a cidade.
Com 242 estabelecimentos cadastrados, a plataforma colaborativa, sem fins lucrativos, a iniciativa
busca mapear e avaliar lugares que recebem as bicicletas e que tipos de condições são oferecidas.
Assim, são divulgadas informações sobre existência de paraciclos e áreas destinadas ao meio de
transporte, além de possíveis descontos para quem
pedala. Entre aprovações e reprovações, o site já
conta com 528 participações.
O melhores avaliados:
Os lugares que forem melhor avaliados pelo público poderão receber o selo BikeIT! de estabelecimento amigo do ciclista. Em época de greenwashing, a
certificação é um reconhecimento muito importante e pode servir de diferencial no mercado. Quem
realmente estiver preocupado em atender melhor
seus clientes será contemplado e valorizado na sociedade.
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Faça a sua parte:
“Escrever uma avaliação é simples. Basta
você contar, em um parágrafo, aonde foi com sua
bike (nome do estabelecimento e site) e como foi
recebido/a no estabelecimento/instituição. Havia
algum tipo de estacionamento para bike? Era seguro e protegido contra a chuva? Se não havia, ofereceram-lhe alguma alternativa? Você foi tratado/a
com gentileza pelos funcionários quando apareceu
com a bike ou eles o/a atenderam de má vontade?
Há algum aspecto positivo/negativo que você gostaria de ressaltar? No fim de sua avaliação, diga-nos
qual status você dá ao estabelecimento. Podem ser
três: APROVADO, REPROVADO, BIKEIT!, sendo
o status BIKEIT! a avaliação máxima, que faz o estabelecimento/instituição ser um local receptivo ao
ciclista”.
Amigo da bicicleta:
Para quem possui um estabelecimento e quer
recepcionar os ciclistas e suas bicicletas, o BikeIT!
disponibilizou um guia para “Como ser um lugar
BikeIT!”. Leia e informe-se como ter um estabelecimento “bike friendly”.
Fonte: https://catracalivre.com.br/sp/mobilidade/
indicacao/site-colaborativo-avalia-relacao-dos-ciclistas-com-a-cidade-e-indica-lugares-bike-friendly/

Para os dias de folga, repouso e conforto...
ELEGÂNCIA DE BASE

Com charme, por favor!
Por: Wesley Oliveira – consultor

O

lhe a foto ao lado. Década de 1930. Um
homem de linho branco. Duas mulheres homenageiam a manhã. Tecidos leves, chapéus de palha –
um passeio, um pouco de ar puro. Um sentido de
harmonia e elegância. Nem a correria, nem a falta
de tempo, nem o comportamento menos formal dos
nossos dias – NADA – justifica a falta de gosto que
se vê atualmente nas roupas casuais só porque o momento é de relax. Só falta as pessoas saírem às ruas
de pijama!
Com elegância...
Nada mais agradável que aproveitar uma bela
manhã ou tarde para esticar as pernas num lugar
bonito. Vença a preguiça. Vá para a praia. Vá passear.
Toda cidade tem um lugar especial, com vista
bonita, com ar puro, para você aproveitar. O efeito é
tão estimulante quanto um bom drinque!
Acredito no poder dos rituais que dividem o dia
em horas de lazer, de trabalho, de encontros, de boemia ou de formalidades. Cada um tem seu pequeno
cerimonial, seu charme próprio. Sem os rituais, o
que nos resta? A barbárie.
Assim também é com o casual. Casual não significa vale-tudo. Embora ocupe cada vez mais espaço no guarda-roupa, ele tem seus funcionamentos e
suas particularidades: o causal para o trabalho é diferente do casual para ir à missa, ao cinema, e diferente da roupa que você veste para praticar esporte.
É claro que a gente sente a grande influência dos
esportes na moda feminina, especialmente depois
dos anos 1980, quando o fitness entrou definitivamente na vida das pessoas como requisito de saúde
– assim como não fumar e manter uma dieta saudável. Todos os esportes, mesmo os radicais, como
os de aventura, skate, surfe e alpinismo, foram parar
na prancheta de estilistas. A moda, então, passou a
propor misturas do casual com o formal. Surgem
moletons com capuz por dentro de blazers, listras
da Adidas em calças de alfaiataria, recortes de neoprene das roupas de mergulho em vestidos de festa,
shortinhos para prática de boxe arrebentando de
saltos altos e até sutiãs de biquínis usados como lingeries.
Nessa nova paisagem, você precisa manter o
desconfiômetro ligado, porque, depois de passada a
estação, a gracinha da moda perde a validade e as
roupas voltam para o seu habitat natural: o mole-
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tom retoma a aula de ginástica, as listras enfeitam o
agasalho esportivo, o neoprene cai na água, os shortinhos de boxe vão para o fundo da gaveta e o sutiã
do biquíni vai à praia. E você continua, sem perder a
pose nem a elegância, curtindo o seu lazer.
Comportamento...
Os maiores crimes contra a aparência são acometidos com a roupa de ficar em casa. Sobreposições de camisetas furadas, moletons deformados,
robes puídos, sobras do guarda-roupa: o “casulo” do
horror. Chinelões, pantufas desfeitas, meias desabadas.
Não se revele na intimidade uma gata borralheira – especialmente se você não mora sozinha. Depois, de que adiantará sair por aí de Cinderela?
Fonte: Livro CHIC – Glória Kalil

S

CAPA

egundo pesquisa do Ibope de 2013, o Brasil
tem atualmente 105 milhões de usuários com acesso
à internet, e este número aumenta a cada ano. Dados
do IBOPE revelam que 87% dos brasileiros acessam
as redes sociais e gastam em média 58 horas por mês
navegando pela web, e este tempo aumenta de acordo com a escolaridade.
Com este cenário favorável, de popularização
do acesso à internet e das ferramentas facilitadoras
como blogs e redes sociais, um novo usuário está
tomando forma e alterando a teoria da comunicação que dizia que o emissor produzia a mensagem e
o receptor apenas a recebia. Hoje, o mesmo indivíduo que produz, recebe, e ainda pode compartilhar
a mensagem.
Protestos registrados e compartilhados nas redes sociais, influência do futebol, e-commerce em
alta e força da TV vinculada à internet. Características do comportamento digital brasileiro foram
mapeadas no estudo Digilats JWT 2013, realizado
pela JWT ao longo do ano passado e início deste,
em nove países da América Latina: Argentina, Bra-sil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, Porto
Rico e Venezuela. “Em cada um dos mercados analisados pela pesquisa foram entrevistados mil adultos
usuários de internet. O resultado do estudo é uma
combinação dos dados com interpretações das áreas
de estratégia dos diferentes mercados em que atuamos”, afirma Patrice Lamiral, diretor de design de
serviços da JWT.
Entre as conclusões comparativas, fica nítida a
afinidade dos brasileiros com as plataformas sociais
conectadas. Em comparação com os demais países
avaliados, as principais diferenças dos brasileiros,
segundo o relatório, são:

1. Brasileiros passam mais tempo assistindo à
TV enquanto estão online
A TV no Brasil tem um papel muito importante.
A publicidade na TV ainda representa 68% do total
de gastos com marketing, o terceiro maior percentual no mundo. “Na maioria dos países desenvolvidos,
o surgimento do digital fez com que o percentual de
publicidade na TV caísse bem abaixo de 50% (38%
nos EUA, 42% no Japão, 27% no Reino Unido). Um
único canal de TV — a TV Globo — detém mais
de 50% de toda a receita de TV no Brasil. É justo
dizer que a audiência das novelas diárias equivale
à audiência de um Super Bowl quase todos os dias”,
diz o estudo.
2. As críticas são mais importantes no Brasil que
em outros países da América Latina
Os brasileiros estão mais inclinados a lê-las…
e a criá-las. Os brasileiros querem ser ouvidos… e
querem ouvir as experiências de outros. “Antes de
2013, o Brasil não era exatamente um lugar onde
você imaginaria que as pessoas protestassem nas
ruas. Obvia-mente, isso está mudando. À medida
que a classe média cresce, os brasileiros estão exigindo mais dos produtos e serviços que compram”,
afirma a JWT no relatório.
3. Os brasileiros são os menos dispostos a trocar
qualquer coisa por valor online
“Isto pode ser explicado pelo Jeitinho Brasileiro,
um jeito muito peculiar com que cada brasileiro lida
com todos os aspectos de suas vidas diárias — da
resolução de problemas às interações sociais — que
invoca a criatividade das pessoas para superar a adversidade. Em geral, o Jeitinho é positivo. Mas, às
vezes – quando não causa dano direto a outros — os
brasileiros encontram maneiras não convencionais
– algumas vezes ilegais - de tirar vantagem”, diz o
estudo. Como resultado, a pirataria se tornou um
problema no Brasil.
De música, filmes e TV a cabo a cosméticos, os
brasileiros invocam o “Jeitinho” para ob-ter produtos e serviços. Assim, quando se trata de pagar ou de
ter que compartilhar informações pessoais em troca
de conteúdo online.
4. Socialmente abertos, mas preocupados com a
privacidade
“Os brasileiros se preocupam com a privacidade
e com o excesso de exposição online. De fato, o Brasil é uma cultura governada por interações sociais
e, portanto, estar conec-tado é crucial para se sentir
socialmente incluído. As redes sociais fazem parte
da rotina dos brasileiros, com 76% acessando-as
diariamente. Este uso levou uma porção significativa dos brasileiros (dois em cada cinco) a ficarem “viciados” na web. Não é surpresa que este sentimento
seja encabeçado pelos jovens”, analisa o documento.
E-commerce
O Brasil também se destaca na área em relação
aos demais mercados avaliados pela JWT. Segundo
o estudo, os brasileiros fazem mais pesquisa online
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Redes Sociais
A influência nas nossas vidas

O que os resultados sinalizam para o mercado
Esteja online
A penetração da internet no Brasil ainda está
abaixo da média regional, mas obviamente mostra
potencial para um crescimento muito rápido, principalmente impulsionado pela explosão do acesso
móvel. Ainda existem muitos desafios de infraestrutura, mas para as marcas, é fundamental estar online
e oferecer respostas rápidas ao consumidor.
Tenha mobilidade
Com mais celulares conectados, as marcas precisarão investir em interfaces e adaptar seu conteúdo
às telas menores. O sentimento geral é que o comportamento e necessidades do consumidor estão
mudando rapidamente e as marcas estão lutando
para acompanhar. Oferecer as ferramentas e aplicativos certos aos consumidores certamente impulsionará as vendas.
Privilegie o conteúdo
Como em muitos outros países, o conteúdo é
uma importante alavanca para o envolvimento no
Brasil. A questão agora é: Como conseguir o conteúdo certo, na hora certa, na tela certa? Ter uma equipe dedicada internamente e dentro da sua agência
é uma solu-ção. Alguns marqueteiros podem contratar profissionais com habilidades jornalísticas,
outros estão testando soluções de crowdsourcing ou
fazendo parcerias com empresas de mídia. Os custos de produção são um desafio chave, mas também
precisamos pensar a respeito de estratégias ideais de
distribuição.
Com a facilidade do acesso a internet, as pessoas
estão se tornando produtores e receptores de conteúdo, propagado com o auxílio das redes sociais.
Esta mudança no nosso comportamento está alterando também a forma como estamos utilizando a
internet.
Todo o estudo da JWT e os dados da pesquisa
do IBOPE comprovam que o Santa Paula esta no
caminho certo.
Baseando-se em que as pessoas estão utilizando
cada vez mais a internet voltada para o conhecimento, para obter informações que facilitem o dia-a-dia,
que moldam o nosso modo de viver e influenciam
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uns aos outros apresentamos a Rede Coneccte, uma
rede digital que promove a troca de experiências e
conexões entre pacientes oncológicos. O lançamento oficial foi realizado no dia 21 de Outubro de 2014,
no Instituto de Oncologia Santa Paula.
Após percepção de criar um espaço para os pacientes oncológicos, Rede Coneccte, o Santa Paula
pesquisou dados do INCA (Instituto Nacional de
Câncer José Alencar Gomes Da Silva) quanto ao
cenário atual da doença no País. Estudo e estimativa divulgada a cada dois anos, revelou uma estima
com de cerca de 580 mil casos novos para 2014. Ao
todo estão relacionados na publicação os 19 tipos
de câncer mais incidentes, sendo 14 na população
masculina e 17 na feminina.
A Rede Coneccte foi idealizada há mais de um
ano com o objetivo de oferecer um serviço de interação entre pacientes oncológicos e como uma
extensão ao tratamento feito no Instituto de Oncologia Santa Paula. Percebida a necessidade de criar
um espaço que fosse além da sala de espera do IOSP
e além das seções de quimioterapia, para que os
pacientes e familiares pudessem trocar suas experiências duvidas e conhecimento, a qualquer hora de
qualquer lugar.
De acordo com o presidente do Hospital Santa
Paula, Dr. George Schahin, “a troca de experiências
entre pacientes oncológicos é uma maneira de se
sentir acolhido por pessoas que estão passando por
situações parecidas. O apoio, o desabafo e a força
são muito importantes no momento do tratamento”,
diz.
Paula Gallo ressalta que o Coneccte é uma rede
social de troca de experiências e busca de conhecimento para questões cotidianas por parte de pacientes e familiares. “A rede social não tem como objetivo fazer diagnósticos, prescrever medicamentos ou
substituir a consulta médica”, diz.
Para incentivar o cadastro no próprio IOSP, uma
gift machine (similar a uma vending machine) foi
conectada à plataforma, permitindo que a inscrição
seja feita direto na máquina. Após a inserção dos
dados pessoais, o aparelho solicita o tamanho do
dedo do usuário e, logo em seguida, despeja o anel
ideal dentro de uma caixinha personalizada.
Fonte:
-http://www.proxxima.com.br/home/negocios/2014/09/10/Exclusivo-a-influencia-do-digital-na-rotina-dos-brasileiros-e-o-que-isso-significa-para-as-marcas.html
-http://www.webconsult.com.br/2014/03/24/a-influencia-das-redes-sociais-e-dos-formadores-de-opiniao-no-nosso-cotidiano/
-Marketing Santa Paula
GENTE Santa Paula

CAPA

antes de fazerem uma compra. Ainda de acordo
com o documento, os internautas nacionais têm
menos pontos de contato para pesquisa off-line do
que qualquer outro país na região. Além disso, lojas
exclusivamente online são mais populares no Brasil
do que no resto da América Latina.
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Motovelocidade
GENTE ESPORTE

Por: Alex Schultz – piloto
profissional, 29 anos
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sporte praticado por
amantes da velocidade com motos comuns que podem ou não
possuir alterações em sua mecânica sendo para garantir mais
segurança ou para melhorias na
sua performance, competem em
diversas modalidades nos autódromos e circuitos asfaltados
pelo mundo.
No Brasil existem diversos
campeonatos de motovelocidade,
sendo democráticos com motos
de várias cilindradas, modelos,
estilos como o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade e as
500 Milhas de Interlagos, sendo
estes os mais tradicionais.
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A primeira corrida aconteceu
em 29 de novembro de 1897, no
subúrbio de Londres, Inglaterra,
chamada de Motorcycle Scrambles. A Federação Internacional
de Motociclismo foi criada em
22 de dezembro de 1904, a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) foi fundada em 11
de março de 1948. Antes disso, já
ocorriam no Brasil algumas competições inspiradas nas competições da Europa, mas não existia
uma entidade que coordenasse o
esporte.
Somente após a Segunda
Guerra Mundial que começou
a ser realizado o campeonato
mundial. O primeiro Campeonato Brasileiro, organizado pelo
Moto Clube do Brasil aconteceu
em 1934, no Rio de Janeiro. O

torneio das nações começou a ser
disputado em 1947, o Mundial de
Cross, em 1957. O maior campeão da modalidade foi o italiano
Giacomo Agostini, com 15 títulos
mundiais em várias categorias.
ALEX SCHULTZ
Motovelocidade pra mim é
Paixão! Sinto-me privilegiado em
fazer algo que realmente tenho
muito prazer e que me motiva
cada vez mais em busca de evoluir como atleta e pessoa. Quando fazemos algo que amamos,
vemos o quanto os resultados vão
aparecendo e o reconhecimento
do trabalho também.
Sou Paulistano e experimentei as pistas com uma moto superesportiva no fim de 2010 e foi
algo que realmente mexeu comi-

GENTE ESPORTE
go. A vida inteira tive moto e sempre a usava no dia-a-dia e também nos finais de semana, mas acelerar
com segurança e no lugar apropriado foi o que mais
me motivou. Em 2011, já estava competindo como
amador e em 2012, fui campeão brasileiro na categoria 250cc pró.
De quando comecei para os dias de hoje a evolução do esporte foi absurda. Nas primeiras corridas que participei haviam poucas motos no grid e
apenas amigos e familiares nas arquibancadas. Hoje
em dia temos várias equipes de fábrica presente,
televisão transmitindo corridas ao vivo e mais de
30 mil pessoas nas arquibancadas acompanhando
o campeonato nos melhores autódromos do país.
Interlagos é a praça de maior público e número de
pilotos, chegando a 300 competidores em diferentes
categorias em apenas um final de semana.
E nessa crescente do esporte que cada vez mais
empresas se atentam a visibilidade que conseguem e
apoiam cada vez mais os pilotos. Por ser um espor-

17

|

GENTE Santa Paula

te com custo elevado, a participação das empresas
como patrocinadores são fundamentais.
Hoje conto com o patrocínio de empresas multinacionais, que é o caso da BDO que prova que não
necessariamente um patrocínio precisa vir do mesmo segmento de “moto” para apoiar atletas e ter seu
retorno.
A temporada de 2014 chegou ao fim em grande
estilo, como vice-campeão brasileiro na categoria
600cc SuperSport Pró.
Em 2015, quero muito agregar mais patrocinadores para subir para a categoria principal da motovelocidade no Brasil e no mundo, que são as motos
de 1000cc e já estou com planos de fazer uma etapa
fora do país no começo do ano para ganhar mais
experiência.

Prainha Branca
POR CÁ E POR LÁ

Um paraíso do nosso ladinho

U

m lugar ainda preservado e pouco explorado no Guarujá é a Prainha Branca, que para chegar
você vai ter que fazer uma trilha (pavimentada) de
aproximadamente 30 minutos, mas no final terá sua
caminhada bem recompensada.
A Prainha Branca é a primeira praia do Guarujá
saindo de Bertioga e a última se você estiver vindo
de Santos. O ponto de referência mais próximo é a
balsa Bertioga - Guarujá que do lado do Guarujá
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deixa os turistas muito próximos da trilha que dá
acesso ao local.
A Prainha Branca conta com uma estrutura simples para receber os viajantes, existem campings e
pequenas pousadas, além de restaurantes e bares
bem simples na vila de pescadores que dá acesso a
praia. Nos caminhos de barro da vila você pode encontrar de tudo um pouco, desde comida a peças de
artesanato, vale a pena aproveitar a caminhada.

POR CÁ E POR LÁ
Há na praia diversas casas de pescadores e muitos bares, nos quais as noites de feriados costumam
ser badalados com música ao vivo e muitos jovens.
Em frente à praia há uma pequena ilha, quando
a maré está baixa é possível atravessar a pé e chegar
até ela sem muito esforço, muito boa para relaxar
existem boas sombras de árvores e pedras. Além
dessa ilha, existem trilhas que saem da Prainha
Branca e podem levar você a Praia Preta ou a uma
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cachoeira próxima da região.
Pegue a família, seu marido ou a sua mulher e
aproveite o verão que está aí e desfrute desse pequeno paraíso que fica do nosso lado.
Fonte: https://catracalivre.com.br/viagem/
viagem-acessivel/indicacao/prainha-branca-bonita-vazia-e-pertinho-de-sp/

POR CÁ E POR LÁ

Ilhas Fiji
F

iji é um país composto por 300 ilhas, de origem vulcânica banhadas pelas cristalinas águas do
pacífico sul. As ilhas situam-se no coração do Pacífico Sul, a meio caminho entre a Malanésia (Ilhas
Salomão, Vanuatu, Nova Caledónia e Papua Nova
Guiné) e a Polinésia (Tonga, Samoa, Ilhas Cook e
Polinésia Francesa). As duas ilhas mais importantes
são Viti Levu e Vanua Levu. É em Viti Levu que se
situa a capital, Suva, o maior pólo turístico do país
e uma das cidades mais sofisticadas do Pacífico Sul.
Outras cidades importantes são Labasa, Lautoka,
Nadi e Savusavu.
As ilhas Fiji são tradicionalmente um destino
de férias bastante popular entre australianos e neozelandeses (principalmente durante os meses de
inverno no hemisfério sul) e cobiçado por casais
em lua de mel e qualquer pessoa que curte praias
desertas, ilhas paradisíacas, mergulho, surf e outras
atividades ao ar livre.
E embora as ilhas Fiji possam ser basicamente
divididas em 9 grupos de ilhas distintas, mais de
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95% dos turistas extrangeiros que visitam o país,
conhecem apenas 3 destas regiões: (Viti Levu, Mamanuca Islands e Yasawa Islands).
Como chegar em Fiji?
Não existem vôos diretos nem com conexão do
Brasil para as ilhas Fiji. O caminho mais rápido para
se chegar ao arquipélago é voar até Auckland na
Nova Zelândia via Santiago no Chile e de Auckland
seguir para Nadi.
Tempo de viagem médio até Fiji a partir de:
Auckland: 3 horas
Sydney : 4 horas
Honolulu: 5 horas
Hong Kong, Seoul
Los Angeles: 10 horas
Clima: Qual a melhor época para se visitar Fiji?
O clima tropical temperado faz das ilhas Fiji um
ótimo destino para se visitar em qualquer época do

POR CÁ E POR LÁ
ano, mas o ideal mesmo é visitar o país durante a estação mais seca do ano. A estação mais seca em Fiji
acontece entre os meses de Maio e Outubro.
Nesta época além de as temperaturas serem mais
amenas variando entre 19ºC e 29ºC, há menos umidade e chuva, além de as chances de ciclones tropicais ocorrerem são mínimas.
No verão as médias de temperatura variam entre 22ºC e 33ºC.
Visto e Imigração em Fiji:
Para início de conversa, nós Brasileiros não precisamos de visto para entrar / visitar Fiji. O único
documento requerido é um passaporte com validade mínima de 6 meses além da data prevista para se
deixar o país.
Onde ficar em Fiji?
Fiji é um destino bastante democrático com opções para todos os gostos e bolsos. A maioria das
pessoas que visitam Fiji conhecem Viti Levu, Ma-
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manucas e Yasawas Islands.
Idealmente, o bacana é fazer um Island Hopper
pelas 2 últimas, ou seja, passar 1, 2 ou quem sabe até
3 dias em uma ilha e pegar o barco e conhecer outra. Muita gente faz isso pelas inúmeras ilhotas das
Mamanucas e Yasawa Islands usando o Bula Pass.
Primeiro hotel submerso:
Para quem vai ficar mais tempo vale a pena conhecer o Resort Poseidon Undersea, hospedagem
no fundo do mar. Com estrutura de vidro-acrílico
quase toda submersa a 12 metros de profundidade,
em uma lagoa de corais de 20 mil m2 a Nordeste das
ilhas Fiji, no mar azul do Pacífico Sul. Em terra, na
praia privativa, possui 48 vilas e bangalôs ligados à
estrutura principal por meio de uma rede de píeres e
elevadores. Os quartos submersos contam com 70%
de cobertura transparente, o que garante um visual
indescritível, do melhor ponto de vista do Oceano
Pacífico – ou seja, debaixo d’água.
Fonte: http://mauoscar.com/fiji/

DNA CULTURAL

Para Ler
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O livro de negócios
favorito de Bill Gates

N

ão muito depois de ter conhecido Warren
Buffett em 1991, pedi-lhe que me recomendasse seu
livro favorito sobre negócios. Ele não hesitou: “É
‘Business Adventures’, de John Brooks. Vou te mandar meu exemplar”. Fiquei intrigado: nunca havia
ouvido falar de “Business Adventures” nem de John
Brooks.
Hoje, mais de 20 anos depois de Warren tê-lo
emprestado para mim — e mais de 40 anos depois
de lançado —, “Business Adventures” continua
sendo o melhor livro de negócios que já li. E John
Brooks continua sendo meu escritor favorito de negócios (e Warren, se você estiver lendo, ainda estou
com seu exemplar).
Os mais céticos podem perguntar-se como esta
coleção fora de catálogo de artigos dos anos 1960 da
revista “The New Yorker” poderia ter algo a dizer
sobre os negócios de hoje. Afinal, em 1966, quando Brooks fez um perfil da Xerox, a copiadora mais
avançada da empresa pesava 295 quilos, custava
US$ 27,5 mil, precisava de um operador em tempo
integral e vinha com um extintor, por sua tendência
a sobreaquecer. Muito mudou deste então.
Certamente, muitas das características das empresas mudaram. Mas os fundamentos, não. A profunda percepção de Brooks sobre as empresas é tão
relevante hoje quanto era na época. Em termos de
longevidade, “Business Adventures” compara-se
a “The Intelligent Investor”, de Benjamin Graham,
lançado em 1949, que Warren diz ser o melhor livro
sobre investimentos que já leu.
Brooks cresceu em Nova Jersey durante a Depressão, cursou a Princeton University (onde dividiu quarto com George Shultz, que viria a ser secretário de Estado) e, depois de servir na Segunda
Guerra Mundial, voltou-se para o jornalismo, com
sonhos de tornar-se romancista. Além de seu trabalho na revista, publicou um punhado de livros,
alguns dos quais ainda estão no catálogo. Morreu
em 1993.
Como o jornalista Michael Lewis escreveu em
prefácio a outro livro de Brooks, “The Go-Go Years”,
mesmo quando ele entendia algo errado, “pelo menos entendia errado de uma forma interessante”. Diferentemente de muitos dos escritores de negócios
de hoje, Brooks não resume seu trabalho a explicações simplistas para o sucesso ou a lições do tipo
“como fazer”. (Quantas vezes você leu que alguma
|

GENTE Santa Paula

empresa está decolando porque oferece almoço
grátis a seus funcionários?). Você não vai achar listinhas em seu trabalho. Brooks escrevia longos artigos que enquadravam um assunto, o exploravam
em profundidade, introduziam alguns poucos personagens e mostravam como eles haviam se saído
em suas atividades.
No artigo “The Impacted philosophers”, por
exemplo, ele usa um caso de manipulação de preços
na General Electric GE +0.15% para explorar as falhas de comunicação — às vezes, intencional — que
ocorrem para cima ou para baixo na escala hierárquica de uma empresa. Foi, escreve, “uma pane na
comunicação intramuros tão drástica que fazia a
Torre de Babel parecer um triunfo do bom entendimento organizacional”.
Em “The Fate of the Edsel”, Brooks refuta as explicações mais difundidas para o emblemático carro
da Ford que acabou se tornando um fracasso histórico. Aconteceu, não por que o carro foi testado excessivamente em pesquisas de opinião, mas porque
executivos da Ford apenas fingiram agir com base
no que diziam as pesquisas. “Embora o Edsel supostamente devesse ter sido anunciado e promovido de
outras formas, com base nas preferências mostradas
nas pesquisas, usaram-se métodos de venda antiquados que não funcionavam mais intuitivos do que
científicos”. Certamente, também não ajudou em
nada o fato de os primeiros modelos terem sido “entregues com vazamentos de óleo, capôs que ficavam
presos, porta-malas que não abriam e botões que
não se conseguia pressionar nem com um martelo”.
Uma das histórias mais instrutivas contadas por
Brooks está no artigo “Xerox Xerox Xerox Xerox”
(só o título já merecia estar no Salão da Fama do
jornalismo). O exemplo da Xerox deveria ser estudado por todos no setor de tecnologia. Começando
no início dos anos 1970, a empresa investiu pesadamente em P & D sem relação com copiadoras,
incluindo pesquisas que resultariam na criação das

Bill Gates lê uma cópia de
“Business Adventures”, de
John Brooks, que ele ganhou
de Warren Buffett em 1991.
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blicas da Ford organiza um desfile de moda para as
esposas de jornalistas. Quem apresentava o evento
era um homem fantasiado de mulher, o que pode
parecer avançado hoje, mas era escandaloso para
uma grande empresa dos Estados Unidos em 1957.
Brooks comenta, em tom de brincadeira, que as mulheres dos repórteres “conseguiram dar a seus maridos um ou dois parágrafos extras para as histórias
que publicaram”.
O trabalho de Brooks é um grande lembrete de
que as regras para administrar uma empresa forte e
para criar valor não mudaram. Para começar, há um
fator humano essencial em cada empreendimento.
Não importa se você tem um produto e planos de
produção e de marketing perfeitos; ainda vai precisar das pessoas certas, para comandar e levar adiante esses planos.
Essa é uma lição que se pode aprender rapidamente nos negócios e fui lembrado delas em cada
passo de minha carreira, primeiro na Microsoft e
agora na fundação. Que pessoas você vai apoiar?
Suas capacidades são adequadas para suas funções?
Elas têm o coeficiente de inteligência e a e inteligência emocional para serem bem-sucedidas? Warren é
famoso por sua abordagem na Berkshire Hathaway,
BRKB -0.12% em que compra ótimas empresas, comandadas por gerentes brilhantes e, então, lhes deixa caminho livre.
“Business Adventures” é um livro que trata tanto
de pontos fortes e fracos dos líderes em circunstâncias difíceis quanto de questões específicas de uma
ou outra empresa. O trabalho de Brooks trata, na
verdade, da natureza humana e é por isso que resistiu ao teste da passagem do tempo. (Tradução de
Sabino Ahumada)
Bill Gates é copresidente da Fundação Bill e Melinda Gates e cofundador da Microsoft.

DNA CULTURAL

redes Ethernet e da primeira interface gráfica para o
usuário (o visual que se conhece hoje como Windows ou OS X).
Mas, como os executivos da Xerox não acharam
que essas ideias se adequavam a seu negócio principal, optaram por não torná-las produtos negociáveis. Outros entraram em cena e foram ao mercado
com produtos baseados nas pesquisas que a Xerox
havia feito. Tanto a Microsoft MSFT -0.01% como
a Apple, por exemplo, foram buscar ideias no trabalho da Xerox com interfaces gráficas para o usuário.
Sei que não sou o único a ver essa decisão como
um erro por parte da Xerox. Eu, certamente, estava determinado a evitar coisas assim na Microsoft.
Insisti muito para garantir que continuássemos
pensando grande a respeito das oportunidades que
criávamos em nossas pesquisas em áreas como o reconhecimento de voz e visão computacional. Muitos outros jornalistas escreveram sobre a Xerox, mas
o artigo de Brooks conta uma parte importante dos
primórdios da empresa. Ele mostra como foi erigida
com uma mentalidade original e fora do convencional, o que torna ainda mais surpreendente que, com
seu amadurecimento, a Xerox tenha deixado passar
ideias pouco convencionais desenvolvidas por seus
pesquisadores.
Brooks também era um contador de histórias
magistral. Ele podia criar um texto daqueles que não
se consegue largar, como “The Last Great Corner”, sobre o homem que fundou a rede de supermercados
Piggly Wiggly e sua tentativa de combater os investidores que tentavam vender a descoberto as ações
de sua empresa. Eu mal podia esperar para ver como
ele havia se saído (não leia agora, se não quiser saber: ele não se saiu nada bem). Outras vezes, pode-se até imaginar Brooks dando risadas enquanto
conta alguma história absurda. Há uma passagem,
em “The Fate of the Edsel”, em que um relações-pú-
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Para Assistir
Frankie & Alice
Lançamento: Em breve (1h42min)
Dirigido por: Geoffrey Sax
Com: Halle Berry, Stellan Skarsgård, Chandra Wilson
Gênero: Drama
Nacionalidade: EUA, Canadá
Sinopse
Frankie (Halle Berry) é uma dançarina noturna que sofre com o
transtorno de múltiplas personalidades, e luta diariamente contra seus
alter egos bem específicos: uma criança de sete anos chamada Genius e
uma mulher branca racista chamada Alice. A fim de eliminar estas vozes
interiores, ela passa a frequentar sessões com um psicoterapeuta, Dr. Oz
(Stellan Skarsgard), para decifrar e superar seus fantasmas pessoais.
Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/
filme-135714/

Tim Maia
Link para ouvir as músicas:
http://www.radio.uol.com.br/#/album/tim-maia/tim-maia-racional-volume-1/2813
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BEM TEMPERADOS

Sandubas
para o Verão
Sanduba Verão
Ingredientes:
• 4 colheres (sopa) de coalhada seca
• 2 colheres (chá) de suco de limão
• Sal a gosto
• 1 colher (chá) de pimenta calabresa
• 4 fatias de pão de forma integral
• 4 fatias de tomate bem maduro
• 6 fatias de peito de peru
• 4 folhas de alface lavadas e secas
Modo de preparo:
Tempere a coalhada seca com o suco de limão, o sal
e a pimenta calabresa. Misture bem. Distribua essa
mistura sobre as fatias de pão. Corte o tomate em
rodelas bem finas e distribua sobre duas fatias de
pão. Por cima, arrume as fatias de peito de peru e as
folhas de alface. Feche com as fatias de pão restante.
Preparo: Rápido (até 30 minutos)
Rendimento: 8 porções
Dificuldade: Fácil
Categoria: Sanduíche
Calorias: 320 por porção

Sanduba de Pepino
Ingredientes:
• 10 fatias de pão de forma sem casca
• 10 fatias de pão integral
• 1 xícara (chá) de maionese
• 2 pepinos japoneses ralados
• 1/2 colher (chá) de hortelã picada
• 2 colheres (sopa) de suco de limão
• Pimenta-do-reino branca e sal a gosto
Para decorar:
• Folhas de endro
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Modo de preparo:
Corte as fatias de pão ao meio. Numa tigela, misture
a maionese com o pepino ralado, a hortelã e o suco
de limão. Tempere com pimenta e sal. Recheie as
metades das fatias de pão com a mistura de pepino e
monte os sanduíches. Se desejar, deixe na geladeira
por uma hora e, no momento de servir, decore com
as folhas de endro.
Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)
Rendimento: 20 porções
Dificuldade: Fácil
Categoria: Sanduíche
Calorias: 94 por porção

Sanduba de Parma e Brie
Ingredientes;
200gr de presunto tipo parma
02 folhas de alface crespa
250gr de queijo brie
Azeitonas verdes laminadas
01 Baguete
Modo de preparo:
Abra o pão ao meio passe manteiga, coloque o
queijo brie e leve ao forno para o queijo derreter.
Retire do forno e coloque as fatias de presunto, o
azeite e o agrião.
Preparo: Rápido (até 25 minutos)
Rendimento: 1 porção
Dificuldade: Fácil
Categoria: Sanduíche
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BEM TEMPERADOS

Sucos e
Vitaminas

BEM TEMPERADOS

Sucos e
Vitaminas
Suco Contra Estresse
Ingredientes:
- 1 maracujá
- 1 maçã (com casca)
- 1 copo de água filtrada
- açúcar ou adoçante a gosto
Modo de preparo:
Separe 400 ml de suco de maracujá, acrescente uma
maçã picada e bata tudo no liquidificador. Sirva
com gelo e adoçado a gosto.

Suco Beleza da pele
Ingredientes:
- ½ cenoura
- 1 maçã (com casca)
- 300 ml de suco de laranja
- 20g colágeno
- açúcar ou adoçante a gosto
Modo de preparo:
Pegue os 300 ml de suco de laranja e acrescente meia
cenoura picada, uma maçã e 20g de colágeno em pó.
Bata tudo no liquidificador, sirva com gelo e adoçado a gosto.

Suco do Bronzeamento
Ingredientes;
- ½ mamão papaia
- 1 cenoura
- 1 goiaba vermelha
- ½ beterraba
- 1 limão
- 3 xícaras de água
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador e está
pronto para servir.
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Vitamina de Banana com Amora
Ingredientes:
2 bananas d’agua (outras opções de fruta: pera e
maçã cozida ou mamão)
1 ½ xícara de amora (aproximadamente 20 amoras)
1 colher de sopa de linhaça
3 colheres de sopa de aveia em flocos (fina)
1 colher de sopa de melado de cana (opcional)
1 ½ xícara de água
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva.

Vitamina de leite de macadâmia
ou amêndoas
Ingredientes:
200ml de leite de macadâmia ou de amêndoas
1 colher de sobremesa de semente de chia
1 colher de chá de semente de gergelim
Um saquinho de polpa de amora ou framboesa ou
goji berry.
Modo de preparo:
Bater no liquidificador e servir.

Facebook e Apple oferecem

ESPELHO DO MUNDO

congelamento de óvulos para funcionárias

A história de corporações que oferecem pagar

tratamentos para congelar os óvulos de suas funcionárias, e assim garantir que as mesmas passem mais
tempo trabalhando, não se trata mais de uma ficção
ao melhor estilo ‘Gattaca’ e vem se tornando realidade entre as maiores empresas do Vale do Silício.
A Apple e o Facebook anunciaram programas
internos de até 20 mil dólares por funcionária para
cobrir custos com os procedimentos para congelar
óvulos.
Segundo informações da NBC News, o programa do Facebook terá início ainda este ano, enquanto a política da Apple ficará para meados de 2015.
A tecnologia para congelar óvulos foi desenvolvida em 1986 para ajudar mulheres que querem
engravidar após seu período mais fértil (geralmente
entre os 20 e 35 anos de idade). O procedimento geralmente leva de 10 a 15 minutos, sob sedação, para
extrair os óvulos férteis e são mantidos congelados
em clínicas de fertilização por um ciclo de até 10
anos.
O uso desta tecnologia não é considerado eficaz
e o procedimento é bastante caro, chegando a custar
cerca de 10 mil dólares por ciclo. Portanto, as contribuições da Apple e Facebook cobririam os gastos
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de mulheres interessadas, embora não há garantias
de que a mulher ficará grávida.
Polêmicas - Embora os programas façam parte
de uma estratégia dessas corporações para contratar
mais mulheres em um ambiente predominantemente masculino, a decisão dessas empresas vem causando polêmica.
Além do procedimento em si não ser recomendado para jovens mulheres pelos principais conselhos de saúde dos Estados Unidos, a oferta coloca
mais um ônus sobre quando as mulheres devem
optar por ter filhos e reforça uma cultura corporativa de não dar suporte para jovens profissionais iniciarem uma vida familiar em paralelo quando bem
entenderem.
Apesar de Apple e Facebook terem alguns programas voltados para crianças, as corporações poderiam encontrar novas formas de investir em opções mais flexíveis que integrem a vida profissional
e particular de seus funcionários em todas as faixas
etárias.
Fonte: http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/2014/10/facebook-e-apple-oferecem-congelamento-de-ovulos-para-funcionarias.shtml
GENTE Santa Paula
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A Cultura do
CARTA FORA DO BARALHO

Desperdício
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Veja como a redução do Desperdício poderia acabar com a fome:
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mudanças climáticas e assegurar um saneamento
adequado”.
O primeiro passo para diminuirmos o desperdício é parar de pensar “ai é só um pouquinho” ou
“ah só um pedaço não tem problema” e até mesmo
“nossa mas isso está tão barato”. Cada um deve fazer sua parte, e não ficar pensando se o outro está
fazendo também.
E outro passo muito importante é comprarmos
com consciência. Se comprarmos e utilizarmos apenas o que precisamos podemos evitar o desperdício.
Pesquisadores acreditam que através de um melhor
planejamento e acondicionamento o desperdício
pode ser evitado.
Se todos não começarem a economizar, consumir e comprar de forma consciente vamos ter sério problemas em um futuro próximo. Alguns destes problemas já estamos enfrentando atualmente,
como a falta de água e falta de alimento.
Faça sua parte, pare com o desperdício!

CARTA FORA DO BARALHO

O

desperdício é a ação ou efeito de desperdiçar ou de gastar em excesso. Não aproveitar alguma
coisa da maneira como se deveria; falta de proveito;
despesa exagerada; gasto excessivo.
O desperdício em geral no Brasil e no mundo inteiro é muito grande. O desperdício hoje não é apenas de um bem ou insumo, o Presidente Húngaro
disse em uma conferencia da ONU que “A humanidade consumiu mais recursos ao longo das últimas
cinco décadas do que ao longo dos cinco mil anos
anteriores”. O consumo de recursos aumentou, porém em excesso e desnecessário. De tudo que é produzido, comprado e consumido nos tempos atuais,
1/3 é desperdiçado seja na produção ou após chegar
nas casas da população.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, disse “Nós precisamos usar o que temos com mais
igualdade e inteligência”, e acrescentou “as nações
deveriam trabalhar juntas para assegurar agricultura sustentável e segurança alimentar, enfrentar as

NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

14 Hábitos Prejudiciais
No dia a dia fazemos pequenos gestos aparentemente inócuos que afetam a
saúde. Não tomar o pequeno-almoço, dormir pouco ou levar tudo demasiado
a peito são comportamentos que se podem transformar num verdadeiro problema para a sua saúde. Descubra os maus hábitos que estão a boicotar o seu
bem-estar e acabe com eles.

1 - Não tomar o café da manhã
O organismo aguenta no máximo 12 horas em jejum. A partir daí,
os níveis de energia descem bruscamente. Adiante um pouco a hora do
despertador para preparar um pequeno-almoço em condições, com
leite, cereais e fruta.
2 - Usar os óculos errados
Usar óculos escuros da feira pode ser muito nocivo para os olhos,
já que dilatam as pupilas e não as protegem. Escolha óculos com o selo
da EU (União Europeia), com lentes neutras do ponto de vista ótico e
suficientemente grandes para absorver a radiação frontal e lateral.
3- Eliminar os hidratos de carbono
Excluir os hidratos de carbono das suas refeições para emagrecer
costuma resultar numa dieta hiperproteíca, que o vai encher de gorduras saturadas e colesterol. Em vez disso, coma de tudo um pouco, em
quantidades moderadas, reduza as gorduras, ingira menos calorias e
faça exercício.
4- Roubar horas ao sono
Dormir pouco aumenta o risco de diabetes e de cardiopatias. Além
disso, engorda. Cerca de 73 por cento das pessoas que dormem menos
têm mais propensão para sofrer de obesidade. Prepare adequadamente
o seu sono, mantendo horários regulares.

5- Tomar comprimidos sem
água
Este gesto pode ter consequências graves como a formação
de úlceras. Tomar os comprimidos com líquidos é a única forma
de desfazer o seu conteúdo. Deve
idealmente fazê-lo com água,
mas também pode recorrer a infusões ou sumos naturais.
6 - Dormir com uma almofada qualquer
A almofada errada pode causar irritabilidade, insónias, dores
de cabeça e pescoço e problemas
nas costas. Se costuma dormir de
barriga para cima, use uma almofada mole. Se dorme de lado,
precisa de uma dura. Se dorme de
barriga para baixo, escolha uma
almofada fina.
7 - Não se expor ao sol
O sol é a principal fonte de
vitamina D, fundamental para a
saúde dos ossos. Os especialistas
recomendam 10 a 15 minutos de
exposição solar diária, evitando
as horas mais prejudiciais e usando um fator de proteção solar
adequado.
8 - Ingerir açúcar quando
está deprimido
O açúcar em doses adequadas é necessário ao bom funcionamento do organismo, mas, em
excesso, pode causar diabetes e
outros problemas associados à
obesidade. Prefira frutas frescas
e sumos naturais que ajudam a
manter os níveis de energia de
forma saudável.
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9 - Isolar-se
O isolamento pode afetar a saúde cardiovascular, torna-nos
propensos à depressão, menos ativos e com mais apetência para
fumar e beber. Seja sociável, simpático e ponha em prática atitudes
como a empatia (colocar-se no lugar do outro) para se relacionar
melhor com os outros.
10 - Não parar para comer
Prescindir da pausa para comer e ingerir qualquer coisa enquanto continua a trabalhar aumenta a falta de concentração e os
problemas digestivos. Pare para comer. Se não tiver alternativa,
leve de casa uma salada ou uma sanduíche e uma peça de fruta. Se
comer num restaurante, opte sempre por uma ementa mais saudável.
11 - Levar tudo demasiado a peito
O humor e o riso favorecem os sistemas cardiovascular, circulatório, respiratório, digestivo, imunitário, muscular e endócrino e
ainda ajudam a reduzir o stress. Lembre-se das situações divertidas
ou liberte a criança que tem dentro de si.
12- Abusar dos saltos altos
As mulheres com mais de 30 anos que usam saltos com mais de
3,5 cm são as mais propensas a desenvolver artroses nos joelhos.
Ajuste o calçado à atividade que vai realizar. Os saltos nunca devem
ser demasiado altos. Se começar a ter dores nas costas, reduza os
centímetros dos saltos gradualmente
13 - Dormir sestas longas
As sestas melhoram a produção laboral, reduzem o stress, combatem a fadiga e favorecem a saúde cardiovascular. Contudo, se
forem demasiado longas, podem produzir efeitos contrários. Programe sestas de 20 ou 30 minutos. Escolha um local cómodo e uma
atmosfera silenciosa.
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14 - Tomar banho com água excessivamente quente
O ambiente húmido e quente
que uma temperatura muito elevada
propicia pode provocar a hipotensão
e desmaios nas pessoas com tensão
baixa. Evite os banhos de imersão e,
se os tomar, tente que a temperatura
não ultrapasse os 32º C e que não durem mais de 15 minutos.
Fonte : http://saude.sapo.pt/
galerias/saude-medicina/20-habitos-prejudiciais.html

MEDIDA CERTA

Atividade
Física
e Saúde
A

tividade física, um bem tão necessário para
a vida do ser humano, infelizmente por muitas pessoas ao longo do ano acaba sendo deixada de lado,
ganhando uma maior atenção somente quando chega o verão.
Podemos constatar três tipos de praticantes de
atividade física, são eles:
1. Pessoas que buscam a atividade física por
estarem além do peso e procuram uma melhora da
estética corporal.
2. Pessoas que são orientadas por algum médico a praticarem alguma atividade física para melhoria de sua saúde.
3. E também aquelas pessoas que possuem o
hábito dessa prática desde a infância.
Partindo desse principio surge sempre a dúvida
o que praticar para atingir seu objetivo? Costumamos associar atividade física a corridas, esportes e
atividades produzidas dentro de uma academia de
musculação, porém, se você não possui simpatia
por algumas dessas práticas, existem outras opções.
Existe uma diferença entre exercício físico e atividade física, o primeiro caracteriza-se por exercícios orientados e sistematizados com algum objetivo, e o segundo é qualquer movimento produzido
pelo corpo com um gasto energético acima dos ní-
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veis de repouso.
Para entender melhor essa diferença, podemos
definir que levar o cachorro para passear é uma atividade física, e caminhar com um ritmo e um tempo
pré-estabelecido é um exercício físico.
A rotina desgastante com péssimos hábitos alimentares adquiridos nos dias de hoje, fazem com
que cada vez mais as pessoas se tornem sedentárias,
aumentando o número de habitantes que se encontram além do peso.
Agora que você sabe da diferença entre atividade física e exercício físico, poderá escolher qualquer
atividade de sua preferência e passar a pratica-la,
podendo assim, minimizar ou até mesmo solucionar por completo os problemas gerados pelo sedentarismo.
Para que sua motivação continue, existem alguns aspectos importantes a serem ressaltados sobre os benefícios que você consegue atingir praticando atividade física, são eles:
– Melhorar as capacidades físicas, como flexibilidade e força;
- Fortalecer os ossos e as articulações;
– Alto gasto calórico, ajudando na queima da
gordura corporal.
– Controlar a Pressão arterial, controlar o Dia-

ção no decorrer do seu dia.
Agora que você tem essas informações sobre o
assunto, você não tem mais desculpas para continuar sedentária, escolha qualquer atividade física que
se enquadre dentro do seu gosto, seja ela caminhar,
correr, dançar, nadar, praticar esportes, e passe a ser
uma pessoa mais ativa, saudável e feliz.

MEDIDA CERTA

betes, diminuir o colesterol ruim (LDL ) e aumentar
o colesterol bom (HDL).
– Melhorar a alto estima, o convívio social e aliviar o estresse.
Agora que você já conhece alguns dos principais
benefícios que a atividade física pode lhe trazer, passaremos a vocês outras dicas importantes para que
você comece a praticá-la.
– Procure um médico para saber se você possui alguma limitação que impeça, ou expire maiores
cuidados durante a prática da atividade física.
–Escolha uma atividade que se enquadre dentro
do seu gosto, antes de qualquer coisa, praticar ativi-

Por: Equipe Espaço Fitness - Profº Renan Costa
de Massena e Profº Leonardo dos Santos Oliveira

dade física deve ser prazeroso e
não um martírio.
– Procure um profissional
de Educação física para lhe auxiliar, assim você terá um planejamento traçado e auxílio na
correção dos movimentos.
– Utilize roupas leves e um
tênis adequado.
- Faça sempre antes um
aquecimento preparando seu
corpo para a atividade física,
e ao final, faça alongamentos
para relaxar a musculatura.
– Durante a prática da atividade física perdemos muito líquido, portanto, é muito importante que haja essa reposição de
uma forma adequada. Durante
a atividade física, beba pequenos goles de líquidos a cada 15
minutos, assim você não terá
perda de desempenho por desidratação e também não terá um
mal estar por excesso de água,
faça também uma boa hidrata-
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Santa Paula
Sonia Alves de Souza

O

i gente, este hospital é muito importante em minha vida
desde 2008, sendo aqui meu primeiro emprego.
Sou Sonia Alves de Souza, tenho 30 anos, nasci e cresci em
Martins, no Piauí. Vim para São Paulo em busca de trabalho e foi
no Santa Paula que iniciei minha busca. Há 8 anos atrás comecei na Sodexo como copeira hospitalar, após 3 anos conquistei a
vaga de ascensorista já contratada CLT.
Aqui no hospital conheci meu marido e estamos juntos há 5
anos. Além de ter conhecido muitas pessoas que me ajudaram e
ainda ajudam compartilhando seus conhecimentos e experiências. E assim conquistei amadurecimento e reconhecimento profissional e, hoje na função de agente operacional na UTI, compartilho de experiências e conhecimentos da área assistencial.
Ou seja, aprendi e continuo aprendendo muito com essa família
com respeito, perseverança e dignidade.
Nos meus dias de folga o passeio é sempre na companhia de
amigos e família fazendo visitas acompanhadas de chá, café e
quitutes sempre para colocar a conversa em dia.
Mais conhecida como Soninha, 30 anos, agente operacional na
UTI, faz parte da equipe Santa Paula desde 2008.

CCIH
A

CCIH (comissão de controle de infecção hospitalar), é um órgão normativo formado por representantes de diversos setores, onde as ações estabelecidas
são executadas pelo SCIH (serviço de controle de infecção hospitalar).
O SCIH, atua embasado na portaria 2616 com ações de prevenção de infecção hospitalar.
Membros SCIH:
Drº. Marcelo Mendonça (médico infectologista)
Drª. Adriana Macedo Dell Aquila (médica infectologista)
Enfª. Adriana Giarda Gasiglia
Enfª. Fabiana Pereira dos Santos
Secretária Nataly Tiago dos Santos
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E

ste ano é realmente um ano especial, estamos completos!
Deus nos presenteou com a volta de uma pessoa que amamos, depois de muita luta, mas sem nunca perder a fé ele está aqui para mostrar o guerreiro que sempre foi.
Para ele não existe “entregar os pontos”, lutou e venceu. E nós não
poderíamos estar mais felizes e completos.
Um jogo não pode continuar se estiver faltando uma peça e como
continuar sem você?
Ubiratan Bermasso, ou melhor, Bira sua força e garra servirão de
exemplo para muitos. Queremos escancarar nossa felicidade e mostrar
o quanto admiramos a pessoa e o amigo que você é.
Bem vido a esta nova vida, parabéns você é um vencedor!
Engenharia
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Homenagem - Bira

TALENTO OCULTO

O

Crochê

lá, sou Maria Luisa mais conhecida como MALÚ, trabalho no
Hospital Santa Paula há quase 10 anos como técnica de Enfermagem.
Agradeço a Deus por ter sido adotada e pertencer a esta família maravilhosa.
Os anos se passaram e agora eu tenho um filho adotivo de 02 aninhos a quem dedico grande parte do meu dia. E assim eu divido meu
tempo com minha família, meu trabalho e meu hobby o CROCHÊ.
Faço vários tipos de peças em crochê as quais as pessoas admiram e
até compram. A cada dia busco aperfeiçoar aprendendo novos pontos
e desenhos diferentes para satisfazer e surpreender a todos.
Este hobby me proporciona uma espécie de terapia e sinto-me muito bem fazendo isso, além de render alguns trocadinhos rsrsrsr...
Então, pessoal este é meu talento oculto! Saibam que é maravilhoso
fazer o que amamos.
Abraços...
Maria Luisa Pereira Jorge (MALÚ)
Técnica de enfermagem – Unidade de Internação
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Eu não vivo sem

NÃO VIVO SEM

Churrasco!
Q

uando chega o fim de semana a primeira coisa que passa pela cabeça é:
vou reunir os amigos e fazer um churrasco, ou melhor, um churras como dizem
os mais jovens.
Tenho para mim que é uma das paixões nacionais. Basta só ter um aniversário, batizado ou simplesmente um dia lindo e ensolarado que já pesamos em fazer
um churrasco.
E não precisa ter uma churrasqueira profissional ou uma varanda enorme.
Nós brasileiros somos os reis do jeitinho, com uns tijolos ou um espaço pequeno
fazemos a nossa carne na brasa. Aquela carne!
E claro que não é só da carne que estamos falando, um bom churrasco vem
acompanhado de uma boa farofinha, um saboroso vinagrete e, claro uma boa
música.
Pensando melhor qualquer dia é dia de churrasco. Vamos aproveitar e marcar
um com amigos, família... O importante é comemorar os bons momentos?!?!?
Elaysa Pires
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Adaptar-se à nova realidade
do clima começa em
apoiar e adotar medidas,
tecnologias e estilos de
vida que diminuam nosso
impacto no planeta e ao
mesmo tempo tornar as
cidades, a agricultura
e os ecossistemas mais
resistentes ao clima extremo.
Isso já está acontecendo
e revolucionando vários
setores e locais. Quem não
se preparar ficará para trás.

Um mundo melhor qu
Com o esforço e investimentos necessários, essa
história pode ter um final feliz. O objetivo é recriar
um mundo mais limpo e saudável, em equilíbrio
com a natureza, avançado tecnologicamente
e menos desigual. Seja você também um
personagem dessa transformação!

Saiba mais sobre o 5º Relatório do IPCC no Blog do Clima.

Realização
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CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

Vai pagar em
dinheiro,
cartão ou
celular?

42

Pagamento móvel. Oito meses após a regulamentação do setor,
empresas travam corrida para atrair para dispositivos móveis
cerca de US$ 53 bilhões em transações feitas em dinheiro por
profissionais liberais no País; apenas 250 mil deles usam a tecnologia.

|

GENTE Santa Paula

O

celular é o novo aliado da indústria de cartões na guerra contra o papel moeda. Oito meses
após a regulamentação do segmento de pagamento
móvel, soluções que há pouco tempo eram promessas já estão funcionando no mercado. Os brasileiros
podem, por exemplo, pegar táxi e comprar um café
sem tirar a carteira do bolso, usando o celular como
meio de pagamento. A estimativa da Visa é que essas novas tecnologias possam atrair para os meios
eletrônicos cerca de US$ 53 bilhões em transações
feitas sem cartão por profissionais liberais no País e permitir a cobrança de tarifas sobre esse montante.
O mercado financeiro aposta que as soluções de
pagamento via celular são adequadas para pequenos empresários e profissionais autônomos, pois seu
custo é menor do que o das maquininhas que estão
no varejo. Ao todo, existem 23 milhões de pequenas empresas e autônomos
no País, segundo dados do
Sebrae, e pelo menos 19
milhões deles não aceitam
cartão.
Em novembro, a legislação brasileira regulou o uso
de cartão pré-pago associado a um número de telefone
e definiu que qualquer empresa que queira transacionar dinheiro via pagamento
móvel precisa de autorização do Banco Central.
Do lado de quem vende
as soluções, empresas como
Cielo, Ingenico e Verifone
criaram versões “mobile”
das maquininhas de cartão.
A Cielo vende a sua a R$
11,90 ao mês - cerca de 90%
menos que o aparelho tradicional. “O celular faz o papel
da maquininha e abre um
mercado novo para a Cielo, que é atender o pequeno vendedor que não aceita
cartão”, diz o vice-presidente
de produtos e negócios da
Cielo, Dilson Ribeiro. Hoje
há 133 mil clientes da Cielo
que aceitam cartão por meio
do celular. E a meta é que o
e-commerce e os pagamentos móveis representem 20%
do volume transacionado
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pela companhia até 2020.
Parcerias
O pagamento móvel motivou também parcerias
entre bancos, operadoras de telefonia e bandeiras
de cartão. Oi, Banco do Brasil e Visa, por exemplo,
lançaram juntas, em junho, uma solução para pagar
compras usando o celular em lojas físicas - por meio
de uma tecnologia de aproximação chamada NFC,
ainda restrita aos smartphones mais caros (veja quadro). A TIM testa o NFC em duas parcerias - uma
com Itaú, MasterCard e Redecard e outra com Bradesco, Visa e Cielo.
Ninguém quis entrar nesse mercado sozinho.
“Pesou o fato de ser ainda um mercado muito novo
e a complexidade de criar uma solução para transação de dinheiro via celulares”, diz João Paulo Bruder,
coordenador de telecomunicações da IDC.
Telefônica e Mastercard se uniram em 2012 para
criar a MFS, empresa que administra o Zuum. O
serviço, hoje com 250 mil clientes, permite transferências de dinheiro mesmo sem ter conta em banco.
O Bradesco abriu com a Claro a empresa MFO
também para atuar nesse negócio. O produto, Meu
Dinheiro Claro, foi lançado no início do ano. “É um
novo uso para o celular que trará mais receitas para
as operadoras”, disse o diretor de serviços de valores
adicionados da Claro, Alexandre Olivari.
Apesar da aposta na tecnologia, o uso ainda é
irrisório considerando que o Brasil tem 275 milhões
de celulares habilitados. O maior desafio é ensinar o
uso da tecnologia ao cliente e convencê-lo que pagar
e receber pelo celular é tão simples quanto mandar
um SMS.
Fonte: O Estado de S. Paulo – Caderno Economia & Negócios – 7 de julho 2014.

CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

Por: Marina Gazzoni e Nayara Fraga

USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

Para onde foi meu dinheiro?

44

Quem repete a pergunta acima quando o fim do mês se aproxima pode ser
vítima de uma armadilha comum nas finanças pessoais: ignorar as despesas quase inocentes do dia a dia, aquelas que parecem – doce ilusão – não
pesar no bolso.

A

s planilhas de despesas
familiares costumam trazer categorias para gastos expressivos, como moradia, transporte,
educação e alimentação, mas as
tentações diárias estão por toda
parte. “Isso pode ser comprovado
durante um simples passeio pelo
shopping, onde estão à venda
muitos produtos e serviços não
incluídos no planejamento do
orçamento doméstico”, diz o planejador financeiro Syllas Ramos,
diretor do Instituto Brasileiro
de Certificação de Profissionais
Financeiros (IBCPF). Quantias
aparentemente irrisórias, deixadas nas bancas de jornal, lotéricas e sorveterias, somadas a
extravagâncias inocentes, como
a lata de biscoito e o esmalte
importados, fazem o orçamento escoar sem deixar pistas. Um
levantamento realizado entre os
clientes da Private Pay, empresa
especializada na gestão de gastos
pessoais, mostrou que a quantidade mensal de gastos pessoais é
subestimada. “Um casal com dois
filhos tem, em média, 139 gastos
mensais. Desse total, 98 são despesas de menos de 50 reais – ou
seja, mais de três por dia”, explica o economista Natan Finger,
fundador da Private Pay. Com a
ajuda de especialistas em finanças pessoais, VEJA elaborou uma
estimativa de pequenas despesas
familiares para mostrar o impacto desses gastos no orçamento
anual.
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Tira-teima
Saber enumerar os próprios
gastos é fundamental para se
planejar e, assim, manter as contas no azul. O problema é que
as projeções dificilmente correspondem à realidade. “Todo
mundo subestima suas despesas
diárias. Independentemente da
faixa salarial em que se enquadram, as pessoas surpreendem-se quando descobrem quanto
realmente gastam no mês”, diz
Natan Finger, especialista em planejamento financeiro da consultoria Private Pay. O controle faz-se ainda mais necessário quando
o objetivo é apertar o cinto, tanto
para reduzir o déficit nas finanças
domésticas como para começar
uma poupança – afinal, quem
não mantem o dinheiro sob rédeas curtas dificilmente sabe por
onde começar a cortar. “Quando você mapeia rigorosamente
todos os gastos, porém, o corte
salta à vista”, diz Finger. Ele ensina uma forma prática e eficaz de
o leitor descobrir quais são suas
despesas, da prestação do financiamento ao picolé. O processo é
trabalhoso, mas vale o sacrifício.
Caixa de Despesas
Separe uma caixa para guardar todos os recibos (todos
mesmo) de todas as despesas de
todos os integrantes da família.
Atenção: nada pode escapar, nem
aquela bala de goma baratinha
comprada no farol. Quando uma

compra não gera recibo ou nota
fiscal, como o refrigerante de máquina automática ou os pacotes
de figurinhas, vale qualquer pedaço de papel – um simples Post-it funciona – com a descrição do
valor e do bem adquirido. Para
não deixar se formar uma montanha de papeizinhos, o que pode
desencorajar até o mais animado
chefe de família, atualize uma
planilha com essas informações
semanalmente. No fim de cada
mês, ele mostrará quanto foi gasto pela família, e onde.
Xii, o carro quebrou
Grande parte do orçamento
doméstico é consumida pelas despesas fixas e necessárias. “Economizar em pequenos gastos do dia
a dia para um investimento pode
trazer independência financeira,
mas é o descontrole das grandes
despesas fixas que pode levar
uma família à falência”, resume o
educador financeiro Mauro Calil,
fundador da Academia do Dinheiro. A divisão consciente dos
custos nas principais categorias
(moradia, alimentação, transporte, educação, vestuário, saúde
e lazer) é o primeiro passo para
um planejamento justo e eficaz.
“A conta do restaurante mais caro
da cidade, por exemplo, não deve
sair do orçamento para alimentação. Esse é um gasto com lazer”.
De modo geral, o brasileiro prefere chegar ao limite do orçamento com habitação e transporte.
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carrão do ano tem seguro, IPVA
e manutenção mais caros. As
prestações vão se acumulando e
perde-se o controle dos gastos.
Por fim, o equilíbrio financeiro
é ameaçado também pelas despesas emergenciais – que, de
tão recorrentes, não deveriam
surpreender a ninguém. Entram
nessa categoria a substituição do
celular roubado, o tratamento
dentário, a cirurgia do cachorro

e a franquia do seguro do carro
em caso de acidente. E não se engane: essas surpresas dão a falsa
sensação de ser eventuais, mas
são raros os meses em que elas
não aparecem. Um dia é a TV
que pifa, em outro é o cano do
banheiro que começa a vazar.
Fonte: Revista Veja – Junho
2014. - Págs. 106 a 108.

USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

Em outras palavras, ele compra – ou aluga – o maior apartamento ou o veículo mais caro
que o dinheiro pode pagar e, assim, compromete outros grupos,
como vestuário e alimentação.
A conta não fecha quando
os custos complementares não
são considerados: o apartamento
maior eleva os gastos com mobiliários, IPTU, condomínio e até
produtos de limpeza, enquanto o

USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

A tabela a seguir relaciona uma média de pequenos gastos comuns a um casal sem filhos,
com um animal de estimação, morando em São Paulo:

Conclusão: os gastos considerados irrisórios do dia a dia podem consumir entre 10% e 15% do orçamento familiar de um casal com renda mensal de 15.000 reais. Muitas dessas despesas guardam pequenos
prazeres diários, como a pausa para o cafezinho no meio da tarde, mas vale a pena revê-las. Se economizasse
metade desse valor, no fim de um ano o casal teria dinheiro suficiente para realizar uma viagem internacional. Um casal com filhos deve se preparar para um susto ainda maior ao calcular as despesas familiares.
Afinal, aí entram na conta os lanchinhos diários na cantina do colégio e do clube, a manicure eventual da
filha pré-adolescente, os presentes dos inúmeros aniversários dos coleguinhas e os constantes pedidos de
aumento da mesada.
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A Gazeta - Vitória - ES p. 29
24/11/2014

Pacientes com câncer agora
trocam experiências na
internet

LeBlog
26/11/2014

A esperança é azul

Marketing - Nacional NA p. 28
30/10/2014

Troca de experiências
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SANTA PAULA NA MÍDIA

Santa Paula na Mídia

O Dia
27/10/2014

SANTA PAULA NA MÍDIA

Rede social ajuda pacientes a se unir
para enfrentar o câncer

O Fluminense
09/11/2014

Rede social para pacientes com
câncer é uma das ações

Projeto Responsabilidade
06/11/2014

4 iniciativas que marcaram o
Outubro Rosa
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ACONTECEU NO HSP
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ACONTECEU NO HSP

Festa de Final de Ano 2014
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ACONTECEU NO HSP
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Festa dos
ACONTECEU NO HSP

Médicos
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ACONTECEU NO HSP

Make-A-Wish® Brasil

A

Make-A-Wish® Brasil tem como missão a
realização de sonhos de crianças com enfermidades
que colocam em risco as suas vidas, enriquecendo a
experiência humana com esperança, força e alegria.
Para uma criança gravemente doente, ter um sonho realizado significa que nada é impossível. Significa recuperar a esperança e a força para continuar a
lutar, esquecer tudo por um momento e ser, apenas,
criança.
A Make A Wish possui 4 “frentes” de sonhos:
- Sonho Ter
- Sonho Conhecer
- Sonho Ser
- Sonho Ir
E nós do Santa Paula já realizamos 1 sonho, Sonho Conhecer, do Vitor, hoje com 15 anos.
No fim de 2010 Vitor apresentou sintomas preocupantes de saúde. Em janeiro de 2011 foi diagnosticado câncer.
Durante o tratamento, descobriu muitas maneiras de se distrair. Entre as possibilidades que tinha,
uma foi muito especial: o mundo das mágicas. Assim, descobriu o Criss Angel, um mágico que faz
maravilhas.
No dia 05 de Novembro o Vitor embarcou com a
mãe para Las Vegas, para conhecer e ver uma apresentação do Criss Angel.
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ACONTECEU NO HSP

Semana Mundial de
Combate ao AVC
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N

o dia 29 de Outubro foi comemorado o “ Dia
mundial de combate ao AVC” e o Hospital Santa
Paula também aderiu à campanha da Organização
Mundial de AVC (World Stroke Organization –
WSO), onde teve como foco principal as mulheres,
sendo o slogan : “Eu sou mulher” O AVC me afeta“.
O Hospital Santa Paula defendendo uma abordagem global e contínua, com foco na prevenção e
tratamento do AVC, realizou a “Semana de Combate ao AVC”, de 27 à 31 de Outubro, semana esta que
contou com diversas atividades, dentre elas: conscientização de pacientes, familiares e colaboradores,
através de entrega de material educativo sobre AVC,
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palestra preventiva sobre AVC, ministrada pelo Dr.
João Roberto Sala Domingues – Neurologista do
HSP. A palestra contou com a presença de pacientes
vitimas de AVC, familiares e equipe multidisciplinar
da instituição.
O Hospital Santa Paula conquistou em 06 de
agosto de 2014 a certificação da Joint Commission
International (JCI) para seu programa de cuidados
aos pacientes acometidos por acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi). O hospital é o terceiro na
América Latina e o 15° no mundo a receber esta importante certificação.

ACONTECEU NO HSP
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‘Instagram
para médicos’
será lançado
na Europa
HASHTAG

U

m aplicativo pelo qual os profissionais da saúde compartilham fotos
de seus casos está para ser lançado na
Europa até o fim do ano.
A rede social, chamada Figure 1,
funciona como um “Instagram” aplicativo de compartilhamento instantâneo
de fotos e foi desenvolvido para que os
médicos possam discutir e trocar ideias
entre si e com outros estudantes de medicina.
Alguns especialistas levantaram
preocupações com a confidencialidade
do paciente. Mas a rede diz que toma
medidas nesse sentido: os rostos dos
pacientes são automaticamente cobertos com uma tarja preta pelo próprio aplicativo.
No entanto, cabe aos usuários bloquearem outros sinais que possam entregar a identidade do paciente como tatuagens, por exemplo.
Cada foto é revisada e aprovada por um moderador antes de ser adicionada à base de dados do
aplicativo.
Até agora, mais de 150 mil médicos enviaram
fotos usando a rede, que está disponível na América
do Norte, no Reino Unido e na Irlanda.
Sem segredo
Um dos fundadores do aplicativo, o médico Josh
Landy, explicou à BBC que o serviço não permite
acesso a quaisquer registros do paciente.
“Nós não temos nenhum arquivo médico pessoal. O melhor jeito de manter um segredo é não tê-lo.
Não somos uma organização que oferece tratamento médico”, disse.
Médicos, porém, precisam fornecer as suas credenciais e são aconselhados a repassar a funcionários e pacientes os detalhes das políticas de uso e
consentimento da rede social.
“ Legalmente, identificar o médico não necessariamente identifica o paciente”, explicou Landy.
“Mas é claro que é preciso cuidado com algumas
condições médicas raras, que não podem ser postadas. Um dos usuários quis postar algo sobre um
paciente, mas só há sete casos desses nos Estados
Unidos e eles foram todos relatados porque são raros, então o paciente poderia ser facilmente indentificado”, contou.
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Qualquer um pode baixar o aplicativo gratuitamente, mas apenas os profissionais da saúde verificados pelos moderadores podem subir fotos ou
comentar as imagens, explicou.
Imagens
Landy diz que o site “rejeita fotos sensacionalistas” e que “tudo está lá com propósito educacional”
“Tendo isso em mente, há várias imagens muito interessantes, coisas que médicos veem todos os
dias. É uma visão transparente de um mundo que
você raramente tem a chance de conhecer.”
A comunidade médica já conta com outros serviços digitais, como UpToDate e DynaMed, muito
utilizados como arquivos de dados de conhecimento clínico. Mas eles não são exatamente concorrentes do Figure 1, segundo Landy.
“UpToDate é um aplicativo que eu adoro e uso
há vários anos. Ele tem um depósito de artigos escritos e editados por especialistas na área.”
“O que o nosso aplicativo fornece é a oportunidade de contribuir com qualquer caso, não importa
se ele for clássico ou pouco comum. O nosso sistema é baseado somente em fotos e é totalmente alimentado pelos usuários”, explicou.
O aplicativo recebeu um investimento de US$ 6
milhões no último ano e será disponibilizado para
toda a Europa ocidental até o fim deste ano.
Fonte: http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2014/10/19/instagram-para-medicos-sera-lancado-na-europa.htm#comentarios

Ian Black, sócio diretor da agência New Vegas, seleciona seis
cases de campanhas que deram muito certo no Brasil
Por: Leonardo Araujo

I

an Black, sócio diretor da New Vegas, foi um
dos palestrantes do primeiro dia de youPIX Festival
2014. Nesta quarta-feira (17), o profissional fez um
apanhado de cases marcantes da social media no
Brasil, mas antes fez um relato sobre a área no país e
como exemplos recentes, como a Copa do Mundo,
mostram o poder do meio.
Em 2007, quando começou na Riot, Ian explica
que trabalhava na adaptação e veiculação de campanhas de clientes de grandes agências brasileiras.
“Adaptávamos estas campanhas para vender em
blogs e também em comunidades do Orkut”, lembra.
“Para mim, social media não é só publicidade.
Jornalismo pode ser social media, games podem ser
social media, etc.”, explica para dizer por que pediu
demissão da Wundermann em 2009 e apostou em
projetos mais amplos.
Hoje, com a New Vegas, Ian atende clientes importantes como Bradesco e Heineken. “Eu falo de
coração: ‘eu tenho uma agência de social media’.
Porque no Brasil começou um negócio de agência
de social media ser uma coisa meio ruim, de segunda divisão”, explica. Muitas vezes, segundo Ian, a
campanha era (e ainda é) “jogada” nas mídias sociais, apenas com pequenas adaptações para o meio
digital.
Não é assim que se conversa com o público nas
redes sociais. Ian exemplifica o sucesso do jogador
alemão Podolski nas redes. “Ele entrou no contexto,
soube dialogar com as pessoas”, diz.
Nas mídias sociais, segundo o sócio e diretor
da New Vegas, “o conteúdo é rei, mas o contexto é
Deus”. “A piada só vai funcionar se ela for contada
na hora certa. O conteúdo só vai ser bom se ele tiver
contexto”, afirma.
É preciso que as marcas entendam “o que as pessoas querem dizer, o que elas tão fazendo”. Algumas,
relata Ian Black, já acertaram e merecem destaque
na história da social media brasileira.
Confira alguns exemplos citados pelo diretor da
New Vegas em sua palestra:
2009 - Mil Casmurros
Case: a Globo iria lançar a minissérie “Capitu”,
baseada na obra de Machado de Assis. Para divulgar
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a novidade, eles criaram a maior leitura coletiva de
“Dom Casmurro”.
2009 - @AloBradesco
Case: “Enquanto as marcas ficam só falando,
essa é conta do Bradesco que só ouve”, diz Ian citando a conta do banco que inaugurou um modelo de
SAC via social media no Brasil.
2011 - Doritos Uncut
Case: Uma história colaborativa entre público e
marca.
2013 – Extrato da Vida
Case: Ferramenta que reunia informações publicadas e interações ao longo da sua vida social via
Facebook e apresenta o resultado num extrato ilustrado.
2013 – Bradesco Google Glass
Case: Único no mercado, o app permite aos
usuários dos óculos criados pelo Google localizar
Agências, Máquinas de Autoatendimento do Bradesco e da Rede Banco24Horas mais próximas, entre outras funções.
2014 – Hellmann’s - #PreparaPraMim
Case: Com o uso de uma hashtag, a Hellmann’s
enviou receitas para os internautas via Twitter de
acordo com o que eles tinham na galadeira.

GERAÇÃO MARKETING

6 cases marcantes de social
media, segundo Ian Black

Palestra
Clovis de Barros Filho
ARTIGOS

E
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por falar em dividir experiências, quero dividir com
vocês um momento muito especial que vivi no fim de ano.
Fui ao evento da HSM em Novembro e assiti a palestra
de Clovis de Barros Filho, advogado, jornalista, professor
universitário, graduado em direito pela USP e em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero,
mestrado em Science Politique pela Université de Paris 3
- Sorbonne-Nouvelle e doutorado em Ciências da Comunicação pela USP. Obteve a Livre-Docência pela Escola de
Comunicações e Artes da USP, onde atualmente é professor. Só o curriculum já dispensa outras apresentações.
A palestra tratava sobre como viver um momento de espiritualidade em sua vida e porque não em sua vida profissional. Ele cita cinco pontos como fudamentais para podermos ter esta experiência, que bem como ele diz, no início
da palestra, não se trata de conversar com os mortos, sinais
do além, viagens ao Tibet e montanhas isoladas. Muito pelo
contrario, algo muito terreno e muito humano. Vamos lá!
Ele começa dizendo que para que as coisas fluam é preciso que nossa essência esteja de comum acordo com a
nossa prática. Temos que agir conforme nossos princípios
para que haja harmonia do corpo com a prática, da natureza com a conduta... Díficil? Forte né?
E ainda comenta que tudo o que fazemos tem que ser
feito com a alegria, combustível esse que oscila obviamente,
mas indispensável para a realização de uma tarefa, seja ela
qual for pequena ou grande. Em seguida ele literalmente
grita na palestra, como forma de expressar o 3º item, que
é para falar da intensidade! Faça tudo com itensidade, suas
realizações precisam ser fortes.
Como 4º item ele fala do ineditismo, cada momento,
cada ação, cada projeto, cada tudo tem que ser único, sem
prisões ao passado sem desejar nada além daquilo naquele
momento, afinal de contas ele é único, o ineditismo!
E por fim a liberdade de escolhermos, pois a liberdade
bem exercida bem escolhida nos dá a sensação única de
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celebrar por termos feito a escolha certa, o
melhor caminho.
Assim, siga seus instintos com alegria,
intensidade e liberdade de escolha.
Fica a dica!
Paula Gallo

Parceria - Pacientes e Colaboradores:
É

com muita satisfação que divulgamos a parceria com os hotéis Quality
Suítes Vila Olímpia e Quality Moema, com tarifas especiais válidas até 31
de Dezembro de 2015.
Ligue no hotel de sua escolha, confira as tarifas e faça sua reserva!
Quality Moema
• Avenida Rouxinol, 57 – Moema - (11) 2197-7100
• reservas.qmo@atlanticahotels.com.br
Superior:

Luxo:

Quality Suítes Vila Olímpia
• Rua Alvorada, 1009 – Vila Olímpia - (11) 2161-2688
• reservas.qsvo@atlanticahotels.com.br
Suíte Superior:

Suíte Luxo:
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VOCÊ SABIA

Hotéis Quality Suítes Vila Olímpia
e Quality Moema

INSTITUTO DE

ONCOLOGIA

SANTA PAULA

Caderno Especial IOSP

Você nunca está sozinho.
Nós cuidamos de você.

IOSP

Lançamento da

C

omo já citamos na matéria de capa, o IOSP
criou a Rede Coneccte. Rede Digital que promove
a troca de experiências e conexões entre pacientes
oncológicos.
O lançamento foi realizado no dia 21 de Outubro de 2014, no Instituto de Oncologia Santa Paula,
e contou com a presença de: Marcelo Tas, Herson
Capri, a jornalista Joyce Pascowitch, as Blogueiras
Flávia Flores e Renata Vittorato, o mastologista Dr.
André Perina, o diretor de produtos para consumo
da HP Brasil Fernando Soares e o Fabricio Proti, diretor de Negócios do Facebook Brasil.
O evento de lançamento contou ainda com a exposição “Como você está se sentindo hoje? Eu sou
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um Super Humano” com fotos de 12 pacientes em
tratamento no IOSP. Muitos deles estiveram presentes no evento para a homenagem e receberão em sua
casa as ampliações das fotos do evento.
Os Super-Humanos são todos os Pacientes Oncológicos. O que os distingue é a força e a capacidade de superação. Juntar para dividir experiências.
Unir para trocar informações. Aproximar para oferecer apoio. Compartilhar para se conectar. Porque
por mais que o hospital, a família, os amigos e o médico tragam apoio e conforto só quem compartilha
da mesma condição consegue se conectar no nível
mais íntimo.

IOSP
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IOSP

Rede Digital que promove a
troca de experiências e conexões
entre pacientes oncológicos.
www.coneccte.com.br

#redeconeccte

CONECCTE, SOMOS SUPER-HUMANOS
CONECTAR Comunidade
Encontre e conecte-se com outros pacientes e s uper-humanos pela seção C omunidade. C rie
seus posts e compartilhe suas e xperiências e como você e stá s e sentindo com outros
super-humanos que estão vivendo o mesmo que você.
DESCOBRIR Feed de notícias
Troque experiências, apoio, desabafos e força com outros super-humanos que compartilham a
mesma situação e o mesmo tratamento.
Blog dos Médicos: descubra mais sobre sua condição, os avanços nos tratamentos e como viver
melhor do diagnóstico à cura.
Blog do IOSP: uma equipe multidisciplinar do Instituto de Oncologia Santa Paula para enriquecer
com dicas, informações e estudos sobre patologias e tratamento.
ACOMPANHAR Seus gráficos
Acompanhe o h istórico d e seu tratamento, que pode s er a cessado d e qualquer l ugar e a
qualquer hora.

Acesse, cadastre-se e faça parte desta rede
Passo a passo:

1- Inicie seu cadastro em “Desejo me cadastrar”;
2- Preencha seu nome de “Usuário”, “Endereço de e-mail”, “Senha” e “Confirme sua senha”;
Veja se está de acordo e selecione os Termos e Condições de Uso e Política de Privacidade;
Ao finalizar clique em “Conectar”;
3- Selecione que tipo de membro você é;
4- Preencha com as informações necessárias, de acordo com o tipo de membro que você é;
Ao finalizar clique em “Próximo”;
5- Preencha seus Dados Pessoais: “Nome completo”, “Data de Nascimento” e “Sexo”;
6- Para finalizar clique em “Concluir Cadastro”.
*As informações do seu Perfil e Dados Pessoais podem ser editadas e alteradas quando você quiser.
Basta acessar “Meu Perfil” e selecionar “Editar”, para finalizar clique em “Salvar”.
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Paciente Oncológica - Lísia
Por: Lísia
PINTURA,
em minha Vida.
“Pinto e desenho desde menina.
Aos 7 anos já tinha desenhos
publicados em Jornais. Já adulta
participei de Salões e Exposições
e fui premiada, recebendo medalhas pela exposição de meus trabalhos.
Com um diagnóstico de câncer e previsão de uma cirurgia
precisei fazer repouso absoluto,
escrevi poesias e pintei. Os quadros fiz para me inscrever no Salão Bunkio, que tinha recebido
inscrições, onde fui classificada,
mais uma vez. Poesia e Pintura: são manifestações de minha
Alma; a primeira com o uso das
palavras e a outra com pinceis.
Assim dei sentido a mais de
3 meses de estagnação física, Vivendo ...
Pintando com Palavras ...
Pintando com Tintas!”
Prof. Dr. Luiz Gonzaga Leite
Psicologia HSP/IOSP
CRP 06/46774-4
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IOSP

Vivência de uma paciente durante o período de sua internação

Verão...
tempo bom para:
• Chegar em casa toda roxa e feliz ,
depois e uma tarde andando de skate
• Comprar um tecido e mandar fazer a
canga que será a oficial do verão
• Ir para Paraty só para tomar
o drink Jorge Amado
• Mergulhar em alguma praia sem biquini,
sem nada - #quemnunca?!
• Desencanar do visual por um dia
e sair com o que der na telha
• Catar amora e pitanga do pé –
São Paulo está cheio delas
• Conferir o show da banda do mar
• Reunir os amigos e fazer aquele churrasco
• Ir a algum ensaio na quadra das escolas de samba
• Sentar no fim da tarde na praça pôr-do-sol,
só para admirar a cidade.

Rede Digital que promove a
troca de experiências e conexões
entre pacientes oncológicos.
Certas lutas do dia a dia machucam mais a alma do que o corpo. Mas quando a
gente se conecta somos mais fortes. Através do Coneccte, provamos que diante do
câncer, somos mais que humanos, somos super-humanos com o super poder de
superação. Formamos uma rede de pessoas ligadas para fortalecer a alma. Juntar
para dividir experiências, unir para trocar informação e compartilhar para se conectar.

Bem Vindos ao Coneccte!

Acesse: www.coneccte.com.br

#redeconeccte

Av. Santo Amaro, 2.382 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
(11) 3040 8200 / www.santapaula.com.br

WWW.SANTAPAULA.COM.BR

