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Arte da Capa:

Angélica Queiroz - Analista de Marketing Jr.
Nesta edição 26 da nossa Revista Gente Santa Paula, trouxemos para a Arte da Capa uma
imagem que representa a interação da tecnologia com o homem, pois o tema principal que
abordamos são as inovações da tecnologia que vieram para mudar nossas vidas. Fizemos
tratamento de imagem no Photoshop, com uma ilustração de Banco de Imagem. A tipografia
para o título é simples, moderna, reta, sem serifa, chama-se Amerika Sans.

Até que enfim 2015 acabou , mas 2016 promete mais dificuldades.
Como superamos todos os obstáculos em 2015 tenho certeza que
conseguiremos chegar ao fim de 2016 com o nosso dever cumprido, mas
para que isto aconteça teremos que rever os nossos custos e adequá-los a
uma nova realidade que aliada ao comprometimento, profissionalismo e
principalmente a paixão que é característica de todos que fazem parte do
time SANTA PAULA.

CARTA AO LEITOR

Palavra do Presidente

Vamos em frente.....é a vida que segue.....

George Schahin
Diretor - Presidente
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EDITORIAL

Editorial

O ano começou e começou quente por motivos óbvios.
Janeiro. Lá fora é verão, calor. O sol é o astro que rege este ano. E dentro de todos nós
uma ansiedade que ferve para saber o que será desse tão falado “ano difícil. Vamos ter
que enfrentá-lo não tem jeito.
Mudanças já estão sendo feitas a todo canto e aqui, nós que não perdemos o passo nunca
já estamos fazendo as nossas.
Uma dessas já começa por aqui, nesta leitura. A revista Gente Santa Paula a partir de
agora será digital. Vem de encontro com a tal “era digital” que tanto se fala, seja aqui ou
em Davos, e acima de tudo com objetivo de sumir de vez com o alto custo da impressão.
Os cuidados com o conteúdo e produção não mudaram em absolutamente nada e
continuam sendo elaborados com o mesmo afinco de sempre.
Um pouco de tudo para te deixar antenado com o que está acontecendo aqui e no mundo.
Aperte o play e boa leitura!

Paula Nascimento Gallo
Gerente Financeiro e Marketing
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HSP PRIVILLEGE

O programa de fidelização do Hospital Santa Paula proporcionou
aos nossos médicos mais uma premiação.
Confira a lista e as fotos dos ganhadores do 2º Trimestre de 2015:

Classificação
1
2
3
4
5
6

Classificação
1
2
3
4
5
6

CIRÚRGICOS

Médicos

Dr. Paulo Henrique Pires de Aguiar
Dr. Gil Vicente Lico Cividanes
Dr. Feres Chadad
Dr. Rogério Fabrinni
Dr. Mario Augusto Delgado
Equipe Oncologia

CLÍNICOS

ANESTESISTAS

Médicos

Classificação

Médicos

Equipe Clínica Médica
Equipe da Cardiologia
Equipe Oncologia
Equipe Infectologia
Equipe Neurologia
Dr. Dieter Araya

1
2
3
4
5
6

Dr. Lauro Marubayashi
Dr. Alexandre Slulitel
Dr. Frank Teraçono
Dra. Angela Maria
Dra. Lizete Terada Forte
Dra. Helena Sumi

Parabéns a todos os médicos ganhadores!
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Novo espaço de treinamento
VOCÊ FELIZ COM A GENTE

CETAP
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Impressoras 3D
SUPER INTERESSANTE

Como funciona uma impressora 3D?
POR VINICIUS KARASINSKI
As impressoras 3D chegaram para mudar completamente o modo como vemos a fabricação de objetos. A tecnologia — também conhecida como “técnica de fabricação aditiva” ou Fused Deposition Modeling (FDM) (modelagem por
fusão e depósito) — funciona com a adição de camadas sobrepostas.
Já existem dezenas de métodos diferentes de impressão 3D, e cada um trabalha de uma maneira distinta e utiliza
materiais próprios, que podem variar de simples ligas plásticas até mesmo tecidos humanos e alimentos.
Como funciona uma impressora 3D?
Fused Deposition Modeling - Modelagem por Fusão e Depósito (FDM)
O modelo mais comum de impressora 3D funciona de
maneira surpreendentemente simples. O primeiro passo
da criação é o desenvolvimento do objeto no computador.
Com a ajuda de um software de edição em três dimensões,
você pode fazer praticamente o que quiser, sendo que o
único limite é a sua imaginação.
Assim que o modelo tridimensional está pronto, é
preciso enviá-lo para o software da impressora para que
você possa definir as características principais, como as
dimensões e a “resolução” da imagem, que é medida pela
espessura das camadas sobrepostas no momento da impressão. Quanto mais detalhes, melhor será a qualidade
do objeto, porém maior será o tempo de impressão.
Assim que você termina de selecionar as configurações principais, o software de impressão compila todos os
dados e “fatia” o objeto em centenas de camadas. Depois
disso, esses dados são enviados para a impressora, que inicia o processo de criação.
O mecanismo da impressora é relativamente simples.
O injetor de material aquece e puxa uma espécie de filamento plástico que fica enrolado em uma bobina, como se
fosse um rolo de barbante. Conforme o mecanismo derrete o material, ele o injeta em uma base, movimentando-se
nos eixos X e Y para criar as camadas.
Assim que uma camada fica pronta, a base — fixa no
eixo Z — desce alguns milímetros e o mecanismo procede
com a criação da próxima camada até que o objeto fique
pronto. Esse processo pode levar de poucos minutos até
algumas horas; o que vai determinar esse tempo é a complexidade do modelo impresso e, é claro, a qualidade da
impressora.
Esse tipo de impressora pode ter uma pequena variação no processo de impressão: em vez de a extrusora
movimentar-se nos eixos X e Y, quem faz esse movimento
é a base, enquanto a extrusora movimenta-se no eixo Z.
De resto, o sistema de funcionamento é semelhante.
Esse também é o tipo de impressora mais utilizado
por aqueles que procuram apenas um hobby, uma vez que
sua fabricação é relativamente simples e elas podem ser
montadas em casa com relativa facilidade. Uma das vantagens desse tipo de modelo é que muitas das peças mecânicas utilizadas pela impressora podem ser fabricadas
por elas mesmas.
Selective Laser Sintering - Sinterização Seletiva a
Laser (SLS)
A Sinterização Seletiva a Laser é um processo um
pouco diferente de impressão 3D, principalmente porque
o equipamento utilizado é mais robusto que o modelo anterior. Em vez de depositar uma camada de cada vez, a
máquina utiliza laser para esculpir os objetos em uma es-
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pécie de pó extremamente fino, que pode ser de plástico,
metal ou outros materiais.
Assim como no modelo anterior, o primeiro passo
é esculpir o seu objeto no computador e enviá-lo para o
software da impressora, que se encarrega de fatiá-lo em
centenas de partes.
Para iniciar o processo de fabricação, é preciso preencher a câmara de impressão com o pó. Depois disso, a máquina se encarrega de nivelar o material em uma camada
completamente uniforme.
Em seguida, um laser de altíssima potência é projetado no pó; o material entra em fusão, criando uma camada. Para continuar, a plataforma central desce e um
rolo aquecido passa sobre toda a superfície de impressão,
cobrindo a camada recém-criada com mais pó e gerando
uma nova camada uniforme.
Depois disso, o laser cria uma nova camada e o processo se repete até que o objeto esteja completamente
pronto.
No final , é preciso remover todo o excesso de pó do
objeto impresso. É possível fazer isso com um jato de ar
comprimido ou escovas próprias para esse propósito. É
importante lembrar que todo o excesso de material pode
ser reutilizado mais tarde, portanto o desperdício é mínimo.
A qualidade do objeto impresso, assim como o tempo
de impressão, varia conforme o tamanho e a definição do
item, determinados inicialmente.
A grande vantagem dessa impressora é que ela pode
trabalhar com uma grande variedade de materiais diferentes, desde polímeros e plásticos até metais. Além disso,
é possível imprimir objetos já pintados, pois cada camada
pode ser colorizada separadamente no momento da impressão.
A versatilidade do equipamento também permite a
criação de objetos mais complexos, contendo, inclusive,
partes móveis. Basta modelar, imprimir e sair usando!
Stereolithography - Estereolitografia (SLA)
Stereolithography ou “fotossolidificação” é semelhante ao processo anterior. Assim como nos outros modelos,
o início do processo se dá pela criação de um modelo em
três dimensões no computador. Depois disso, o software
da impressora fatia o modelo em centenas de camadas e
envia esses dados para a impressora, que inicia o processo
de fabricação.
Um recipiente precisa ser preenchido com um líquido especial, uma espécie de resina plástica que pode ser
“curada” com luz ultravioleta.
O laser é, então, projetado na superfície do líquido,
que se solidifica somente no local em que o laser foi projetado. Depois disso, a plataforma central desce um pouco — exatamente o espaço necessário para que a próxima
camada seja criada — e o líquido cobre tudo novamente.
O processo continua assim até o final.

O que é possível imprimir em uma
impressora 3D?
A tecnologia está evoluindo e, muito
em breve, será possível imprimir quase
tudo em um equipamento desses. Uma das
peças mais inusitadas já criadas por impressoras 3D são armas de fogo completamente funcionais.
Além disso, em breve será possível imprimir casas inteiras; pelo menos é o que
diz um professor de engenharia da Universidade da Califórnia. Segundo o conceito
desenvolvido por ele, com uma impressora 3D gigante seria possível construir uma
casa completa em apenas 24 horas.
Já pensou em substituir órgãos humanos por modelos impressos em laboratório? Pois saiba que essa tecnologia já existe;
mesmo que ainda demore um tempo para
que ela possa ser efetivamente colocada
em prática, pesquisadores já conseguiram
desenvolver vasos sanguíneos a partir de
açúcar e até mesmo um rim completamente funcional.
Outro propósito nobre oferecido pelas
impressoras são próteses e exoesqueletos
para pessoas com deficiência motora. Uma
das maiores vantagens, nesse caso, é a rápida substituição das partes caso alguma delas venha a se quebrar; algo que é comum
acontecer principalmente com crianças.
A versatilidade desses equipamentos
não para por aí. Enquanto você pensa em
criar seus próprios action figures, chefes
de cozinha trabalham com modelos que
podem imprimir massas personalizadas ou
até mesmo chocolate. Não ficou surpreso?
Que tal roupas e peças de vestuário impressas na hora?
Que tal acessar o Baixaki, fazer o download de um carro e imprimir diretamente na sua garagem?
Não existe um limite quando se trata
de impressoras 3D. A velocidade com que
a tecnologia está crescendo vai mudar o
modo como consumimos muitos de nossos
produtos.

SUPER INTERESSANTE

Depois que o objeto está concluído, é
preciso remover o excesso de líquido das
peças e posicioná-las dentro de uma espécie de “forno” ultravioleta que serve para
completar o processo de cura dos plásticos.
Esse tipo de equipamento pode criar
modelos complexos e resistentes de maneira relativamente rápida, porém as máquinas são relativamente mais caras para o
público e o custo do litro da resina plástica
líquida pode ultrapassar as centenas de dólares, o que torna o processo de fabricação
ligeiramente mais caro do que o de outros
modelos.

Fonte: http://www.tecmundo.com.br/
impressora-3d/38826-como-funciona-uma-impressora-3d-ilustracao-.htm
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7 áreas que poderão ser beneficiadas por
impressoras 3D
POR ANA PAULA PEREIRA

A

s impressoras 3D são equipamentos que permitem a você imprimir praticamente qualquer coisa, de
brinquedos e bonecos até partes de equipamentos industriais, tudo em apenas algumas horas. Embora alguns
desses produtos não passem de moldes para serem preenchidos pelo material do produto final, muitos objetos
podem ser utilizados como produto final, como bonecos
e acessórios para celulares.
Atualmente, como as impressoras 3D já possuem
faixas de preço mais acessíveis, com a estimativa de serem reduzidas ainda mais, uma série de novas aplicações
passou a fazer parte das suas possibilidades. Abaixo, separamos alguns produtos que podem ser criados por esse
método, divididos por ramos.
1. Itens médicos e hospitalares
Em um primeiro momento, ao pensar em itens médicos e hospitalares feitos por meio de impressoras 3D, a
primeira ideia que provavelmente vem à mente de muitas
pessoas são próteses, para membros ou ossos. Inclusive,
já houve um caso no qual um paciente norte-americano
teve 75% do seu crânio substituído por um implante produzido dessa forma.
A cirurgia ocorreu em março deste ano e o modelo
foi montado levando como base imagens da cabeça do
paciente obtidas por um scanner 3D. Inclusive, o modelo
possui alguns “furinhos” com o objetivo de encorajar o
crescimento de novas células e osso no futuro. Outro feito
muito interessante no campo médico foi a orelha biônica
criada por cientistas da Universidade de Princeton.
O modelo foi impresso utilizando células e cartilagem
cultivadas artificialmente. Até o momento, a orelha artificial é capaz de captar ondas de rádio e, com o uso de
diferentes sensores, pode conseguir fazer o mesmo para
sons acústicos – tornando-se, teoricamente, algo muito
superior às nossas orelhas comuns.
Embora o projeto ainda se trate de um protótipo, pois
seriam necessários testes para comprovar a capacidade de
ele ser ligado às terminações nervosas de um ser humano,
já representa um grande avanço do uso de impressoras
3D para fins médicos. Outro ótimo exemplo foi o gesso
criado por Jake Evill, recém-graduado na Universidade
Victoria na Nova Zelândia.
O “Cortex Cast”, como é chamado o produto, se trata
de um “exoesqueleto” para a proteção do membro quebrado. Como vantagens, ele é mais leve que o material
utilizado para a função, é reciclável e possibilita que a pele
“respire melhor”, pois permite a entrada de ar pela sua estrutura.
Além disso, ainda no campo médico, há estudos de
outros itens que poderiam ser impressos por meio de tecnologia 3D, como órgãos internos, pele, membros e implantes em geral.
2. Criação de produtos domésticos
Este certamente é um dos ramos no qual uma impres-
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sora 3D poderia contribuir largamente, fazendo desde
objetos básicos como chaveiros até vasos e outros objetos
decorativos. “Imprimir” os seus próprios utensílios domésticos implicaria tanto em ter produtos com um modelo único quanto em criar designs que não seriam possíveis
em determinados materiais.
Além disso, o custo de um objeto criado em uma impressora 3D, em alguns casos, pode sair muito mais barato
do que o de um item pronto disponível no mercado. Um
estudo realizado por pesquisadores da Universidade de
Tecnologia de Michigan escolheram 20 itens comuns de
uso doméstico e fizeram uma pesquisa com a média de
preço para a aquisição deles no mercado.
Então, foi calculado qual seria o valor para a produção
desses itens por meio de uma impressora 3D. A comparação chegou a um resultado impressionante: enquanto a
aquisição dos produtos poderia custar entre US$ 312 até
US$ 1.944, a impressão dos mesmos utensílios ficaria em
torno do valor de US$ 18 e não tomaria muito mais do
que um final de semana para ser concluída.
Entre os itens que compunham a “lista de compras”
dos pesquisadores estavam acessórios para celular, esmagador para alho, apoio para talheres, chuveiro, peças de
um jogo de xadrez, entre outros itens desse tipo. Outro
ponto interessante é que os materiais para a impressão são
bastante variados e podem ser fortes o suficiente para sustentar objetos pesados. Isso faz com que você não fique
limitado a coisas pequenas ou sem relevância.
Além disso, há também um exemplo interessante nos
brinquedos e colecionáveis. Hoje, caso você queira um
boneco de um jogo ou de uma animação, você tem que
ir a uma loja para comprar, pagando muitas vezes mais
pela licença do que pelo próprio material. Em um futuro
que não parece estar distante, tudo o que você teria que
fazer seria baixar um modelo direto do site da fabricante
e imprimi-lo, sem taxas e custos de empacotamento e entrega imediata.
Para o problema da queda de celulares, também poderia ser impressa uma nova cobertura externa, assim
você não precisaria ficar preocupado em adquirir capas
protetoras que nem sempre possuem um visual agradável.
3. Moda
O campo da moda pode ser também largamente beneficiado pela impressão em três dimensões. Atualmente,
as impressoras 3D têm conseguido produzir roupas com
materiais mais “usáveis”, que ficam semelhantes a roupas
de tecido no corpo, usando estruturas intermediárias para
criar as costuras e entrelaçados presentes em muitas peças.
Uma das grandes vantagens em utilizar a impressão
3D para criar peças seria o fato de elas já estarem prontas
para o uso e terem um custo reduzido, o que representaria
um método de fabricação mais eficiente do que o modelo atual. As criações para o mundo da moda não param
nos acessórios, como bolsas, tiaras e braceletes, mas peças
como vestidos e biquínis impressos dessa forma já foram
para as passarelas.
Uma grande dúvida, no entanto, com relação à indústria de roupas é que o diferencial de algumas grandes
marcas está no fato de tudo ser feito à mão, com modelos
exclusivos. Essa é uma questão que ainda divide alguns
estilistas famosos, pois enquanto muitos acreditam que
a ideia do “produzido por mãos humanas” seja romantizada, outros ainda preferem lidar com imperfeições de
material nas suas produções.
Ainda na área de moda, a confecção de joias já vem se
beneficiando da impressão 3D há algum tempo. A indústria utiliza esse método para a criação de protótipos, tanto

4. Arquitetura
Atualmente, o processo de construção de uma maquete física poderia ser facilitado adotando uma impressora 3D para a tarefa. Da mesma forma, objetos como outdoors decorativos poderiam ser inteiramente impressos,
fazendo com que eles pudessem ser mais flexíveis, além
de adotar materiais que poderiam ser reciclados posteriormente.
Porém, alguns arquitetos acreditam que, no futuro, casas inteiras poderiam ser montadas a partir de
impressão em três dimensões. Inclusive, após montar o
seu próprio modelo de impressora 3D, a “KamerMaker”
(ou Construtora de Cômodos, em uma tradução livre), a
companhia holandesa DUS pretende fazer uma versão de
uma casa clássica da região.
A impressora criada para tal possui seis metros de
altura e é uma das maiores no mundo, sendo grande o
suficiente para imprimir um quarto inteiro. Inclusive, ela
tornou-se atração para turistas, que são motivados pela
curiosidade de vê-la em ação. O material atualmente utilizado para a tarefa é plástico reciclado, porém no futuro
outros produtos podem ser adotados para a função.
Outra empresa holandesa, a Universe Architecture,
localizada em Amsterdã, também possui um projeto de
uma casa, porém em um modelo um pouco mais abstrato.
A ideia foi inspirada por um conceito irlandês conhecido como o “infinite landscape” (ou paisagem infinita, em
uma tradução livre), no qual o chão se transforma no telhado e o telhado no chão.
O arquiteto Janjaap Ruijssenaars acredita que a impressora 3D seja a melhor técnica para montar uma estrutura desse tipo. O objetivo é construir a o projeto, conhecido como “Landscape House”, sem sinais visíveis do seu
começo ou do ponto final, para passar essa impressão de
infinito no seu design.
O projeto será iniciado em 2014 com uma impressora chamada D-Shape, utilizando camadas de areia e um
líquido com um agente especial para a fixação, e o custo
está estimado em mais de US$ 6 milhões.
5. Engenharia
O uso mais “conhecido” das impressoras 3D no
campo da engenharia certamente está na construção de
protótipos, especialmente para companhias de celulares.
Os modelos são muito mais baratos do que o produto final e servem para você testar itens básicos como o local
apropriado para botões, se o item possui uma espessura

adequada para não ficar desconfortável nas mãos, entre
outras funções.
Além disso, o uso desse método também pode passar
a ser utilizado na criação de diversos itens como injetores
de combustível e carapaças para motocicletas. Ivan Sentch, um programador que vive em Auckland, na Nova
Zelândia, começou a imprimir peça a peça uma réplica
de um Aston Martin DB4, um modelo da série de 1961. O
molde está em fase de produção ainda e será preenchido
por fibra de vidro quando for concluído.
Outro projeto interessante foi a “Airbike”, criada pelo
European Aerospace and Defence Group. A bicicleta foi
montada com um processo semelhante à impressão 3D e
pode pesar até 65% menos do que as estruturas existentes no mercado, mantendo a mesma força do aço ou do
alumínio.
Em maio deste ano, também foi realizado o primeiro
teste com uma arma feita a partir de impressão em três
dimensões. O projeto foi montado pelo grupo texano
Defense Distributed, com uma licença do Departamento Norte-Americano de Álcool, Tábaco, Armas de Fogo e
Explosivos (ATF).

SUPER INTERESSANTE

para a montagem de peças novas, com o objetivo de visualizar como seria o produto, quanto para ideias trazidas
por clientes para o desenvolvimento de itens exclusivos
(especialmente para o teste e a observação de como seria
a peça real no corpo).
A impressão 3D permite criar designs que seriam praticamente impossíveis devido à grande precisão empregada na criação de estruturas complexas. Aqui, assim como
no caso da impressão de roupas e acessórios, o produto
também possui a vantagem de ser confeccionado em um
período menor de tempo.

6. Alimentação
A impressão 3D também vem ganhando espaço no
ramo da alimentação. As ideias são variadas, servindo
tanto para a confecção de esculturas de chocolate ou o
doce de uma maneira geral, quanto abrindo caminho para
fazer verdadeiras obras de arte com doces, como enfeites
de bolo (à base de açúcar).
Porém, já existem impressoras capazes de criar macarrão, bolos, biscoitos e até mesmo hambúrgueres, trabalhando com materiais orgânicos. No futuro, espera-se que
a impressão 3D possa ajudar na criação de novos sabores
aproveitando as propriedades nutritivas de vários alimentos, gerando até mesmo combinações mais saudáveis.
Além disso, também há o apelo visual causado, pois
um prato combinando texturas variadas pode se tornar
mais atrativo mesmo para quem não aprecia o sabor de
alguns alimentos.
7. Educação
Com relação à educação, uma impressora 3D pode
ser utilizada para reproduzir itens para a utilização em
escolas e universidades para auxiliar nos estudos. A ideia
é bem ampla, variando de modelos topográficos de regiões à reprodução de animais ou itens existentes na fauna
terrestre.
Modelos de planetas e galáxias também poderiam
ficar muito mais atrativos se fossem montados em uma
impressora 3D. Uma ideia interessante desenvolvida nesse
sentido foi a escultura de uma cabeça de um Tiranossauro
Rex feita pelo estúdio Namisu. Embora essa seja uma peça
que foi criada com propósitos decorativos, possivelmente modelos mais realistas também possam ser criados no
futuro.
Diversas possibilidades
Claro que neste artigo foram abordadas apenas algumas ideias de uma ampla gama de itens já existentes ou
em projeto. O fato é que a impressão em três dimensões é
uma tecnologia ampla e que conta com diversas possíveis
aplicações práticas para as mais variadas áreas, algo que
não caberia tratar em apenas um artigo.
Além disso, como a impressão 3D é uma tecnologia
relativamente nova, ela está em constante evolução e certamente muito ainda está por vir no futuro.
Fonte: http://www.tecmundo.com.br/impressora-3d/40248-13-impressoras-3d-ja-disponiveis-no-brasil.htm?utm_
source=SaibaMais&utm_medium=TecMundo
GENTE Santa Paula
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Empresas ajudam clientes a evitar
internet em ‘desintoxicação digital’
SUPER INTERESSANTE

– Detox Digital –

12

Por: EMMA JACOBS (DO “FINANCIAL TIMES”)
Tradução: PAULO MIGLIACCI

D

o começo da manhã ao fim da noite, Darren
Fergus verificava ininterruptamente o seu e-mail e
contas de mídia social. A despeito das queixas do
filho, o empreendedor acreditava que seu relacionamento com o iPhone fosse saudável.
Então, ele fez uma parada para desintoxicação
digital —celulares e tablets eram proibidos e foram
substituídos por caminhadas no campo, culinária e
empinar pipas— e só assim percebeu o quanto havia
se tornado dependente da tecnologia. “Não ter celular era estranho. Não saber o que estava acontecendo. Estar fora de comunicação”.
Mas ele se sentiu energizado. Quando voltou
para casa, trancou o celular na gaveta durante todo
o final de semana.
Essa viagem empresarial ao mundo não digital
foi organizada por Martin Talks, empreendedor
digital que oferece programas desse tipo por meio
de sua companhia, a Digital Detoxing, para trabalhadores e famílias em busca de ajuda sobre como
enfrentar a sobrecarga tecnológica.
Ele conta que os pais procuram, especialmente,
dicas para os filhos adolescentes. “Não quero que
as pessoas voltem a escrever com penas e a lavrar a
terra com um arado. Só quero que tenham um relacionamento saudável com a tecnologia.”
A sobrecarga tecnológica, ele diz, distrai as
pessoas de seu trabalho. “Os trabalhadores não se
concentram. Não se envolvem. A sobrecarga esgota
nossa energia. Estamos sempre ligados, não conseguimos nos acomodar. Nossos cérebros estão sempre ocupados”.
A ironia de um especialista em marketing digital aconselhando as pessoas sobre como darem uma
pausa na tecnologia não passa em branco por Talks:
“O marketing digital não precisa ser tóxico, mas
muitas vezes é”, ele admite.
Um dos mais conhecidos expoentes da desintoxicação digital é Randi Zuckerberg, irmã do fundador do Facebook e antiga vice-presidente de mídia
da companhia de redes sociais. Ela sugeriu que os
piores viciados deveriam desligar seus aparelhos
por alguns dias.
|
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Caso o façam, podem vir a sofrer de “nomofobia”, termo que descreve a ansiedade causada pela
ausência de um smartphone. Em “Reclaiming Conversation”, o novo livro de Sherry Turkle, a psicóloga e diretora da Iniciativa de Tecnologia e Self do
Instituto de
Tecnologia de Massachusetts (MIT) afirma que
os smartphones estão matando a conversa. Ela recomenda uma “cura pela fala”, na qual conversas face a
face substituem “as conexões falhas de nosso mundo
digital”.
Nicholas Carr, autor de “The Shallows”, diz que
devido à nossa conexão constante com “a mídia
eletrônica, estamos sempre em modo multitarefas.
Múltiplas tarefas constantes já foram associadas a
um pensamento mais raso, concentração mais fraca,
criatividade reduzida e estresse ampliado”.
As empresas que organizam férias perceberam a
tendência algum tempo atrás e começaram a vender
pacotes de desintoxicação digital.
As autoridades que administram a New Forest,
no sul da Inglaterra, promoveram uma creche digital na qual as pessoas podiam guardar seus bens
eletrônicos mais queridos em um depósito seguro.
A produtora de refrigerantes Innocent promoveu
um festival recentemente com o lema “desplugue e
recarregue”.
Os espectadores do festival não estavam autorizados a usar celulares, e o local não contava com
rede Wi-Fi. Entre os eventos do festival havia uma
rave matinal e palestras dos artesãos ativistas do
Craftivist Collective.
A organizadora de eventos Caroline Jones está
planejando um evento chamado Restival, daqui a
um mês no Marrocos, e o local não contará com
rede Wi-Fi, para impedir que os espectadores se
“conectem e se vangloriem”. Ela disse que recebeu
3.500 consultas sobre o Restival, ainda que o evento só comporte 100 pessoas. Jones planeja oferecer
parte desse programa a empresas.
Nos Estados Unidos, o Camp Grounded oferece pausas para os empreendedores e profissionais
fatigados, com proibição ao uso de tecnologia e os
participantes instruídos a não se apresentarem pelos
seus cargos, na esperança de que as pessoas criem
relacionamentos mais profundos do que o de designar alguém como “favorito” no Twitter.

expressão “atenção parcial contínua”, para descrever o estado no
qual uma pessoa dedica atenção
superficial a diversos fluxos separados de informações.
Ela não aprecia a expressão
“desconectar”, porque acredita
que o mais importante seja planejar “ao que e como desejamos
nos conectar”. No entanto, ela
diz, para algumas pessoas um
compromisso de desligar aparelhos, participar de um grupo e
compartilhar de uma experiência
estruturada por outros pode ajudar.
Orianna Fielding, fundadora
da Digital Detox Company, visita
locais de trabalho para avaliar a
sobrecarga tecnológica. Não faz
sentido dar conselhos aos trabalhadores se eles não funcionarem
na prática no escritório. ]
Ela diz que costuma encontrar trabalhadores estressados e
sofrendo de excesso de estímulos.
“É fácil se desconectar no alto de
uma colina na Toscana, mas as
pessoas precisam fazê-lo no contexto do trabalho.”
É mais fácil aprender a se
desengajar da tecnologia para as
gerações mais velhas, ela diz. “As
pessoas que nasceram na era digital nunca viveram sem tecnologia. Morrem de medo de não
contar com ela”. Mas depois que

o medo da desconexão se dissipa,
Fielding diz que os vê imensamente aliviados.
Como na maioria das mudanças culturais em organizações, a mensagem de que pausas
digitais são importantes precisa
vir de cima, diz Fielding.
Isso ajudaria a fomentar uma
compreensão de que os trabalhadores não deveriam se sentir
compelidos a jogar pingue-pongue de e-mails com seus chefes
nas horas de lazer.
Ela recomenda, por exemplo,
a programação de respostas automáticas informando que a pessoa
está indisponível e desconectada
por determinado período. Também faz demonstrações de apps
de administração de tempo que
desligam computadores e filtram
e-mails.
A descoberta crucial, para a
maioria das pessoas, diz ela, vem
sendo a de que quando religam
seus aparelhos, “tudo continua
igual”.
Em outras palavras, “eles não
perderam coisa alguma”.

SUPER INTERESSANTE

A desintoxicação digital, diz
Talks, funciona ao levar as pessoas a se concentrarem no problema. Mas é um tratamento de choque, não uma cura. O curso dele
ensina os participantes a inserir
pausas tecnológicas em seus dias
normais de trabalho. As dicas incluem desligar o celular por uma
hora para garantir concentração
plena no trabalho, restringir as
trocas de e-mails com pessoas
que trabalham perto, e ficar em
pé para receber telefonemas ou
conversar com os colegas.
Lucy Pearson foi executiva de
publicidade e cofundou o Unplugged Weekend depois de encontrar uma alma gêmea em um retiro no Saara. Depois de organizar
retiros “desconectados” de final
de semana, a dupla agora trabalha com empresas de tecnologia
a fim de ajudar os funcionários
destas a usar seus aparelhos “com
intenção”.
Os especialistas em desintoxicação digital servem ao mesmo propósito que um personal
trainer, ela diz: toda pessoa sabe
o que é bom para ela, mas todas
precisam de ajuda para colocar
isso em prática.
Linda Stone, antiga executiva
de tecnologia que hoje estuda os
efeitos da tecnologia sobre mentes, corpos e emoções, cunhou a

Fonte: http://m.folha.uol.com.
br/mercado/2015/10/1692259-empresas-ajudam-clientes-a-evitar-a-internet-em-desintoxicacao-digital.shtml?mobile
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Hospital Santa Paula conquista

Selo Hospital Amigo do Idoso
QUALIDADE

O

14

século XXI será marcado por profundas
transformações da estrutura populacional em diversos países, inclusive o Brasil. Resultado de conquistas sociais e políticas e da incorporação de novas
tecnologias, o envelhecimento populacional ocupará posição de grande destaque dentre os acontecimentos desde século. No entanto, este fenômeno é
tão novo que as demandas de uma sociedade envelhecida só recentemente têm sido conhecidas.
Atento a estas questões, o Hospital Santa Paula implementou um programa de atenção ao idoso,
que atendesse aos requisitos do Selo Hospital Amigo
do Idoso do Estado de São Paulo. Dentre as exigências, foi implantado um comitê gestor do programa,
composto por médico geriatra e escritório da qualidade, com levantamento de dados dos idosos que
frequentam o hospital, seus cuidadores e profissionais, a partir da utilização de roteiros de entrevista
e grupos focais padronizados. Fizemos um inventá-
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rio das atividades com os idosos já realizadas pelo
hospital, incluindo plano de acessibilidade com foco
nas necessidades desta população. As ações voltadas para o idoso foram inseridas no planejamento
estratégico do hospital, dentre elas a educação permanente nas questões de envelhecimento e saúde do
idoso para toda a equipe de colaboradores.
O selo ainda tem outros dois níveis, que apresentam novos desafios para a instituição, tais como
facilitar a integração do idoso à rede de serviços e à
comunidade e realizar ações permanentes voltadas à
capacitação e apoio aos cuidadores e acompanhantes dos mesmos. Complementarmente implantar a
avaliação multidimensional baseada em instrumentos geriátricos e gerontológicos validados por profissionais qualificados, para posterior estruturação
de planos de cuidados e monitoramento da capacidade funcional do idoso, dentre outras ações em
desenvolvimento na instituição.

Profissional do Futuro:

H

oje é facilmente observado o quanto o avanço da tecnologia interfere diretamente no
mercado de trabalho e, principalmente, no comportamento profissional. O profissional de hoje
e, obviamente, do futuro não será
só aquele com maior foco em
suas atividades, mas também o
que buscar novas soluções para
antigos problemas. As empresas
procuram por profissionais que
tragam inovações e pensamento
globalizado. Desejam um perfil
empreendedor, curioso, hipercompetitivo, criativo, solidário,
disciplinado, gentil e ético. Este é
o retrato do perfil do profissional
que além de novas soluções busca
também a humanização na relação seja pessoal ou profissional.
Com a facilidade das tecnologias, as relações ocorrem em
tempo, intensidade e velocidade

incontroláveis. Assim estamos
suscetíveis às diversas situações
positivas e negativas que só mesmo quando treinados e preparados encontraremos a melhor
solução.
Os estudos e treinamentos
nos tornam ágeis, rápidos em
responder às situações diversas. Para isso, devemos buscar o
aperfeiçoamento contínuo participando de cursos, palestras, treinamentos que agreguem valor e
enriqueçam o repertório de vida
profissional e pessoal. E alcançar
o controle sobre situações antes
vistas como dificuldades e revertendo em tomada decisões mais
assertivas.
Uma das maneiras para
controlar as situações difíceis é
enfrenta-las com bom humor e
gentileza. Está é uma combinação indispensável nas relações

ELEGÂNCIA DE BASE

Treinamento X Comportamento
estabelecidas para manter o
equilíbrio e aumentar o nível de
concentração. A concentração
permite estabelecer a sintonia
na relação com o outro, além de
manter a sintonia na compreensão da comunicação.
Toda relação produzida com
equilíbrio e concentração possibilita uma troca e controle das
emoções. Ter atitude e fazer diferente promove a mudança no
outro que só terá boas recordações no primeiro contato. Esse
é o ambiente de trabalho que o
profissional do futuro almeja,
com pessoas melhores treinadas,
gentis, educadas e atenciosas.
Essa é a proposta de Elegância de Base, mostrar a você que
o profissional do futuro já se
apresentar hoje ao mercado de
trabalho. Uma pessoa amável,
gentil e encantadora que se que
se destaca, num modo de agir, de
ser, como enxergar o mundo, no
cuidado com o outro. Não basta ser educado, cumprir regras, é
importante manifestar seus valores, sua ética como atributos
sofisticados contribuindo para
um ambiente melhor para todos.
Gandhi dizia que “a gentileza não
diminui com o uso. Ela retorna
multiplicada”.
Nosso desejo para 2016 é que
todos repensem o quanto tem
sido gentil com o colega, consigo mesmo, com as pessoas e
com o mundo. O quanto de simpatia existe nas relações ao fazer
elogios sinceros, ao dizer “por
favor”, “bom dia”, “obrigado” ...
Agradeça sempre!
Enfim, seja gentil com as pessoas e elas, provavelmente, serão
gentis com você também.
Wesley de Oliveira
GENTE Santa Paula

|

15

A Era das Máquinas

Será?

Além da Automação

CAPA

Estratégias para os remunerados empregos remanescentes em
uma era de máquinas superinteligentes.
Por: Thomas H. Davenport e Julia Kirby

D

epois de entrar em contato com um estudo recente da Oxford University sobre o avanço
de automação e seu potencial para deslocar trabalhadores, Yuh-Mei Hutt, de Tallahassee, Flórida,
escreve: “A ideia de que metade das vagas de hoje
pode desaparecer mudou minha visão de futuro em
relação aos meus filhos”. Hutt reagiu não somente
como mãe; ela dirige um negócio e, ocasionalmente,
um blog sobre tecnologias emergentes. Ela conhece
intimamente o potencial de informatização e sabe
que sua desvantagem pode ser grande. “Como vão
competir com a inteligência artificial?”, questiona.
“E disputar com uma força de trabalho muito mais
antiga e experiente por poucas posições?”.
De repente, parece que começamos a nos preocupar mais com o avanço da automação em todas as
esferas da vida. E devemos. A menos que encontremos tantas tarefas para nós quanto as que estamos
tirando, a tendência é enfrentarmos dificuldades sociais e psicológicas relacionadas coma falta de emprego, recessão econômica e crise de identidade. O
impacto pode ser bem grande, principalmente agora que a robotização está chegando à área do conhecimento, sob a forma de inteligência artificial (veja
o quadro “Três eras da automação”). Este campo de
atuação (que vamos definir livremente como atividades mais mentais do que manuais e que envolve
a tomada de decisões com consequências, o que,
tradicionalmente, exige formação universitária) é
responsável por grande parte dos empregos nas economias maduras de hoje. É o terreno elevado para
o qual recuamos enquanto máquinas assumiam
trabalhos menos desafiadores cognitivamente. Mas,
num futuro bem próximo, como dia o analista Gartner, Nigel Rayner, “muitas tarefas realizadas por
executivos não serão informatizadas”. E se tivermos
de reformular a situação? E em vez da pergunta tradicional – que atividade atualmente por seres humanos poderão em breve ser feitas de forma rápida
e barata por computadores? – fizéssemos uma nova:
Que outras proezas poderemos alcançar se tivermos
melhores máquinas pensantes para nos ajudar? Em
vez de olharmos o trabalho como um jogo de soma

16
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zero em que robôs conquistam uma parcela cada
vez maior, talvez possamos enxergar ovas possibilidades de atuação. E transformar a ameaça em oportunidades de crescimento.
Temos observado caos em que profissionais da
área do conhecimento lançam mão de computadores para realizar funções que não poderiam por
conta própria. À medida que a informatização vai
ganhando espaço no local de trabalho, esses indivíduos respondem ampliando o próprio repertório.
A sabedoria popular diz que ao sentirmos nossos
meios de subsistência ameaçados por robôs, procuramos investir mais da educação formal para nos
mantermos à frente. De fato, veremos abaixo cinco abordagens adotadas por pessoas talentosas que
podem nos ajudar a fazer as pazes com máquinas
inteligentes.
O que é expansão?
O economista David Autor, do Massachusetts
Institute os Technology (MIT), acompanha de perto os efeitos da automação no mercado de trabalho.
Recentemente, ele reclamou que “jornalistas e comentaristas especializados costumam exagerar na
hora de falar sobre a substituição do trabalho humano por máquinas; muitos ignoram a forte complementaridade que ajuda a aumentar a produtividade,
os lucros e a procura por mão de obra qualificada”.
Ele aponta como é difícil usar robôs para tarefas que
exigem flexibilidade, ponderação ou senso comum.
E vai além. “O que não pode ser substituído pela informatização é complementado, em geral, por ela”,
escreve. “Este ponto, embora comumente esquecido, é fundamental.”
A complementaridade a que Autor se refere é o
cerne do que chamamos de expansão. Difere completamente das ideias de informatização que empresas de eficiência energética desenvolveram no
passado: a automação costuma ser aplicada a partir
do que fazemos em determinada função, para, então, diminuir nosso trabalho. Computadores são
implantados para remover gradualmente nossas tarefas à medida que são codificadas. Essa abordagem
promete economizar custos, mas pode nos limitar a
pensar dentro dos parâmetros do trabalho que rea-

mental na expansão), muito menos nos relegar a caprichos de
robôs. De fato, em alguns casos,
Computadores podem no permitir assumir tarefas superiores
(mais sofisticadas, gratificantes e
adequadas aos nossos pontos fortes). Em outros, as atividades serão simplesmente diferentes das
que as máquinas podem realizar
com sucesso. No geral, serão menos codificadas e estruturadas;
caso contrário, robôs poderiam
fazê-las.
Propomos a chefes e funcionários uma mudança de mentalidade que pode trazer grandes
benefícios. Uma atitude que
privilegia a expansão em vez de
automação. Essa alteração terminológica, aparentemente simples,
pode provocar profundas implicações na forma como as organizações são conduzidas e em
como os indivíduos se esforçam
para alcançar o sucesso. Quem
atua na área do conhecimento
pode encontrar nas máquinas inteligentes grandes parceiros e colaboradores na resolução criativa
de problemas.
Essa nova mentalidade pode
mudar o futuro.
Cinco etapas a considerar
Amos supor que computadores comecem a conquistar terreno na sua área. Melhor: imagi-

nemos que um software irá em
breve realizar a maior parte das
tarefas cognitivas pesadas do seu
trabalho, como participar das
principais operações cotidianas
da empresa ou tomar decisões
tão boas quanto (ou provavelmente de melhores) do que 90%
das pessoas que atualmente tem
essa função. Que estratégia usar
para permanecer num emprego
remunerado? Da perspectiva da
expansão, podemos rever a relação com as máquinas e realinhar
nossa contribuição de cinco maneiras.
Um passo de mestre.
Uma excelente estratégia
pode ser conduzir uma área que
exige maior capacidade intelectual. Sempre haverá empregos para
pessoas que conseguem pensar na perspectiva macro e com
maior nível de abstração do que
os computadores. Basicamente,
este é mesmo conselho para os
casos de processos de automação:
fazer com que a máquina desempenhe funções que estão abaixo
de você para lhe permitir envolver-se em atividades superiores.
Niven Narain, pesquisador
sobre câncer, oferece um ótimo
exemplo. Em 2005, ele foi cofundador da Berg, uma startup
em Framingham, Massachusetts,
criada para aplicar a inteligência
artificial na descoberta de novos

GENTE Santa Paula

CAPA

lizamos.
A expansão, por outro lado,
significa partir das atividades
que fazemos hoje em dia para,
então, descobrir como podem
ser melhor bem desenvolvidas, e
não substituídas por máquinas.
Quem atua na área do conhecimento enxergas isso com clareza.
Camille Nicita, por exemplo, é
CEO da Gongos, empresa localizada da área metropolitana de
Detroit que ajuda os clientes a
conhecer melhor o consumidor
– o tipo de trabalho que, embora
ameaçado pelo big date segundo
alguns, pode revelar muito sobre
o comportamento de compra.
Nicita admite que a análise de
decisões sofisticadas com base
em grandes conjuntos de dados
revelará novas e grandes concepções. Mas defende que isso deve
oferecer a oportunidade de se
aprofundar e oferecer aos clientes
“contexto, toque humano e detalhes sobre a big date”. Essa tendência caminha “cada vez mais
para além da análise de dados,
para a tradução dessas informações, que sugerem decisões de
negócios – um trabalho que exige
síntese e excelente retórica”. Felizmente, computadores não são
muito bons nesse tipo de coisa.
Nicita não acredita que máquinas inteligentes possam tomar
nosso lugar (essa visão é funda-
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medicamentos. Os ambientes guardavam espectrômetros de massa de alto rendimento, que funcionam
ininterruptamente e produzem trilhões de dados
de análise de sangue e tecidos, em conjuntos com
computadores poderosos que buscam padrões que
indicam a eficácia de certas moléculas. “A última
coisa que queremos é ter um centena de bioquímicos criando hipóteses para cada dado”, disse Narain
a um repórter, em março de 2015. Mas ele empregou
mais de 100 desses profissionais. O objetivo não é
esmiuçar todos esses números e produzi estimativas sobre o potencial de determinada molécula. Mas
partir do ponto em que a matemática não prossegue e a máquina produz uma hipótese – daqui para
frente a investigação da viabilidade começa.
Narain deu um passo de mestre ao perceber um

18
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novo jeito de desenvolver drogas. Isso exige muita
experiência, discernimento e capacidade de entender rapidamente como o mundo está mudando. Da
mesma forma, uma interpretação do sucesso dos
atuais banqueiros de investimento ultraricos da
Wall Street e dos titãs dos fundos hedge é que eles
tem aprimorando os sistemas automatizados de negociação e de gestão de carteiras.
Se escolher essa abordagem, provavelmente vai
precisar investir bastante da formação. Um mestrado ou um doutorado atende bem a um candidato a
uma vaga. Dentro de uma organização, seu objetivo
deve manter-se globalmente informado e criativo
o suficiente para fazer parte das estratégias e dos
processos de inovação. Idealmente, a intenção é alcançar um cargo de gestão sênior e, assim, aproveita

situações que jamais sonhariam.
Será que todos utilizam computadores no dia a dia do trabalho?
Sem dúvida. Mas aproveitam o
talento para descobrir seus pontos fortes e passar o máximo de
tempo possível sando essas habilidades a seu favor. Máquinas
podem executar inúmeras tarefas
auxiliares que, de outra forma,
tomariam muito tempo desses
profissionais e atrapalhariam o
que fazem de melhor.
Não queremos criar a impressão de que essa estratégia é
apropriada apenas para artistas.
Advogados seniores, por exemplo, embora versados da lei, raramente conhecem todos os mínimos detalhes da empresa em que
atuam. Costumam dedicar grande parte da sua energia em ganhar novos trabalhos (em geral,
o principal motivo de promoção)
e atuando como conselheiros de
clientes. Contar com máquinas
que digerem documentos legais
e sugerem estratégias de ação e
argumentos pode liberar tempo
para esses profissionais investirem no que melhor sabem fazer.
Se essa é sua estratégia, você
precisa se concentrar nos seus
pontos fortes que não permitem
ser codificados. Primeiramente,
é preciso descobri-los e, em seguida, trabalhar com afinco para
aprimorá-los. Durante o processo, você deve identificar outros
mestres da área e trabalhar com
eles, seja com colaborador ou
aprendiz. Talvez tenha de aprimorar outros tipos de inteligência além do QI, que décadas de
estudo formal podem ter desvalorizado. Essas habilidades também podem ser desenvolvidas,
da mesma forma que o talento
para cálculo, por exemplo.
Um passo de manobra.
Em 1967, depois de acompanhar as primeiras tentativas de
automação do trabalho na área
do conhecimento, Peter Drucker
declarou a respeito do computador: “É um total idiota”. A coisa
mudou de lá para cá, mas a ló-

gica rígida da máquina ocasionalmente chega a decisões nada
geniais.
Talvez você tenha visto uma
história de 2014 no New York Times sobre um homem que tinha
acabado de mudar de emprego
e solicitado refinanciamento da
hipoteca. Mesmo tendo sido funcionário público por oito anos e
trabalhando como professor por
20, teve o empréstimo recusado.
O sistema automatizado que avaliou seu pedido reconheceu que
os pagamentos previstos cabiam
da renda, mas era inteligente o
suficiente para considerar um
marcador de risco: sua nova carreira envolvia grandes variações e
incertezas em relação aos ganhos.
Ou talvez a máquina não fosse tão genial assim. O homem
era Ben Bernanke, ex-presidente
da U.S. Federal Reserve, e tinha
acabado de assinar um contrato
de um livro por mais de US$ 1
milhão, além de ser convidado
para uma temporada lucrativa
de palestras. Este é um excelente
exemplo da importância do fator
humano. Quando um computador sugere uma decisão, sempre
precisamos de uma pessoa para
intervir e filtrar os resultados.
Quem usa essa estratégia
sabe como monitorar e modificar o trabalho das máquinas.
Impostos, cada vez mais, podem
ser calculados automaticamente,
mas contadores astutos conferem
os erros que programas informatizados – e usuários humanos
– podem cometer. A compra de
anúncios em marketing digital é
quase completamente automatizada hoje em dia, mas apenas
pessoas conseguem identificar
(e compreender a lógica por trás
disso) aquisições programadas
que podem na verdade prejudicar a marca.
Você perguntaria: quem está
aprimorando quem (ou o que)
nessa situação? Essa é uma boa
hora para enfatizar que o suporte é mutuo num ambiente de expansão. Devemos garantir que o
GENTE Santa Paula
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as oportunidades que identificar.
Preste atenção no que diz Barney
Harford, CEO da Orbitz – um
dos negócios que mais tem eliminado postos de trabalho na área
do conhecimento. Harford ainda
contrata pessoas para executar
tarefas, mas procura profissionais “T-shaped” (Modelo T). A
Orbitiz precisa de “pessoas que
mergulham na sua área especifica
de atuação, pensam de maneira
ampla e são curiosas sobre a organização de modo geral e como
se encaixam nela”, diz. Um ótimo
conselho para qualquer trabalhador da área do conhecimento que
pretende se aprimorar: comece
a pensar mais sistematicamente.
Procure confiar nas máquinas
para fazer o trabalho intelectual
preliminar, sem ignorar como
esse processo é feito. Harford tem
feito isso aplicando a “aprendizagem automática” à geração de algoritmos que unem clientes com
as experiências que desejam.
Um passo singular.
Essa pode ser uma opção para
apenas uma pequena minoria da
força de trabalho (sem esquecer
que grande parte das atividades que exigem esforço mental
é igualmente valiosa e também
não é passível de codificação). A
abordagem exige usar forças intelectuais que não estão apenas
relacionadas com a cognição racional, mas tem a ver com que o
psicólogo Howard Gardner chama de “inteligências múltiplas”.
Podemos focar nas inteligências
inter ou intrapessoal – melhor
desenvoltura com os colegas de
trabalho e maior clareza com os
próprios objetivos, interesses e
pontos fortes.
O lendário treinador de puros-sangues D. Wayne Lukas não
compreende claramente como
consegue o potencial de um animal de apenas um ano. Ele apenas sabe. O admirado designer
da Apple, Jonathan Ive não baixa
suas ideias de uma máquina. O
comediante Ricky Gervais causa
gargalhadas no público ao criar
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computador desempenhe suas funções com sucesso
e tentar aprimorar os resultados. Este é o ponto central para quem incentiva a educação STEM (ciência,
tecnologia, engenharia e matemática) e vislumbre
um mundo de trabalho composto em grande parte de posições desse tipo. Se essa é sua estratégia,
procure desenvolver a capacidade de observação,
tradução e conexão humana.
Um passo preciso.
Essa abordagem envolve encontrar uma especialidade, dentro da sua profissão, para qual a automação não é rentável. Recentemente, em Boston,
perto da sede da Dunkin’Donuts, um repórter decidiu sondar o “mundo secreto dos reis de franquias”
da marca. Um deles, Gary Joyal, parece ter uma boa
vida (se seu Rolls-Royce é algum indicativo), conectando compradores e vendedores. Como aparece no
Boston Globe, Joyal “usa seu conhecimento enciclopédico sobre os franquiados (não raro, situações
familiares, carteiras de renda e planos imobiliários)
para se fazer indispensável”. Até agora, ele ajudou a
intermediar US$ 500 milhões de dólares em negócios.
Essa habilidade poderia ser codificada em software? Provavelmente. Mas não o suficiente para
colocar um Rolls-Royce na garagem. É uma categoria muito pequena. O mesmo vale para o trabalho
de Claire Bustarret. A revista Johns Hopkins aponta
que ela “construiu uma carreira como especialista
em papel de maneira similar a outros franceses em
relação ao vinho”. Sua capacidade de determinar,
pela textura e pelas fibras, quando e onde o material
foi produzido é extremamente valiosa para historiadores e autenticadores de arte. Talvez seu conhecimento possa ser colocado em um banco de dados, e
suas técnicas analíticas serem automatizadas. Mas,
enquanto isso, ela já teria aprendido muito mais.
Aqueles que optam por essa abordagem encontram esses nichos e cavam fundo. Embora a maioria tenha o benefício da educação formal, a perícia
que alimenta seu poder aquisitivo é adquirida pela
prática e disciplina. Se essa é sua estratégia, comece
a fazer um nome para si como aquela pessoa que
mergulha fundo num tema restrito. Isso não significa que não possa também ter outros interesses,
mas profissionalmente terá uma marca muito distinta. Como máquinas podem ajudar você a expandir? Construa sua própria base de dados e crie uma
rotina para se manter atualizado e se conectar com
sistemas que combinam sua produção superespecializada com a de outros.
Um passo à frente.
Finalmente, essa estratégia significa construir a
próxima geração de computadores e ferramentas de
inteligência artificial. Ainda é verdade que por trás
de cada grande máquina há uma pessoa – de fato,
há várias. Decide-se que franquias de Dunkins é um
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mau investimento ou que a aplicação da inteligência artificial para a descoberta de drogas contra o
câncer é um bom negócio. Bem, alguém precisa desenvolver a próxima grande solução automatizada.
Uma pessoa intui a necessidade humana de um sistema melhor; outra identifica a parte que pode ser
codificada; uma terceira escreve o código; e alguém
projeta as condições que serão aplicadas.
Obviamente, esse é o domínio que profissionais
da área do conhecimento precisam de fortes habilidades em ciência da computação, inteligência artificial e da analítica. Em seu livro Data-ism, Steve
Lohr mostra algumas histórias de quem faz esse tipo
de trabalho. Por exemplo, na E. & J. Gallo Winery,
um executivo chamado Nick Dokooslian se uniu
com Hendrik Hamann, um membro da equipe de
pesquisa da IBM, para encontrar uma maneira de
organizar os dados necessários para a “agricultura
de precisão” em grande escala. Em outras palavras,
eles pretendem automatizar o artesanato meticuloso para dar a cada videira exatamente o cuidado e
a alimentação de que necessita prosperar. Isso não
e tarefa para amadores. Hamann é físico com profundo conhecimento e experiência da aplicação de
sensores de rede da IBM. Dokoozlian é doutor em
fisiologia vegetal pela Universidade da Califórnia,
em Davis, que Lohr define como uma MIT da ciência do vinho. Ele também lecionou lá por 15 anos.
O que queremos dizer é que essa dupla conhece a
bebida da mesma maneira que alguns franceses conhecem papel.
Assumir essa estratégia significa levar as máquinas para o próximo nível, mas envolve um trabalho
que se desenvolve a partir de software. Uma espiada
no perfil de Hamann no LinkedIn é suficiente para
ligar os pontos. Ele é endossado pelos contatos por
ser especialista em simulação, algoritmos, aprendizagem automática, modelagem matemática e muito mais. Mas enxergar a próxima oportunidade de
automação requer muito mais do que habilidades
técnicas. Se essa é sua estratégia, para chegar ao
topo na sua área você tem que pensar fora da caixa,
perceber quais computadores são insuficientes e vislumbrar ferramentas que não existem. Algum dia,
talvez, grande parte até mesmo do desenvolvimento
de software será automatizada. Mas, como Bill Gates
observou recentemente, a programação “está a salvo
por enquanto”.
Por que apostar na expansão
Até hoje, nossas conversas com profissionais de
diversas áreas (radiologistas, consultores financeiros, professores, arquitetos, jornalistas, advogados,
contadores e outros especialistas) sugerem que, em
relação aos cinco passos, oferecemos, obviamente,
somente o que é possível, independentemente do
campo. Nem todos são adequados para determina-

as operações em sua empresa de
pequeno porte (Golden Light,
fabricantes de dispositivos elétricos residenciais) estão muito
mais eficientes com a automação.
Mas isso significa que, agora, a
rentabilidade depende mais do
que nunca da criatividade de sua
equipe. Os designers precisam
estar atentos às tendências no
mundo do design de interiores e
de tecnologia de iluminação para
se manterem na vanguarda. Os
vencedores contam com o software CRM, mas o sucesso está
mais relacionado com a qualidade de relacionamento com compradores de varejo.
Numa era de inovação, a ênfase tem que estar na mente das
pessoas. A eterna fonte de ideias
para próxima geração e o elemento de operações mais complexo
para ser replicado por concorrentes. (Se você acredita que os funcionários de hoje em dia não são
leais, talvez não tenha sido notado a rapidez com que softwares
de encaixam com seus rivais.)
Sim, as pessoas são variáveis e
imprevisíveis; podem sem egoístas, tediosas, desonestas; lentas
para aprender e rápidas para se
cansar – bem diferentes de robôs
nesses aspectos. Mas, com a expansão adequada, podemos tirar
o máximo proveito das qualidades de ambos. A informatização
transforma tudo o que pode ser
programado em algo que exige
recursos mínimos necessários

para entrar no mercado, a única
característica positiva diferente
de você.
Vencendo outro tipo de corrida
Não há dúvida de que boa
parte do que os profissionais da
área do conhecimento fazem
hoje em dia será em breve automatizada. Por exemplo, o futuro
papel de quem atua na assessoria
financeira não é totalmente claro, mas é pouco provável de que
os que permanecerem no campo terão como principal função
recomendar carteiras de ações e
títulos. Em uma recente conversa, um consultor financeiro se
mostrava preocupado. “Nossos
conselhos aos clientes ainda não
são totalmente informatizados,
mas parecem mais robóticos a
cada dia”, disse. “Cada vez mais,
me sinto obrigado a seguir um
roteiro, o que nos encoraja fortemente a direcionar a clientela
a usar ferramentas online”. Ele
expressou abertamente o tema.
“Começo a achar que vão nos
substituir completamente.” Mas
suas próximas palavras tranquilizam. “Seguir um esquema é algo
que um computador pode fazer;
convencer um cliente a investir
mais dinheiro, porém, requer
muitas outras habilidades. Meu
trabalho exige a capacidade de
ouvir os outros.”
A longo prazo, umas das
melhores estratégias, tanto para
empregadores quanto para profissionais da área do conhecimento, será encarar as máquina
inteligentes como parceiras. Valorizar a expansão transforma a
ameaça da automação. Humanos
e máquinas podem correr juntos,
e não um contra o outro. Aqueles
que conseguem revezar o bastão
suavemente com computadores
serão os vencedores.
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do indivíduo, mas se conseguir
descobrir qual a melhor estratégia para você, estará a caminho
da expansão.
Não dá para ir muito longe,
porém, se os empregadores em
sua área não compram a ideia.
A mentalidade automotiva é dominante, afinal de contas, as empresas seguiram nessa direção.
Gerentes escutam o tempo todo
sobre as desvantagens de empregados humanos – ou, para usar o
disfemismo favorito dos tecnólogos: “wetware” (termo que faz
referência a hardware e softwares
aplicados a formas de vida biológicas). Henry Ford disse a famosa
frase: “Por que toda vez que peço
um par de mãos, vem com um
cérebro?”.
Para a expansão do trabalho,
empregadores devem se convencer de que a combinação de seres
humanos e computadores pode
ser melhor do que a atuação unilateral. Essa percepção começa
a surgir à medida que fica mais
claro que o sucesso da empresa
depende muito mais da constante
inovação do que da eficiência de
custos. Quem está no comando
tende a ver pessoas e máquinas
como bens substituíveis: se uma
e mais cara, faz sentido trocar
por outra. Mas isso só se justifica para fins estatísticos, quando
podemos seguramente assumir
que as tarefas de amanhã serão as
mesmas de hoje.
Yuh-Mei Hutt nos contou que

Fonte: Revista Harvard Business
Review Brasil – Junho 2015 – Pág.
28 à 35.
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Balneário Camboriú

Localizado no litoral norte catarinense, esse é

um dos destinos com passagens aéreas mais baratas
no mês de janeiro. É um destino com algumas das
praias mais bem faladas do Brasil, além de montanhas e atrações como o teleférico.
A bela Balneário Camboriú, no litoral Norte
catarinense, é quase uma miniatura da Cidade Maravilhosa. Além do monumento ao Cristo, tem a
principal via, a da orla, batizada de Avenida Atlântica e um teleférico que nos remete ao Bondinho do
Pão de Açúcar, com direito a bonitas paisagens com
o mar de um lado e a montanha de outro. Tem até
uma Avenida Brasil, repleta de lojas de comércio em
geral.
E as semelhanças não terminam por aí. No ve-
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rão, a noite agitada e incrementada com bares e
grandes casas noturnas, atrai jovens de todo o estado, além dos vizinhos paranaenses, gaúchos, argentinos e uruguaios, que não voltam para as pousadas
antes do dia amanhecer.
O comércio, que oferece lojas de rua, camelódromos e shoppings sofisticados, também entretém
os visitantes, que encontram ainda uma culinária
generosa, que vai dos frutos do mar ao autêntico
churrasco gaúcho.
Quem segue para Balneário Camboriú - de
crianças a idosos - quer também curtir as praias. E
elas são dez, para todos os gostos e estilos. Na Central, emoldurada por modernos arranha-céus e restaurantes, o movimento é intenso dia e noite na alta
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temporada. As boas ondas fazem do cenário point
dos surfistas, enquanto o calçadão é tomado por
adeptos da caminhada.
Seguindo para o Sul, cruzando a cênica Rodovia
Intermares, os destinos são Laranjeiras, charmosa e
repleta de bares; do Pinho, frequentada pelos naturistas; e Estaleirinho, indicada para quem busca sossego absoluto, mesmo no verão. Ao Norte, a praia
dos Amores reúne a turma do surf e os banhistas em
perfeita harmonia.
Balneário Camboriú é pródiga também com os
ecoturistas, que lá encontram cenários ideais para
apreciar a natureza e praticar atividades ao ar livre.
No Parque Unipraias, que compreende as três estações por onde passa o teleférico, há trilhas para

caminhada, trenó de montanha, circuito de arvorismo e o ZipRider, uma variação da tirolesa super
emocionante!
Bem próximo a Camboriú, 30 min de carro, temos o maior parque da América latina, Beto Carrero World, localizado no município de Penha, a cerca
de 40 km de Balneário Camboriú. O Beto Carrero
World oferece diversas atrações, como brinquedos,
shows, áreas temáticas e um grande zoológico. Entre
os brinquedos destacam-se as montanhas-russas, os
elevadores com queda livre e o barco pirata. Também há muitos brinquedos infantis, como carrossel,
xícara, montanha-russa pequena, entre outros.
Fonte: Roteiros de Viagem
GENTE Santa Paula
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maior cidade da Índia oferece um pouquinho de tudo, de Bollywood à arquitetura britânica
dos prédios; do estilo de vida cosmopolita de uma
grande metrópole a florestas urbanas e favelas gigantes. Não faltam opções em Mumbai.
Assim como ninguém é capaz de ver tudo que
há de importante no Rio ou em São Paulo em um
fim de semana, certamente não é possível conhecer
Mumbai por inteiro em dois dias. Semanas, talvez
meses, seriam necessários para desvendar a cidade.
Colaba é uma das sete ilhas que formam Mumbai. Boa parte do que você precisa ver na cidade está
em Colaba ou perto dali, o que torna essa região o
lugar ideal para se hospedar. Seja em um hotel de
luxo ou um albergue meio vagabundo (como o que
escolhemos), ficar em Colaba significa atravessar
uma rua para estar em alguns dos pontos mais importantes da cidade.
1) Se você seguiu a dica e escolheu um hotel em
Colaba então é só largar suas malas e seguir a pé
para o Portão da Índia, um ponto emblemático da
cidade que fica pertinho do porto e de frente para o
mar. Com 26 metros de altura, esse arco foi construído para comemorar a visita do Rei George V e da
Rainha Maria à Índia, em 1911.
Mas o Portão da Índia não é exatemente um
arco do triunfo para os súditos da Rainha: foi por lá
que as últimas tropas britânicas deixaram Mumbai
quando a Índia conseguiu sua independência, em
1948. A Portão da Índia é o cartão de entrada para
quem chega pelo porto.
2) Taj Mahal Palace. Não o famoso Taj Mahal,
símbolo máximo da Índia e que fica em Agra, cidade perto de Nova Delhi. Em Mumbai fica o outro Taj
Mahal, o Palace, um hotel cinco estrelas com quase
600 quartos, lojas de luxo, restaurantes e essa fachada linda que você na foto. Fachada que certamente
você já conhece, embora em fotos não tão pacíficas.
O Taj Mahal Palace foi um dos locais mais afetados
pelos atentados terroristas que deixaram centenas
mortos, em novembro de 2008.
3) Se você já está no porto e ainda não é muito
tarde, corra para a Ilha da Elefanta. Barcos saem a
cada 5 minutos, entre 9 da manhã e 2 da tarde. A
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viagem de ida e volta custa 130 Rúpias (R$ 5) e o
percurso dura cerca de 40 minutos. Mas o que tem
nessa ilha? Templos escavados em pedra e dedicados a Shiva, um dos principais Deuses hindu, juntamente com Brahma e Vishnu.
Os templos foram construídos entre 450 e 750
DC, e a ilha foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1987. Mas tem elefante nessa
ilha? Não. Macacos você vai ver aos montes, mas
elefante só se for de mentirinha, nas lojas de artesanato. O nome da ilha vem de uma estátua de elefante que ficou lá até 1814, mas hoje está num museu
em Mumbai. Estrangeiros pagam 250 Rúpias (R$ 9)
para entrar na ilha.
4) Fome? Não faltam opções de restaurantes em
Colaba e certamente você vai achar algo que agrade
ao seu estômago (e ao seu bolso). Se quiser tentar a
típica comida de rua de Mumbai tente o mitológico
Bade Miya, que fica perto Taj Mahal Palace.
Todas as noites a rua fica lotada de turistas e
indianos. Eu provei e digo que a comida é até boa,
não fosse a pimenta, que para mim não desce muito bem. Se você também tiver dificuldade com os
temperos indianos, não se desespere. Em Colaba
também tem um McDonald’s. Deus salve os Estados
Unidos e sua comida sem qualquer valor cultural.
5) Mumbai não é Goa, mas uma cidade formada
por sete ilhas não poderia deixar de ter praias. Então
pegue seus óculos de sol e vá até a Chowpatty, praia
que não fica muito longe do restante do roteiro. Mas
nada de nadar: a ideia é só admirar a paisagem da
metrópole. Quem preferir pode ir até a região do
Churchgate, onde não tem areia na beira do mar,
mas é possível andar no calçadão e admirar o Mar
Arábico.
6) Construído entre 1848 e 1862, o prédio da
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Suprema Corte é outro ponto interessante. Esse negócio de arquitetura não é muito a minha praia, mas
a Wikipédia garante que o prédio foi construído em
estilo Gótico Inglês, o que é uma baita quebra de expectativa quando você olha para as confusas e nada
britânicas ruas de Mumbai. Há quem aconselhe
acompanhar o trabalho dos 75 juízes da Suprema
Corte, mas se esse não for exatamente o seu tipo de
passeio apenas admire a fachada e siga em frente,
assim como eu.
7) Outro prédio interessante é o da Universidade de Mumbai, também construído em estilo gótico
(santa Wikipédia). Uma biblioteca com quase um
milhão de livros fica na Rabajai Tower, planejada no
mesmo padrão do Big Ben. E até que parece mesmo…
8) Por fim reserve um tempo para conhecer a
Catedral São Thomas e a Victória Terminus (atualmente chamada Chhatrapati Shivaji), que nada mais
é do que uma das mais cheias estações de trem da
Índia. Quem quiser passar pela experiência antropológica de andar de metrô na terra da vaca tem aí
uma grande oportunidade; turistas normais podem
apenas admirar esse prédio do século 19 que também é patrimônio mundial da Unesco.
Não se esqueça que a melhor parte de Mumbai
está escondida em cada esquina e rua, e não apenas nos prédios históricos. Gaste algumas horas
perambulando pelos camelôs e mercados de rua do
Colaba, onde você pode comprar praticamente de
tudo (nunca se esqueça do primeiro mandamento:

Barganharás sempre).
Quem tiver mais tempo na cidade pode aproveitar para fazer outros passeios, como por exemplo planejar um tour num estúdio de Bollywood.
Há quem curta visitar Dharavi, que está para Índia
assim como a favela da Rocinha está para o Brasil.
E não faltam templos, ruas, mercados… Nós pretendíamos tentar a primeira alternativa, mas uma
infecção alimentar atrapalhou nossos planos. Faz
parte do pacote – e serve como mais um bom motivo para não planejar roteiros apertados demais.
Informações úteis
Um táxi do aeroporto até o Colaba custa em torno de 350 Rúpias (R$ 12,5). Os hotéis são um pouco
mais caros em Mumbai do que no restante da Índia,
e no Colaba essa diferença pode ficar ainda maior.
Uma alternativa barata é o Sea Shore, que fica a 300
metros do Portão da Índia. Um quarto sem banheiro privativo e com vista para o mar custa em torno
de 1000 Rúpias (R$ 35) para o casal.
No mesmo prédio do Sea Shore há outros hotéis onde é possível achar quartos por até 600 Rúpias (R$ 21) para o casal. Espere gastar em torno de
1200 Rúpias (R$ 42) por dia se for ficar num hotel
desse nível e conhecer apenas o Colaba e arredores.
Táxis podem aumentar o valor gasto, já que a cidade
é enorme e o transporte público nem sempre é uma
opção.
Fonte: 360meridianos
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Para Visitar
Tim Burton ganha exposição no MIS com a
presença do cineasta
Por: CAMILA PASSETTI

J

á imaginou adentrar o universo de Tim Burton, um dos cineastas mais criativos e inovadores da sétima arte? Pare de imaginar e prepare-se para tornar esse sonho realidade. A partir do
dia 3 de fevereiro de 2016, o MIS (Museu da Imagem e do Som)
recebe uma megaexposição dedicada à obra de Burton, que ficará
em cartaz até o mês de maio.
A mostra vai se chamar “O Mundo de Tim Burton”, e aos poucos os detalhes da exposição estão sendo revelados pelo MIS. Por
exemplo, na segunda-feira do dia 19 de outubro, a partir do meio-dia, o museu inicia a venda de ingressos para a abertura da exposição, exclusivamente pelo site da Ingresso Rápido. Os valores
chegarão a R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia-entrada ou um livro
de ficção).
Para quem não tem toda essa verba, mas quer participar desse
burburinho da primeira semana, os ingressos vão cair para R$ 80
(inteira) e R$ 40 (meia-entrada ou um livro de ficção) nos dias 4,
5 e 6 de fevereiro. Os bilhetes terão hora marcada para visitação.
Os valores para os outros dias da exposição ainda não foram
divulgados, mas o MIS adianta que às terças-feiras a entrada será
Catraca Livre, ou seja, TOTALMENTE GRATUITA.
“Ele vem pessoalmente à exposição”, conta André Sturm, diretor do Museu. Segundo ele, assim como nas exposições de Stanley
Kubrick e David Bowie, ambas trazidas de importantes instituições internacionais, a mostra de Tim Burton, original do MoMA,
em Nova York, será adaptada ao MIS com trechos inéditos pensados especialmente para o espaço expositivo.
“Vale adiantar que a exposição é muito cenográfica, vai além
dos documentos originais, objetos de cenas, vídeos e fotografias”,
revela Sturm. Ou seja, a proposta é fazer o visitante se sentir literalmente dentro de um filme de Tim Burton!
Será a grande oportunidade de conhecer de perto os universos
de “Edward, Mãos de Tesoura”, “O Estranho Mundo de Jack”, “A
Noiva Cadáver”, “Sweeney Todd”, “Alice no País das Maravilhas” e
tantas outras produções marcantes do cineasta.

Serviço

O QUE
O Mundo de Tim Burton
ONDE
MIS - Museu da Imagem e do Som de São Paulo
http://www.mis-sp.org.br/
Avenida Europa, 158
Jardim Europa - Oeste / São Paulo
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(11) 2117-4777
Qua 03/02 das 18:00 às 21:00
Fonte: https://catracalivre.com.br/sp/saiba-antes/barato/tim-burton-ganha-exposicao-no-mis-com-a-presenca-do-cineasta/

DNA CULTURAL

As 30 musicas mais tocadas pelo mundo em 2015

1 UPTOWN FUNK (MARK RONSON FT BRUNO MARS)
2 CHEERLEADER (FELIX JAEHN REMIX) OMI
3 TAKE ME TO CHURCH (HOZIER)
4 LOVE ME LIKE YOU DO (ELLIE GOULDING)
5 SEE YOU AGAIN (WIZ KHALIFA FT CHARLIE PUTH)
6 LEAN ON (MAJOR LAZER FT MO & DJ SNAKE)
7 HOLD BACK THE RIVER (JAMES BAY)
8 KING (YEARS & YEARS)
9 SUGAR (MAROON 5)
10 THINKING OUT LOUD (ED SHEERAN)
11 HOLD MY HAND (JESS GLYNNE)
12 FOURFIVE SECONDS (RIHANNA/KANYE WEST/
MCCARTNEY)
13 WANT TO WANT ME (JASON DERULO)
14 ARE YOU WITH ME (LOST FREQUENCIES)
15 WHERE ARE U NOW (SKRILLEX & DIPLO/
JUSTIN BIEBER)

16 EARNED IT (WEEKND)
17 WISH YOU WERE MINE (PHILIP GEORGE)
18 FIRESTONE (KYGO FT CONRAD SEWELL)
19 SHUT UP & DANCE (WALK THE MOON)
20 THE NIGHTS (AVICII)
21 TRAP QUEEN (FETTY WAP)
22 ELASTIC HEART (SIA)
23 UP (OLLY MURS FT DEMI LOVATO)
24 RUNAWAY (U & I) (GALANTIS)
25 BLOODSTREAM (ED SHEERAN)
26 AYO (CHRIS BROWN & TYGA)
27 BLACK MAGIC (LITTLE MIX)
28 NOT LETTING GO (TINIE TEMPAH FT JESS GLYNNE)
29 HOW DEEP IS YOUR LOVE
(CALVIN HARRIS & DISCIPLES)
30 PHOTOGRAPH (ED SHEERAN)
Fonte: Official Charts
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Para Ler
Os 13 livros mais vendidos da história

M

ilhões de livros são vendidos diariamente e além
dos best-sellers que temos atualmente como a saga “Harry
Potter”, “Crepúsculo” ou a mais nova febre entre os adultos “Cinquenta Tons de Cinza”, existem livros que há alguns anos conquistam fãs pelos mundo.
A Bíblia Sagrada sai na frente, mas na sequência, vemos uma série de livros que abordam diversos temas fictícios como os lúdicos “O Senhor dos Anéis” e “O Pequeno
Príncipe”. Temos um brasileiro na lista! “O Alquimista”,
do escritor Paulo Coelho é um sucesso mundial, veja só:
BÍBLIA SAGRADA – 3.9 BILHÕES
Há cerca de 50 anos, a Bíblia se tornou o livro mais
vendido no mundo e, desde então, permanece no primeiro lugar do ranking. São aproximadamente 3,9 bilhões
de cópias espalhadas pelo planeta traduzidas em mais
de dois mil idiomas e dialetos. Em cada país, existe uma
Sociedade Bíblica responsável pela garantia da verossimilhança das traduções com o texto original. Haja cristãos...
UM CONTO DE DUAS CIDADES – 200 MILHÕES
Charles Dickens foi um dos romancistas ingleses mais
famosos do século XIX. Seu romance de maior sucesso
foi “Um Conto de Duas Cidades”, baseado na obra de
Thomas Carlyle, de 1837, chamada “História da Revolução Francesa”. A historia de Dickens narra os efeitos da
revolução francesa na Inglaterra por meio de personagens
românticos e mostra como a luta pela pela liberdade pode
se tornar, ironicamente, a própria tirania.
O SENHOR DOS ANÉIS - 150 MILHÕES
Mais um best-seller de origem britânica, a saga “Senhor dos Anéis”, do inglês J. R. R. Tolkien, é tão bem sucedida na versão impressa quanto na cinematográfica. A
trilogia, que surgiu como sequência da obra “O Hobbit”
de Tolkien, já foi traduzida em mais de 40 idiomas. A história se passa numa europa mitológica, em que humanos
e seres míticos convivem no mesmo espaço. Ela descreve
a saga de Frodo, o hobbit vivido por Elijah Wood no cinema, em busca do lendário anel que deve ser destruído.
O PEQUENO PRÍNCIPE – 140 MILHÕES
Se você nunca leu “O Pequeno Príncipe” na infância,
saiba que não é tarde para conhecer a obra do francês
Anoine de Saint-Exupéry - a mensagem é universal e serve para todas as idades. É o livro em língua francesa mais
famoso do mundo, já tendo ultrapassado a marca dos 140
milhões de cópias vendidas, publicado em mais de 160
idiomas e dialetos. Aliás, é a terceira obra mais traduzida
do planeta, só ficando atrás da Bíblia e de “O Peregrino”,
livro cristão escrito no século XVII.
O CASO DOS DEZ NEGRINHOS – 100 MILHÕES
Contabilizando todos os livros da autora inglesa, ela
só perde em vendas para a Bíblia e para o conjunto das
obras de Shakespeare. Mas, o maior sucesso de Agatha
Christie foi “O Caso dos Dez Negrinhos”, em que conta
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a história de dez pessoas desconhecidas que vão parar
numa mansão na ilha de Devon, convocadas por um casal
misterioso. O título do livro causou polêmica nos EUA
por conta das palavras “little niggers” (negrinhos) e, por
isso, a obra é conhecida por lá como “And Then There
Were None” ou “Ten Little Indians.
O SONHO DA CÂMARA VERMELHA – 100 MILHÕES
É uma obra-prima da literatura chinesa, criada pelo
escritor e pintor Cao Xueqin, que morreu cerca de cinco
anos antes de “O Sonho da Câmara Vermelha” ser publicado. A historia do livro se baseia num triângulo amoroso
que envolve a protagonista, Jia Baoyu, e seus dois primos.
Corre à boca pequena que se trata de uma biografia de
uma família nobre da época.
O HOBBIT - 100 MILHÕES
Como já tínhamos falado antes, “O Hobbit” é a obra
de J. R. R. Tolkien que precede os três livros do “Senhor
dos Anéis”. O livro já foi adaptado para teatro, radio e cinema, sendo que a versão cinematográfica mais recente
é uma trilogia filmada (de novo) pelo diretor Peter Jackson dividida em três partes: “Uma Jornada Inesperada”
(2012), “A Desolação de Smaug” (2013) e “Lá e De Volta
Outra Vez” (2014).
O LEÃO, A FEITICEIRA E O GUARDA-ROUPA –
85 MILHÕES
Primogênito da série “As Crônicas de Nárnia”, o livro
foi escrito pelo britânico C. S. Lewis em meados da década de 40, porém, sua publicação só aconteceu em 1950.
Trata-se da historia de quatro irmãos que, ao fugirem dos
bombardeios em Londres na 2a Guerra Mundial, chegam
à casa de um professor que mora no campo e descobrem
uma passagem secreta para um mundo fantástico. A obra
foi traduzida em 41 idiomas.
ELA, A FEITICEIRA – 83 MILHÕES
Apesar de ter escrito o famoso “As Minas do Rei Salomão”, o maior sucesso do escritor inglês Henry Haggard
foi “Ela, a Feiticeira”, de 1887. O livro conta as aventuras
do professor Horace Holly e seu púpilo, Leo Vincey, que,
seguindo as coordenadas registradas num objeto que era
do pai de Leo, vão parar numa região inexplorada do interior da África. Haggard foi funcionário da coroa inglesa
na África do Sul e morou por muitos anos no país, viajando por diversos lugares do continente africano - daí os
cenários de suas histórias sempre estarem relacionados à
região.
CÓDIGO DA VINCI – 80 MILHÕES
O escritor norte-americano Dan Brown é o dono de
um dos livros que mais vendeu no mundo. Lançado em
março de 2004, o best seller deu o que falar durante muitos anos e é polêmico principalmente por questionar a
divindade de Jesus Cristo. Em 2006, “O Código da Vinci”

THINK AND GROW RICH – 70 MILHÕES
Esse é um clássico livro de “fórmula de sucesso” escrito por Napoleon Hill em 1937. “Think And Grow Rich”
aborda alguns temas psicológicos em histórias de sucesso
de grandes milionários que fizeram sucesso na geração
de Napoleon como Andrew Carnegie, Thomas Edison e
Henry Ford. O best-seller foi publicado no meio da Crise
de 29 e em 2004 ganhou uma revisão e ganhou uma versão atualizada trazendo exemplos mais modernos.
O APANHADOR NO CAMPO DE CENTEIO – 65
MILHÕES
Apesar de ter sido publicado no formato de livro em
1951, “O Apanhador no Campo de Centeio” foi um romance veiculado em formato de revista em meados da
década de 40. Provavelmente, o norte-americano J. D.

Salinger não esperava o sucesso que o livro alcançaria e,
muito menos, as lendas que surgiriam envolvendo sua
obra. Dizem que o livro serviu de inspiração tanto para o
cara que matou John Lennon, quanto para o que atirou no
presidente Ronald Reagan. Eu hein...
O ALQUIMISTA – 65 MILHÕES
Representando o Brasil, “O Alquimista” de Paulo
Coelho entra na nossa lista dos mais vendido no mundo.
Traduzido em mais de 65 línguas, o livro divide opiniões
- bem daquele tipo “ame ou odeie”. Na obra, Paulo Coelho
conta a historia de Santiago, um jovem pastor que segue
seu sonho, literalmente, e sai da Espanha para ir até o Egito em busca do mais incrível tesouro do mundo. Nas suas
andanças, Santiago se depara com um alquimista que vai
guiá-lo e dar pistas sobre o paradeiro do tesouro.
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ganhou um filme com o Tom Hanks interpretando o personagem principal.

Fonte: Guia da Semana
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Para Assistir
Maiores Bilheterias de todos os tempos
S

urpreenda-se com os filmes clássicos e modernos que conquistaram o público ao longo da história do cinema.
Nós sabemos que a qualidade de um filme não
pode ser medida pelas bilheterias: afinal, sempre há
verbas de produção, divulgação e distribuição em
jogo, que influenciam bastante as escolhas do público. Mas saber quais foram os filmes mais vistos da
história ajuda a entender o comportamento de uma
geração e conhecer suas preferências – comédia, romance, aventura…
A maioria das listas oficiais de bilheterias considera apenas o valor bruto arrecadado – o que deixa

em desvantagem os filmes lançados antes do “boom”
dos efeitos especiais e coloca superproduções como
Os Vingadores ou O Senhor dos Anéis - O Retorno
do Rei entre os dez mais rentáveis da história.
Esses sucessos, contudo, tiveram suas bilheterias
aumentadas pelos valores dos ingressos 3D, IMAX,
Vip e outras salas especiais. A inflação também precisa ser levada em conta para que os valores sejam
equilibrados e seja feita uma lista mais justa.
O Guia da Semana selecionou as 10 maiores bilheterias da história com base em números corrigidos, considerando o valor dos ingressos na época do
lançamento. Confira:

1º Lugar: E o Vento Levou (1939)
Bilheteria mundial com correção: US$ 3,440,000,000
Bilheteria mundial sem correção: US$ 400,176,459 (179º lugar)

2º Lugar: Avatar (2009)
Bilheteria mundial com correção: US$ 3,020,000,000
Bilheteria mundial sem correção: US$ 2,782,275,172 (1º Lugar)

3 º Lugar: Guerra nas Estrelas (1977)
Bilheteria mundial com correção: US$ 2,825,000,000
Bilheteria mundial sem correção: US$ 775,398,007 (46º lugar)
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4º Lugar: Titanic (1997)
Bilheteria mundial com correção: US$ 2,516,000,000

DNA CULTURAL

Bilheteria mundial sem correção: US$ 2,186,772,302 (2º Lugar)

5 º Lugar: A Noviça Rebelde (1965)
Bilheteria mundial com correção: US$ 2,366,000,000
Bilheteria mundial sem correção: US$ 286,214,076 (336º Lugar)

6 º Lugar: E.T.: O Extraterrestre (1982)
Bilheteria mundial com correção: US$ 2,310,000,000
Bilheteria mundial sem correção: $792,910,554 (42º lugar)

7 º Lugar: Os Dez Mandamentos (1956)
Bilheteria mundial com correção: US$ 2,187,000,000
Bilheteria mundial sem correção: US$ 90,066,230
(colocação não informada)

8 º Lugar: Doutor Jivago (1965)
Bilheteria mundial com correção: US$ 2,073,000,000
Bilheteria mundial sem correção: não informado

9 º Lugar: Tubarão (1975)
Bilheteria mundial com correção: US$ 2,027,000,000
Bilheteria mundial sem correção: US$ 470,653,000 (134º lugar)

10 º Lugar: A Branca de Neve e os Sete Anões (1937)
Bilheteria mundial com correção: US$ 1,819,000,000
Bilheteria mundial sem correção: US$ 416,316,184 (166º lugar)
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Algumas coisas que você precisa saber e
ESPELHO DO MUNDO

entender sobre o Estado Islâmico
Desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque, Bilad
al-Rafidayn, ou, como é mais conhecido, Al Qaeda
em 2003, os conflitos no Oriente Médio têm aparecido na
no Iraque.
mídia com mais frequência. Por anos, o ocidente ouviu
todo tipo de relato, principalmente os mais atrozes, como
invasões, terrorismo e morte de civis. Em 2014, a avalanche de notícias ruins chegou ao seu auge quando vídeos
que mostram a violência explícita de um grupo radical
muçulmano foram divulgados na internet.
Para entender a situação no Oriente Médio, é importante conhecer melhor o Estado Islâmico. É aqui que
a gente entra. Confira sete informações básicas sobre o
tema a seguir:

1. Sunitas e Xiitas
A história é antiga, do início do século VII. Quando morreu o profeta Maomé, fundador do islamismo e
responsável pelo Alcorão, começou uma disputa política
para ver quem ocuparia a posição de principal líder da
cultura islã. Quem reivindicava o cargo era Ali, genro de
Maomé. Mas o povo o achava jovem e inexperiente demais para o cargo. Quem acabou escolhido pela maioria
dos muçulmanos foi Abu Bakr, que era amigo do profeta.
A discordância foi a origem de uma divisão na população islâmica. Mas, por um tempo, ficou tudo bem. Depois de Abu, outros dois líderes foram aclamados como
chefes supremos e governaram em paz. Mas, em 656, o califa Uhtman foi assassinado por um grupo rebelde, o que
abriu espaço para que Ali finalmente se tornasse o novo
governante. Nesse ponto, a tensão entre os dois grupos já
era enorme e o califa acabou morto cinco anos depois, por
um opositor.
Além dessa desavença política, questões religiosas
também separam os grupos. Aqueles que seguem rigidamente as antigas interpretações do Alcorão e da lei islâmica, a Sharia, são os xiitas. Eles defendem, por exemplo,
que os califas só podem vir da árvore genealógica de Maomé. Apesar de serem minoria em outros lugares, são parte
significativa do Iraque e do Irã, por exemplo.
Já os sunitas, que correspondem a cerca de 90% da
comunidade islâmica do mundo, divergem dos xiitas com
relação ao tipo de sucessão do profeta e adotam uma fonte
de conhecimento diferente: o livro de Suna. Nele são contados os grandes feitos de Maomé e, por essa natureza, os
sunitas tendem a ser mais abertos às transformações. O
Estado Islâmico veio do povo sunita, apesar de carregar
consigo uma aura de violência que não é característica
dele.
2. As guerras no Iraque
Tudo começou quando os Estados Unidos invadiram
o Iraque, em 2003, sob o pretexto de combater o terrorismo. A ocupação não foi nem um pouco pacífica e o país
norte-americano enfrentou uma grande resistência de
diversos grupos militares iraquianos. Destes, um dos que
mais se destacou foi o Jama’at al-Tawhid wal-Jihaduma,
que existia desde 1999 e era liderado pelo jordaniano Abu
Musab al-Zarqawi. Ele foi o responsável por comandar diversos ataques às forças de coalizão e promover as ações
suicidas contra civis iraquianos. Demorou apenas um ano
para que ele firmasse aliança com Osama Bin Laden, mudando o nome do grupo para Tanzim Qaidat al-Jihad fi
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Nos dois anos seguintes, o grupo se fundiu com outros menores e buscou evitar os erros cometidos pela facção principal da Al Qaeda. Isso foi em 2006, pouco antes
do líder al-Zarqawi ser morto por um ataque aéreo promovido pelos Estados Unidos, em junho. Esse fato trouxe
Abu Omar al-Baghdadi para o poder e, em outubro do
mesmo ano, o grupo passou a se autointitular Estado Islâmico do Iraque (EII), cujo principal objetivo era estabelecer um estado islâmico nas áreas majoritariamente
sunitas do país.
No fim da década de 2000, a imagem do EII foi severamente abalada por conta da violência gratuita contra
a população iraquiana, que deixou de apoiá-lo massivamente. A reorganização começou a ser feita em 2010,
quando os líderes Abu Omar al-Baghdadi e Abu Ayyub
al-Masri foram assassinados por ações dos Estados Unidos, dando espaço ao atual líder: Abu Bakr al-Baghdadi.
Após a saída das tropas dos Estados Unidos do Iraque,
no final de 2011, quem ficou responsável pela reestruturação do país foi um grupo xiita. Apesar da elaboração
de uma nova constituição e da transformação do Iraque
em uma república parlamentarista, os ataques na região
continuaram. Comandados por diversos grupos contrários ao governo pró-ocidente, entre eles o Estado Islâmico
do Iraque, os bombardeios voltaram a ser rotina. Desde
então, o EII seguiu avançando territorialmente no norte
do país, sob os olhares atentos dos Estados Unidos, que só
observavam tudo de longe.
3. O líder Abu Bakr al-Baghdadi
Apesar de Abu Bakr al-Baghdadi comandar o EI desde 2010, há poucas informações disponíveis sobre sua
vida. Boa parte do que se sabe veio de blogs jihadistas. Em
2013, eles publicaram informações sobre o doutorado que
o califa possui em estudos islâmicos, pela Universidade
Islâmica de Bagdá.
Nascido em 1971, próximo à cidade de Samarra, ao
norte de Bagdá, al-Baghdadi teria formado grupos militares nas províncias de Salaheddin e Diyala antes de entrar
para a Al-Qaeda. Em 2006, foi preso em Camp Bucca,
prisão estadunidense ao sudoeste do Iraque, de onde foi
liberado em 2009.
Pouco se sabe sobre sua personalidade, mas desde
que o Estado Islâmico foi criado, ele prefere ser chamado
de al-Khalifah Ibrahim. Em outubro de 2011, o Departamento de Estado dos Estados Unidos declarou que al-Baghadadi era um terrorista global e ofereceu um prêmio de
10 milhões de dólares para quem tiver informações que
levem à sua prisão ou morte.
4. Guerra Civil Síria
Quando a Primavera Árabe floresceu no Oriente Médio, a Síria também teve sua parcela de revoltas internas.
O país, governado pelo partido Baath desde 1963 e pelo
presidente Bashar al-Assad desde 2000, enfrentava sérias
restrições econômicas, índices de desemprego na casa dos
25% e a degradação constante dos direitos humanos. Então, entre janeiro e março de 2011, os grandes protestos da
população contra o governo começaram.

5. O califado
No dia 29 de junho de 2014, o EIIS anunciou a criação
de um califado nas terras dominadas por ele no Iraque
e Síria. Com isso, o califa al-Baghdadi se autodeclarou
como autoridade para os cerca de 1,5 bilhão de muçulmanos existentes no mundo. Nesse mesmo período, devido
a conflitos internos com o líder do braço sírio, o EIIS se
separou e passou a ser chamado apenas de Estado Islâmico (EI).
O califado nada mais é do que uma forma de governo
em que o governante é considerado o sucessor do profeta Maomé, seja geneticamente (como pregam os xiitas)
ou escolhido pelo povo (a ideia dos sunitas), e que reúna
em si toda a fé islâmica sem limites geográficos. Tipo um
governo universal mesmo. Os autores divergem quanto à
última vez em que um califado tenha funcionado. Alguns
dizem que foi durante os quatro primeiros governos da
sociedade islâmica e que durou apenas 30 anos, ainda no
século VII. Outros relatam diversas outras tentativas ao
longo da história, inclusive o califado Ahmadiyya, que seria uma organização global que estaria em funcionamento
desde 1908.
Os califados também possuem um caráter expansionista e não reconhecem fronteiras políticas. O Estado Islâmico, por exemplo, vem realizando ataques sucessivos
a diversas cidades sírias e iraquianas, aumentando sua
extensão territorial. Desde o início de 2014, por exemplo,
cidades como Mosul, Tikrit e Deir Ezzor foram tomadas.
De acordo com o serviço de inteligência dos Estados Unidos, estima-se que o EI seja composto por mais de 31,5
mil pessoas, sendo 15 mil estrangeiros de 80 países, muitos deles veteranos de guerras anteriores, o que contribui
com a organização militar do grupo.
6. A violência
Em agosto de 2014, o Estado Islâmico divulgou um
vídeo que mostra a decapitação do jornalista britânico Ja-

mes Foley, desaparecido na Síria desde 2012. Menos de
um mês depois, outro vídeo foi divulgado e a morte de
mais um jornalista, Steven Sotloff, foi confirmada. O terceiro vídeo que foi parar na internet mostrava o assassinato do humanista britânico David Haines.
Os casos chocaram o mundo. Em grande parte porque tratava-se da execução de pessoas ocidentais, não-muçulmanas. Mas a verdade é que a violência do Estado
Islâmico não é um caso isolado. Apesar de ser sunita, o
grupo é mais radical em suas posições do que a maioria
da população islâmica e tem causado controvérsias por
isso. Em julho, por exemplo, o grupo destruiu a Tumba
de Jonas, local sagrado tanto para o Islã, quanto para católicos e judeus. Na invasão do campo de gás de Shaer, 270
pessoas foram mortas. Em maio de 2014, 140 jovens curdos foram raptados para terem lições sobre o radicalismo
islâmico. Isso sem falar nos vários ataques a civis feitos ao
longo dos anos, sem confirmação do número de mortos.
Aliás, declarar a fundação de um califado é, acima de
tudo, uma forma de mostrar a superioridade do Estado
Islâmico frente aos outros grupos islâmicos existentes. Na
Síria, um dos principais conflitos atuais é contra o governo de Assad. No Iraque, eles lutam no oeste do país, na
província de Anbar. No caminho desses dois países, não
faltam relatos de execuções em massa. Contribui para isso
o poder de fogo que o EI possui e a organização militar,
muito maior do que o de seus adversários locais.
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O presidente al-Assad não considerou as manifestações legítimas, declarando que elas eram feitas por terroristas, e as reprimiu com intensidade. Segundo o Observatório de Direitos Humanos, cerca de 73 mil pessoas
foram mortas no conflito só em 2013, sendo que 22 mil
delas eram civis. E o que era apenas um conflito político,
tornou-se também um conflito religioso por conta das divergências existentes entre os diversos grupos que vivem
no país.
O Estado Islâmico entra nessa história porque, desde que al-Baghdadi tomou o controle do grupo, em 2010,
eles cruzaram a fronteira síria. Com os confrontos contra
o poder local, o EI enviou diversos militares para combatar al-Assad e garantir a formação da Jabhat al-Nusra,
o braço deles na Síria. Esse grupo foi o responsável por
vários ataques a cidades sírias, especialmente no norte do
país. Em 2013, a Jabhat al-Nusra se uniu com o Estado
Islâmico do Iraque, formando o chamado Estado Islâmico
do Iraque e Síria (EIIS ou ISIS, em inglês).

7. Reação internacional
Em agosto de 2014, o presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, anunciou uma intervenção na região pela
primeira vez desde 2011, quando as tropas saíram do Iraque. Em setembro, o discurso endureceu e Obama disse
que os Estados Unidos liderariam uma coalizão contra EI.
“O ‘Estado Islâmico’ não é islâmico, pois mata e aterroriza, e também não é um Estado”, disse.
As críticas feitas pela população norte-americana a
respeito da guerra ao terror durante o governo Bush ajudam a explicar a demora em Obama se manifestar. Mas,
diante dos vídeos divulgados pelo EI e da pressão popular,
o governo não pode deixar de se manifestar. Mas com cuidado. O presidente garantiu que não enviaria tropas para
a Síria, apenas esforços aéreos para ajudar os combatentes
locais.
A posição dos Estados Unidos reflete um pouco a situação do mundo com relação ao Estado Islâmico. Alguns
países da região tentaram interferir na situação através do
apoio a tropas locais, mas não adiantou muito. Apesar de
a ONU já considerar o EI como uma organização terrorista desde 2004, outros países-chave para o conflito demoraram a se manifestar ou ainda não o fizeram. A Turquia
só quebrou o silêncio em outubro de 2013. A Arábia Saudita, em março de 2014, e o Reino Unido, em junho do
mesmo ano.
Fonte: Super Interessante - http://super.abril.com.
br/blogs/superlistas/7-coisas-que-voce-precisa-entender-sobre-o-estado-islamico/
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NOMOFOBIA
CARTA FORA DO BARALHO

Doença provoca dependência do celular
Aprenda a
perceber os sintomas

Q

uantas vezes você já se pegou checando e-mails pelo celular no horário do almoço? Ou verificando, a cada cinco minutos, se chegou uma nova
mensagem de texto? Se você se identifica com as
situações acima, cuidado: esses podem ser sinais da
nomofobia — síndrome em que o paciente fica dependente do telefone ou da internet.
— Aquela pessoa que usa muito o celular por
causa do trabalho, ou por algum outro motivo, não
necessariamente tem a doença. Mas se o esquecimento do aparelho em casa já é suficiente para gerar
um sofrimento, é preciso procurar ajuda — explica
a pesquisadora do Laboratório de Pânico e Respiração do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, Anna Lucia
Spear King.
A PhD em Saúde Mental estudou o tema em sua
tese de doutorado. No estudo, 34% dos entrevistados sem problemas psicológicos afirmaram ter alto
grau de ansiedade sem o telefone por perto. E 54%
disseram ter “pavor” de passar mal na rua sem o celular.
— A nomofobia não costuma aparecer sozinha.
Em geral, está associada aos transtornos de ansiedade, que podem ser síndrome do pânico, transtorno
bipolar, estresse pós-traumático, entre outros. Tratando essas doenças com remédios e terapia, a nomofobia também desaparece.
Quem suspeitar ter a doença, pode agendar
atendimento gratuito com Anna pelo número (21)
9219-1233.
Vício global
Uma pesquisa feita pela revista “Time” e pela
Qualcomm, em diversos países, mostrou que o uso
do celular está cada vez mais intenso. Dos cinco mil
participantes, 79% disseram que se sentem mal sem
o telefone. No Brasil, 58% afirmaram que usam o
celular a cada 30 minutos e 35% a cada dez minutos.
Fonte: http://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/nomofobia-doenca-provoca-dependencia-do-celular-aprenda-perceber-os-sintomas-6593799.
html
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BEM TEMPERADOS

Panqueca de batata doce
com apenas
2 ingredientes
Panqueca de batata doce, já viu essa? A tuberosa que virou queridinha dos adeptos de uma alimentação
mais saudável tem como principal vantagem o baixo índice glicêmico – fornece energia mas não eleva
o açúcar no sangue rapidamente como outros carboidratos simples. Além disso, é rica em fibras e vitaminas. Ok, agora que você já conhece um pouco dos benefícios da batata doce, que tal preparar uma
panqueca com essa maravilha? E sim, só são dois ingredientes mesmo! Veja a receita que é sem glúten
e sem lactose:

Ingredientes:

Panqueca de batata doce – ingredientes:
tYÓDBSBEFDIÈEFCBUBUBEPDFDP[JEBFBNBTTBEB QVSÐ oFRVJWBMFOUFBCBUBUBEPDFQFRVFOB
tPWPT
Opcional:
tQJUBEBEFDBOFMBPV
tQJUBEBEFTBMPV
tQJUBEBEFBÎÞDBS

Modo de preparo:

t.JTUVSFFNVNSFDJQJFOUFBCBUBUBEPDFFPTPWPTBUÏĕDBSVNBNBTTBIPNPHÐOFB1BSBGBDJMJUBS NJTUVSF
com um fouet ou garfo. Na nossa receita colocamos um pouquinho de canela para dar um sabor, mas se
preferir, use somente os dois ingredientes acima. Em uma frigideira antiaderente, adicione um pouquinho
de óleo ou manteiga e retire o excesso com papel absorvente. Coloque uma porção de massa em uma concha
pequena e leve à frigideira por 3 minutos de cada lado (fogo baixo a médio) ou até que fique dourado. As
panquecas estarão prontas para serem servidas!
t"SFDFJUBSFOEFQBORVFDBTQFRVFOBT
t$PNPBSFDFJUBÏOFVUSB WPDÐQPEFPQUBSQPSSFDIFJPTEPDFTPVTBMHBEPT"MHVNBTPQÎÜFTEFDPCFSUVSB
mel, xarope de agave, geleia, patês, creme de ricota e por aí vai!
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Sete bons hábitos que são prejudiciais à nossa saúde
NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

Como Assim?

36

L

evantar-se cedo, comer, fazer exercícios. Toda a
vida escutando os mesmos conselhos e agora parece
que não é bem assim, porque eles têm suas “nuances”.
De acordo com um recente artigo no The Huffington Post alguns desses hábitos podem não ser tão saudáveis em longo prazo:
1. Beber Muita Água
1,5 de água, nem um centilitro a menos. Todos
concordam que a água é vida e você tem que beber
tanto quanto possível para ser saudável. Mas cuidado,
se a água é realmente necessária para a nossa sobrevivência, a ingestão excessiva também é ruim, porque
pode reduzir a concentração de sal no sangue, e isso é
perigoso. Como as garrafas de plástico, componentes
químicos podem contaminar e alterar nossos níveis de
hormônio.
Não há necessidade de beber dois litros de água
por dia.
2.Tomar Coquetel Sem Álcool
Se você acha que a substituição de um coquetel tradicional, preparado com um suco não alcoólico, está
fazendo um favor para o seu corpo, pode estar enganado. Os coquetéis estão saturados com o açúcar refinado, que, segundo os pesquisadores, é tão destrutivo e
viciante quanto o álcool. Então, para desfrutar de uma
bebida saudável é preferível optar por suco de frutas
frescas em vez de sucos e néctares fabricados com produtos químicos.
3. Discutir Problemas
“A comunicação é a chave”, pode ser lido em muitas revistas femininas. Infelizmente, esta máxima de
psicologia poderia ter o efeito oposto sobre o nosso
humor.
De acordo com um estudo da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, “ruminar” e analisar o
mesmo problema, uma e outra vez pode causar estresse, ansiedade e levar à depressão. A melhor maneira de
sair deste círculo é se concentrar mais na solução do
que no problema em si.
4. Praticar Esportes Na Parte Da Manhã
Sim, a atividade física regular é boa para a saúde.
Mas desde que se mantenha uma regularidade, não
adianta ser um corredor de domingo, ou seja, cair da
cama e sair fazendo flexões, isso não é bom.
Muito pelo contrário, é melhor ir para uma corrida
após o trabalho. Um pesquisador da Brunel University
descobriu que o treinamento físico no início da manhã
poderia enfraquecer o sistema imunológico e abrir a
porta para infecções virais. Por isso, é melhor reservar
o exercício mais intenso após o meio-dia.
5. Tomar Suplementos Alimentares
As vitaminas A, B, C ou D são necessárias para
a saúde. No entanto, é aconselhável adotá-los como
substitutos de outros suplementos alimentares. Vários
estudos têm demonstrado que a ingestão excessiva de
|
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vitaminas, tais como magnésio, ferro, ou a vitamina
B6 pode aumentar o risco de morte em mulheres mais
velhas.
Uma overdose de vitamina E pode fazer você correr o risco de ter câncer de próstata. Então jogue essas
cápsulas fora e coma mais frutas e vegetais.
6. Lambuzar-Se De Protetor Solar
Desde muito anos nos empurram campanhas de
prevenção do câncer de pele. Cada verão são mais
agressivos e claro, com o temor que eles nos transmitem, quem se atreve a ficar sem protetor solar?
É claro que o filtro solar é importante, mas se você
quer evitar ter que recorrer às vitaminas artificiais listadas acima, note que a exposição à luz UV é essencial,
uma vez que evita a deficiência de vitamina D. Passe
dez minutos por dia no sol (evitando as horas críticas),
isto é bom e saudável.
7. Comer Alimentos “Light”
A demanda por alimentos saudáveis e leves aumentou tanto quanto as vendas. No entanto, o consumo é
uma isca para eliminar ‘gordura boa’, como ômega-3.
Aboli-la pode ser prejudicial à saúde.
O ácido encontrado no peixe e nozes é essencial
para o funcionamento adequado do cérebro e do coração, e pode prevenir a artrite. Lembre-se, a chave é
comer de tudo “com moderação”.
Fonte: http://www.saudedicas.com.br/noticias/
sete-bons-habitos-que-sao-prejudiciais-a-nossa-saude-como-assim-1611568

MEDIDA CERTA

Alimentos
Orgânicos

V

ocê sabe o quais são os alimentos orgânicos? Sabe por que
fazem bem à saúde?
Produtos orgânicos são aqueles cultivados sem o uso de agrotóxicos ou modificações genéticas
e respeitando suas particularidades, como safra, solo e clima
propício para crescimento. Consumindo alimentos orgânicos,
estamos consumindo alimentos
sem vestígios de agrotóxicos utilizados no cultivo tradicional…
Essas substâncias são tóxicas e
podem causar desde alergias até
disfunções neurológicas e câncer
aos consumidores.
Porém, a escolha por alimentos orgânicos vai muito além da
presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos. O uso de tais
defensivos pode diminuir o valor
nutricional dos alimentos, sendo assim, os produtos orgânicos
possuem muito mais nutrientes,

vitaminas, minerais, fitoquímicos e antioxidantes ao nosso organismo. Ou seja, o ato de consumir esses produtos nos oferece
inúmeras vezes mais saúde, mais
nutrição e mais prevenção de doenças.
Você sabia que, naturalmente, as plantas crescem com herbicidas e pesticidas naturais para
defendê-las de ervas daninhas,
insetos e outras pragas? E são esses fatores que tornam os vegetais
tão ricos em fitonutrientes e outras substâncias que nos trazem
benefícios para a saúde pois os
fatores de proteção que fornecem às plantas são revertidos em
benefícios ao nosso organismo
também.
Porém, o uso de agrotóxicos
inibe o desenvolvimento dessas
substâncias, pois com a presença
deles, essa proteção já não é mais
necessária. Sendo assim, as des-

vantagens do uso de agrotóxico
são inúmeras. Ao consumirmos
esses alimentos, consumimos
alimentos pobres em nutrientes
essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo e
ainda ingerimos os resíduos de
produtos tóxicos.
Além dos benefícios já citados, os produtos orgânicos também tem um sabor excepcional
e muito mais realçado do que os
cultivados com agrotóxicos. Apesar de custarem um pouco mais,
a densidade nutricional dos orgânicos é muito maior. Ou seja,
com menor quantidade você terá
acesso a muito mais nutrientes e
vitaminas.
Texto escrito pela nutricionista
Alessandra Luglio
Fonte: Tips4Life - http://www.
tips4life.com.br/2015/02/alimentos-organicos/

GENTE Santa Paula

|

37

Progressive Fitball
Para o Corpo Como Fazer e Benefícios
C

MEDIDA CERTA

onheça aqui no blog sobre o progressive fitball, como fazer corretamente para usufruir de muitos benefícios e em especial para fortalecer o corpo.
A prática de atividades físicas tem ajudado muitas pessoas a ter uma rotina ativa e constante, melhorando consideravelmente a saúde e em especial
eliminando aqueles terríveis quilinhos que vão se
acumulando no decorrer dos anos. Muitos pensam
que é preciso gastar valores
exorbitantes para que realize atividades físicas, porém não necessariamente, pelo fato de que
até mesmo na sua própria residência com a ajuda
de equipamentos do dia a dia, é possível ter bons
hábitos. Hoje no blog ensinaremos sobre uma que
está fazendo parte da vida de muitas pessoas que é o
progressive fitball que foi criada por profissionais da
área da saúde pra que pudessem ter uma rotina ativa. Para você que deseja ter o belo corpo e perder de
uma vez por todas as gordurinhas que são difíceis
de perder apenas com a alimentação equilibrada,
veja como fazer e quais outros benefícios podem ser
derivados do mesmo.

Como Funciona o Progressive Fitball

Primeiramente para que saiba se deve fazê-lo ou
não, conheça um pouco mais sobre o histórico. Esse
método é uma atividade física que são usados principalmente na reabilitação quanto no treinamento
esportivo ou pessoal. É utilizado um instrumento
chamado fitball que auxilia todos os movimentos
que são feitos, trabalhando diversas facetas do cor-

38
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po tanto internas como externas.
O personal trainer e fisioterapeuta que foi o
criador buscava algo que melhorasse o seu condicionamento no skate e na prática dos esportes que
era costumeiro no seu dia a dia. Observando que a
bola trabalha todo o conjunto das regiões do corpo,
associou a sua vida. Não há contra-indicação, todos
podem participar pelo fato de resultar em vantagens
tanto a curto como longo prazo.

Como Fazer o Progressive Fitball

Não é difícil de ser feito, embora a primeira vis-

MEDIDA CERTA
ta pareça e mesmo que a principio não consiga se
equilibrar perfeitamente. Como dito anteriormente será preciso da bola especifica para esse tipo de
exercício e lembrando que varia, assim como por
exemplo um surfista tem a sua prancha ideal. O segredo consiste em respeitar os limites do seu corpo e
não exceder para que não venha a ter lesões leves ou
graves, bem como seguir o tempo certo para cada
uma. Procure começar com exercícios bem básicos
que já são realizados no pilates, treinamento funcional e a musculação, serão a base para a evolução e se
desejar procure algum profissional habilitado para
lhe auxiliar.

Benefícios do Progressive Fitball

Os benefícios vão além do que se pode imaginar
como fortalecer algumas regiões, ter mais flexibilidade não apenas para esse quesito, mas também
para as atividades seculares, promove equilíbrio e

agilidade. Para os praticantes de skate por exemplo
que é o caso do Rafael o criador, o condicionamento
melhora consideravelmente. Não tem mais aquela
vida sedentária que poderia levar ao aparecimento
de algumas doenças tanto externas, como em relação ao coração.
Além disso, a disposição para ter cada vez mais
bons hábitos aumenta gradativamente, o que por
sua vez ao sentir os resultados, faz com que tenha
uma boa alimentação, livre de alimentos calóricos e
pesados por assim dizer. Por fim, o aumento da auto-estima por estar se sentindo bem consigo mesmo
para ter melhores relacionamentos e produtividade
no trabalho e estudos caso o faça.
Tem o hábito de praticar atividades físicas? Deixe seu comentário. Agradecemos a visita e até breve!
Fonte: Seu Corpo Perfeito - http://www.seucorpoperfeito.
com.br/progressive-fitball-para-o-corpo-como-fazer-e-beneficios
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Ser feliz faz
bem ao coração

40

A

afirmação parece ser clichê, mas existem estudos que
comprovam química e fisicamente os efeitos positivos dos
sintomas da felicidade em nosso
corpo. E hoje na nossa coluna
de saúde o Dr. Otávio Gebara,
Cardiologista e diretor clínico
do Hospital Santa Paula, explica
mais sobre o assunto para o LeBlog.
Pessoas mais positivas tendem a gerenciar os problemas
sem sobrecarregar o organismo,
enquanto os estressados acabam
tendo mais chances de desenvolver crise metabólica, que é
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uma reunião de disfunções como
pressão alta, excesso de gordura
abdominal, níveis anormais de
colesterol e taxa elevada de açúcar no sangue.
“Pessoas mais felizes liberam
menores quantidades de cortisol,
substância que participa no desenvolvimento de hipertensão e
arterosclerose.”. Essas são umas
das maiores causas de falecimento no mundo, portanto quem trata a vida com mais alegria, tem a
tendência de viver mais.
Ainda declara o doutor que
“algumas atividades, como meditação e relaxamento, liberam na

circulação substâncias protetoras
e diminuem os hormônios ligados ao stress, como o cortisol e a
adrenalina”, portanto é essencial
cultivar alguma atividade que te
dê prazer e te faça bem, trazendo
à tona substâncias que inibem a
liberação de hormônios que fazem mal para a saúde do corpo.
A felicidade é uma escolha e
começa com pequenos gestos, dê
o primeiro passo!
Fonte: LeBlog - http://www.
leblog.com.br/2015/09/ser-feliz-faz-bem-ao-coracao/

O segredo das amizades que duram
Por: Ana Carolina Prado

O

CORPO E ALMA

que faz com que as pessoas virem amigas? E por que algumas amizades duram e outras
não? Um artigo do site Psychology Today reuniu alguns estudos
que trazem bons esclarecimentos
sobre o tema. Os pontos principais, bem práticos, estão listados
a seguir:

Condições para começar
uma amizade
Além de alguns fatores básicos, como ter contato com a
pessoa com alguma regularidade
(afinal, assim temos mais chance
de conhecê-la melhor e aprofundar nossos laços) e ter coisas em
comum, dois aspectos são fundamentais para que se passe do posto de conhecido para o de amigo:

1. Disposição de se abrir.
Segundo Beverley Fehr,
pesquisadora da Universidade
de Winnipeg e autora do livro
“Friendship Processes”, o que determina que passemos de meros
conhecidos a amigos é a disposição de se abrir e revelar coisas
mais pessoais ao outro – e isso
precisa vir dos dois lados. “Nos
estágios iniciais da amizade, isso
tende a ser um processo gradual. Uma pessoa aceita o risco de
revelar uma informação pessoal
e ‘testa’ se a outra faz o mesmo”,
diz ela. Aqui, a reciprocidade é
essencial para a coisa funcionar,
porque leva a outra condição importante:

2. Intimidade.
De acordo com a pesquisa de
Fehr, pessoas com boas amizades
envolvendo o mesmo sexo têm
uma boa compreensão do que

envolve a intimidade: elas sabem
se abrir e expressar suas emoções,
sabem o que dizer quando o amigo lhes conta algo e respeitam os
limites – entendem, por exemplo,
que sinceridade não significa falar tudo o que lhes vêm à cabeça,
especialmente no que se refere a
opiniões sobre a vida e os gostos
do outro. Até porque outras condições apontadas foram aceitação, lealdade e confiança. Essas
qualidades foram consideradas
mais importantes do que ajudas
práticas, como emprestar dinheiro.

Por que algumas amizades duram e outras não?
Ok, entendemos o que dá
aquele pontapé inicial às amizades. Mas há outro fator, descoberto pelas psicólogas sociais
Carolyn Weisz e Lisa F. Wood,
da Universidade de Puget Sound,
em Tacoma, Washington, que é
fundamental para fazer com que
as nossas relações durem: o apoio
à nossa identidade social. Em outras palavras, procuramos amigos
que entendam e validem a ideia
que temos sobre nós mesmos e
sobre o nosso papel na sociedade

ou grupo de que fazemos parte –
o que pode estar associado à religião, etnia, profissão ou mesmo
participação em algum clube.
Para chegar a essa conclusão,
elas acompanharam um grupo
de estudantes universitários por
anos durante toda a sua graduação, sempre pedindo a eles que
descrevessem níveis de proximidade, contato, apoio geral e apoio
à identidade social que sentiam
em relação a amigos do mesmo
sexo. A conclusão foi que todos
esses fatores ajudaram a predizer
se a amizade seria mantida ou
não. Mas um único fator pôde
predizer quem seria elevado à
posição de melhor amigo: a pessoa, nesses casos, era parte de um
mesmo grupo (fraternidade, time
etc.) ou pelo menos apoiava e reafirmava o papel do amigo dentro
desse grupo. Um cristão podia ter
como melhor amigo alguém que
não tivesse religião, desde que
esse amigo apoiasse sua identidade como cristão. E, como temos
vários papeis na vida, é mais provável que nosso melhor amigo
esteja ligado ao papel que é mais
importante para nós, que melhor
representa a nossa identidade.
Por que escolhemos assim os
GENTE Santa Paula
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amigos? Segundo o estudo, além de isso estar relacionado a níveis maiores de intimidade e compreensão, também envolve o aumento da autoestima.
Esse senso de identidade que influencia até o comportamento de viciados em drogas. Outro estudo de
Weisz concluiu que as pessoas eram mais propensas
a se livrar de seus vícios depois de três meses quando sentiam que seus papéis sociais e senso de identidade entravam em conflito com o uso de drogas.
“Nossas identidades sociais são tão importantes
para nós que estamos dispostos a ficar com as pessoas que apoiam a nossa identidade social e nos afastar
daqueles que não fazem isso. Podemos até mudar de
amigos, quando os antigos não apoiam nossa visão
atual de nós mesmos”, diz o artigo do Psychology
Today. “A sabedoria popular diz que escolhemos os
amigos por causa de quem eles são. Mas acontece
que nós realmente os amamos por causa da maneira
como eles apoiam quem nós somos.”

Como manter a amizade
De acordo com Debra Oswald, psicóloga da
Universidade de Marquette (em Wisconsin, EUA),
que estudou o relacionamento entre voluntários que
estavam no ensino médio e seus melhores amigos,
há quatro comportamentos básicos necessários para

42
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manter o vínculo – que valem para todo mundo,
não importa se você tem 15 ou 70 anos.
Os dois primeiros são pontos que exploramos
bastante até agora: tomar a iniciativa de se abrir e
apoiar nossos amigos. O terceiro ponto é a interação. Não importa se o amigo é seu vizinho ou mora
em outro continente: você precisa estar em contato
com ele, seja escrevendo, conversando ao telefone,
visitando. Felizmente, com a internet, a proximidade física tem pouco efeito sobre nossa capacidade de
manter uma amizade.
Por fim, é importante ser positivo. Precisamos
nos abrir com nossos amigos, mas isso não significa
que está tudo bem ficar choramingando por horas e
só ver o lado negativo de tudo. É claro que faz parte
de ser amigo segurar a onda durante os perrengues
da vida, mas, no final das contas, a intimidade que
faz com que uma amizade prospere deve ser algo
agradável e que faça bem para os dois lados.
Fonte: Super Interessante - http://super.abril.com.
br/blogs/como-pessoas-funcionam/o-segredo-das-amizades-que-duram/

Ciclismo
Quem é Jean Coloca?

GENTE ESPORTE

Sou uma pessoa alegre, extrovertida que está sempre
interagindo com todos ao seu redor, e muito grato a todos aqueles que confiaram e apostaram em meu potencial,
sendo hoje um Profissional Internacionalmente conhecido.
Para este reconhecimento internacional conto com
meus patrocinadores BDO, 5R Shopping Centers, UNIKA.
Além das realizações com a equipe de ciclismo de Osasco,
e apoio da Studio Pier, F3 Fisio, Orbea e Clínica Gaeta e
Federação Paulista de Ciclismo, a todos agradeço sempre
pelo apoio e confiança no trabalho que venho realizando.

Atleta de Ciclismo de
Alta Performance

Iniciei no ciclismo em 1989 passando por todas as
categorias de bases. Fui campeão por todas até chegar na
ELITE do ciclismo nacional no ano de 2004. Fui o ciclista
mais jovem a entrar para elite do ciclismo com apenas 17
anos. Fiz parte da equipe das seleções de juniores e adulta
por anos, fui campeão do Ranking nacional em 2010 na
elite, venci provas na Itália. Durante o intercâmbio na Europa durou alguns meses e também conquistei títulos em
Nova Iorque e Estados Unidos.
Hoje corro atrás de alcançar e realizar os meus sonhos,
com empenho e dedicação. Paulatinamente venho atingindo os meus objetivos que, desde outrora são almejados.
Sou Atleta desde cedo e sempre sonhei em brilhar no ciclismo.
tão

t7JDFDBNQFÍPDBNQFPOBUPNFUSPQPMJUBOPFN$VCB-

t$BNQFÍPEFNPOUBOIBOP(SBOGPOEPEF/FX:PSL
t0VSPDBNQFÍPEBQSPWBQPSQPOUPTEPT+PHPT3FHJPnais em São Bernardo do Campo SP
t$BNQFÍPHFSBMEPT+PHPT3FHJPOBJTFN4ÍP#FSOBSEP
do Campo SP
tDPMPDBEPOP(1*OUFSOBDJPOBMEFNBJPFN*Odaiatuba
t7JDFDBNQFÍP(1-JHB4BOUJTUBFN4BOUPT
t7JDFDBNQFÍPEP-²UBQF#SBTJM QSPWBRVFTFHVFPT
moldes do Tour de France, um dos maiores campeonatos
de ciclismo no mundo - em Cunha SP
t7JDFDBNQFÍPOBRVBSUBFUBQBEB.ÏEJB1BVMJTUB
Nesse ano recebi um dos maiores prêmios em minha
vida, fui convidado a carregar a tocha olímpica na cidade
de Osasco equipe que eu defendo.
É o maior reconhecimento pela trajetória de um atleta, seu esforço, emprenho e sucesso na realização de meus
sonhos.
Esse será com certeza um marco em minha vida!
GENTE Santa Paula
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Santa Paula
Ana Paula Jardim
M

eu nome é Ana Paula, sou técnica de enfermagem e trabalho há 2 anos e
4 meses no hospital Santa Paula. Atualmente estou no 2º B setor de hematologia, onde aprendo a cada dia mais adquirindo experiência profissional.
Nasci em Minas Gerais na cidade de
Caraí - Vale do Jequitinhonha. O Hospital Santa Paula foi meu primeiro emprego em São Paulo, desde que cheguei do
interior. Como colaboradora, só tenho a
agradecer a equipe pelo incentivo e oportunidade em aprender e fazer amigos.
Nas horas de lazer gosto de ir ao shopping, cinema, gosto de música sertaneja,
adoro cuidar do meu bicho de estimação.
E ainda realizo um trabalho voluntário
na Associação De Moradores Jardim dos
Eucaliptos, no bairro Jardim dos Eucaliptos, zona sul de São Paulo. Essa associação realiza atividades na área da saúde e
orientação sobre regularização fundiária,
orientações na área social. Sempre visando levar informação e bem-estar para os
moradores, consigo perceber a importância desse trabalho e exercer ainda mais a
minha profissão.
Enfim, tenho orgulho por fazer parte da equipe do Hospital Santa Paula e
contribuir para que continuemos com
o atendimento de primeira qualidade e
sempre atendendo com profissionalismo
e carinho aos pacientes e acompanhantes.
Ana Paula Jardim Técnica de Enfermagem
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Kamila Alves Reis do Nascimento
GENTE SANTA PAULA

M

eu nome é Kamila, tenho 32 anos de
idade, sou casada e tenho 2 filhos, um menino de 11 anos e uma menina de 5 anos.
Acredito que a vida é constituída de momentos. São esses momentos que nos tornam humanos, fortes, pacientes, maduros
e felizes. Aos 11 anos de idade perdi uma
tia muito querida para mim e com o forte
baque eu desenvolvi um diabete emocional.
Esse diagnóstico tornou tudo muito difícil
na minha adolescência.
Há 14 anos atrás conheci meu marido e
decidi cuidar do meu coração. Foi quando
nos casamos e construímos uma linda família.
Acredito que por desde muito nova sempre me preocupar com cuidados com a saúde e ser tão responsável eu tenha optado pela
área da saúde como profissão. Tenho muito
amor a minha profissão e satisfação em poder contribuir com a melhora na saúde dos
outros.
Trabalhei em outros hospitais antes de
entrar no Santa Paula, já tenho 2 anos e 3
meses de empresa e sempre sou motivada
pelos meus gestores e colegas de trabalho
para ser uma profissional cada vez mais
dedicada e comprometida com os nossos
pacientes, realizando meu trabalho sempre
com muita satisfação. Gostaria de ressaltar que ficar 1 ano e dois meses no setor de
oncologia foi um experiência inesquecível,
muito aprendizado, dedicação e acima de
tudo a paixão pela profissão acendia a cada
dia, pois poder fazer o seu melhor pra ajudar
o próximo realmente não tem preço.
Tenho muito orgulho de fazer parte desta equipe que tem profissionais fantásticos e
dedicados, ter um bom emprego reflete diretamente na nossa vida pessoal e eu sempre
preservei isso em minha vida. Então, deixo
aqui meu muito obrigado a todos que fazem
meus dias felizes.
Forte abraço,
Kamila Alves Reis do Nascimento.
Técnica de enfermagem.
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TALENTO OCULTO

“Porque
estar bem
é estar Good...
Good sempre,
Good Forever!”
E

xistem momentos na vida
em que a dor, a tristeza, o mau
humor nos envolve deixando o
rosto triste, o corpo tenso, a voz
trêmula. Então, neste momento
pensamos NÃO TEM SOLUÇÃO.
Basta apenas encontrar uma
pessoa e eis que surge uma esperança. Ela com toda sua paciência, generosidade, e simpatia
olhando em seus olhos diz a frase
que nos transforma imediatamente: Porque estar bem é estar
Good... Good sempre, Good Forever!
Um poderoso antídoto com
resultado garantido!
Tomados pela rotina do dia
a dia, são raros os pensamentos
sobre nós, nossa relação com o
outro e com o mundo. Deixamos de prestar atenção em coisas
simples, tom de voz e comportamento diário nas mais diversas
situações. Mas temos tempo para
reclamar do comportamento do
outro, sua falta de atenção, seu
rosto franzido demonstrando
mau humor, falta de um sorriso,
um por favor, com licença ou um
simples obrigado. E assim nos esquecemos de nós e da linguagem
verbal e não verbal.
Reflita, você tem sido sim-
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pático? Ser
simpático
vai além do
c u mp r i m e n tar as pessoas
com um sorriso,
ajudar ao colega,
alcança mais do
que boa educação é
demonstrar respeito
pelo outro. Quando alguém foi simpático com
você o que sentiu? E qual
efeito teve sobre você naquele
momento?
Nossa colaboradora Nataly dos
Santos, a Friend, usa com maestria sua inteligência emocional para criar, estreitar relações
saudáveis e duradouras. Com efeito transformador esses sentimentos
positivos retornam com bem estar, segurança e gratificação.
Nataly dos Santos ... Encontrar com ela pelos corredores e receber seu abraço, seu sorriso é sensacional; ou até mesmo ao telefone
podemos perceber o sorriso em sua fala. Isso demonstra toda sua verdadeira simpatia, bom humor, alegria em realizar suas tarefas e poder
ajudar o outro. E seu maior talento está na comunicação divertida que
estabelece e fortalece as relações sempre com sentimento positivo. Cria
uma ligação emocional com segurança para renovar as energias e enfrentar as tensões, divergências e dificuldades, mais tolerante e menos
agressiva ou repulsiva.
Faça como a Nataly, incorpore mais humor em suas interações diárias. Isso pode melhorar a qualidade das suas relações familiares e com
colegas no trabalho. Traga a espontaneidade em suas relações provocando transformações encantadoras.
Viviane Balbino e Wesley de Oliveira

Estudo mostra como meditação
“mindfulness” beneficia o cérebro
D

e uns anos para cá, um
tipo de meditação ficou bastante
popular no Ocidente: a chamada mindfulness, o que pode ser
traduzido como “atenção plena”.
Enquanto a meditação clássica
consiste em focar na respiração
e não pensar em nada, a mindfulness envolve colocar toda a
atenção no que estamos vivendo
e sentindo naquele momento,
sem julgamentos. Em vez de buscar um nível de transcendência,
aqui se busca estar plenamente
presente.
Pesquisas já haviam comprovado que essa prática era benéfica
para a saúde e a mente das pes-

soas. Agora, um estudo da Universidade Carnegie Mellon (na
Pensilvânia, EUA) conseguiu, de
acordo com o professor e autor
J. David Creswell, “uma das primeiras explicações biológicas baseadas em evidências” para isso.
E tudo se deve à redução do
stress que essa meditação promove. Quando uma pessoa está
estressada, a atividade no córtex
pré-frontal (área do cérebro responsável pelo pensamento consciente e planejamento) diminui,
enquanto a atividade na amígdala, no hipotálamo, e no cíngulo
anterior do córtex – regiões que
ativam respostas ao stress – aumentam.
A meditação mindfulness

inverte esses padrões: ela aumenta a atividade pré-frontal, o
que pode regular e “desligar” a
resposta biológica ao stress. Isso
torna possível reduzir o risco e
a gravidade de doenças ligadas a
essas respostas, como depressão e
problemas do coração.
Creswell acredita que, ao entender como esse tipo de treinamento da mente afeta diferentes
doenças e distúrbios, os pesquisadores serão capazes de desenvolver melhores tratamentos e
trabalhar com os que já existem
de forma mais eficaz.

NÃO VIVO SEM

Por Ana Carolina Prado

Fonte: Super Interessante http://super.abril.com.br/blogs/
como-pessoas-funcionam/
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CONVERSANDO SOBRE GESTÃO

Cofundador do Twitter fala
da criação de oportunidades

48

Por: Biz Stone

C

resci em uma cidade muito rica, meus pais se divorciaram
quando eu era jovem. Meu pai não estava muito envolvido na minha
vida, e nós éramos pobres. Muitos garotos que eu conhecia jogavam
nas ligas de beisebol e futebol americano, mas eu não – quando tinha 8
anos, cortava grama e tentava ganhar dinheiro.
Quando cheguei ao ensino médio, ficou evidente que se estivesse
numa equipe esportiva ficaria automaticamente mais conectado socialmente. Sou naturalmente atlético, mas nunca pratiquei esportes organizados – experimentei basquete, beisebol e futebol americano, mas
não era bom em nenhum. Nossa escola não tinha um time masculino
de lacrosse – e eu não sabia jogar. Percebi que, como os outros também
não sabiam, todos seriam tão principiantes quanto eu. Por isso, convenci a direção a criar um time se eu conseguisse encontrar um técnico
e garotos suficientes para isso. E consegui. Acabei ficando muito bom
no lacrosse e virei capitão do time.
Essa experiência traz uma lição muito valiosa – que se aplica também aos negócios. Algumas pessoas pensam na oportunidade da
forma como está definida no dicionário – como um conjunto de circunstancias que torna algo possível – e falam dela como se surgissem
naturalmente. Você “detecta a oportunidade” ou espera que “a oportunidade bata a porta”.
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Vejo isso de forma diferente.
Acredito que você tem que ser
o arquiteto das circunstâncias
- que a oportunidade é você
quem cria, não algo que você espera aparecer. Ao refletir sobre
os primeiros 40 anos da minha
vida, um dos padrões que reconheço é que criei oportunidades
continuamente, em vez de ficar
esperando que elas surgissem.
Foi assim no início da minha carreira. Foi assim quando alguns
amigos e eu criamos o Twitter. E
isso é evidente em meus empreendimentos mais recentes. Criar
suas próprias oportunidades é a
verdadeira essência no empreendedorismo. Isso é verdade principalmente com uma startup. Você
simplesmente se declara CEO e
começa a pôr seu plano em prática.
Em exemplo extremo de criação de oportunidade levou ao
meu primeiro emprego em período integral. Eu estava frequentando a University of Massachusetts Boston com uma bolsa, e
não estava gostando muito. Eu
tinha um trabalho de meio período da editora Little, Brown and
Company, movendo caixas como
parte de uma mudança de escritório. Conheci algumas pessoas
lá que criavam capas de livros.
Na época, elas tinham acabado
de passar do papel e dos estiletes
X-Acto para os computadores
Mac, por isso eu tinha anos de
prática com Photoshop e Quark.
Um dia, quando estava sozinho do escritório, encontrei uma
folha de encaminhamento de
tarefa – basicamente, para fazer
a capa de determinado livro – e
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A ideia – Enquanto trabalhavam em uma débil startup de podcasting, Stone
e um sócio criaram uma forma de compartilhar atualizações com 140 caracteres – uma ideia que eles transformaram em uma potência de mídia social.
crie uma rapidamente no computador. Coloquei-a na pilha de
projetos para apreciação e não
disse a ninguém que eu tinha
feito. Poucos dias depois, o diretor de arte começou a perguntar
quem havia feito aquela capa, que
os editores e a equipe de vendas
tinham escolhido como a melhor. Ele ficou surpreso ao descobrir que tinha sido o cara das
caixas. Quando ele soube que eu
sabia usar programas de design,
ofereceu-me um trabalho em período integral. Eu pensei: já que
as pessoas fazem faculdade para
conseguir empregos como esse,
eu iria largar a faculdade, pegar
o emprego e trata-lo como aprendizagem. O diretor se tronou um
importante mentor e grande amigo meu, e aprendi bastante sobre
design e criatividade.

Construindo a
cultura,
suavizando as
transações
Tempos depois eu saí da Little, Brown and Company para
iniciar minha própria loja de design, e descobri rapidamente que
não havia encomendas independentemente de capas de livros suficientes para me manter ocupado. Isso foi no fim dos anos 1990,
quando a web estava começando a se tornar popular Por isso,
Quando alguém me pediu para
criar um site, aprendi como fazer
isso. Nos anos seguintes, aprendi
mais sobre a web. Mudei-me para
Nova York para ajudar a fundar
uma primeira startup de rede

social, mas não gostei do modo
como a cultura foi evoluindo, por
isso voltei para Boston.
Em 2003, a Google anunciou
que estava comprando o Blogger,
um dos primeiros sites de blog.
Eu vinha lendo o blog do fundador do site, Evan Williams, e
mandei uma mensagem de correio eletrônico para ele dizendo
que deveríamos trabalhar juntos.
Evan providenciou para que a
Google me contratasse. Fui para
Califórnia pensando que já tinha
o emprego, mas o que eu tinha,
na verdade, era um dia cheio de
entrevistas na Google. Nenhuma
das pessoas com quem conversei lá sabia por que eles estavam
pensando em contratar um cara
sem diploma universitário quando a Google costumava contratar
pessoas pós-graduadas em ciência da computação. Mas Evan
os convenceu. Adorei trabalhar
na Google com Evan, e depois
que a empresa abriu o capital,
minhas opções de ações começaram a ficar muito valiosas. Se
eu tivesse permanecido lá, teria
me tornado milionário, o que é
um grande negócio para um garoto que cresceu com a ajuda de
programas sociais. Mas Evan saiu
para iniciar uma nova empresa, e
eu tinha de decidir: eu havia ido
para Califórnia para trabalhar na
Google com Evan? Escolhi Evan.
A empresa de Evan se chamava Odeo. Estávamos tentando
criar uma forma inicial de podcasting. Eu não digo que tenha
sido um fracasso total, mas não
foi um sucesso, em parte porque
a Apple entrou agressivamente
no podcasting quando o iPod se
popularizou. No início de 2006,

estava claro que nosso modelo de
negócio não iria funcionar. Então
Evan falou para todos escolherem um parceiro e passarem duas
semanas desenvolvendo juntos
alguma ideia para um novo produto.
Meu amigo mais chegado na
empresa era Jack Dorsey, e foi
mais ou menos como na aula de
ginástica quando você tem de escolher um parceiro – eu sabia que
iria escolhê-lo. Naquela época,
Jack usava o AOL Instant Massenger, que permitia que os usuários postassem uma atualização
de status se estivessem prestes a
se desconectar – “estou almoçando”, por exemplo. “Talvez a gente
possa transformar as atualizações
curtas de status em alguma coisa”,
disse Jack.
Originalmente, nós nos concentramos nos celulares, com os
status chegando por mensagens
de texto. Fizemos um protótipo, e
no fim das duas semanas o mostramos ao resto da equipe. Eles
não ficaram entusiasmados, mas
de qualquer forma Evan sugeriu
que continuássemos trabalhando
no projeto. Para escolher o nome,
pedimos para um monte de colegas escrevesse sugestões em pedaços de papel. Um deles sugeriu
Twitter, e eu defendi fortemente
essa opção. Mais tarde, desenhei
o passarinho que se tornou o logotipo do site. Jack e eu compartilhamos a patente da tecnologia
do Twitter. Quando criança, eu
sempre quis ser um inventor, por
isso tenho muito orgulho dessa
patente.
Todos os demais na empresa
eram programadores ou pós-graduados em ciência da com-
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putação. Eu não, por isso tive de
criar minhas próprias oportunidades para contribuir. Eu era um
designer. Meu trabalho era trazer
humanidade para a tecnologia.
Eu me concentrava no produto e
fazia sugestões para melhorá-lo.
Também ajudei a moldar nossa
história para o mundo exterior.
Eu convenci todo mundo de que,
quando as pessoas perguntassem
sobre nossos números, deveríamos dizer que “os números não
importam” e tentar nos concentrar em fazer a marca parecer
maior do que era.
Eu também me encarreguei
de construir a cultura da empresa. Uma cultura se formará, quer
você goste ou não. Se você dedicar atenção a isso, poderá criar
algo que torne a empresa mais
forte. Uma forma pela qual tentei
construir a cultura foi blogando
do website da empresa todos os
dias. Eu queria mostrar nossa humanidade e vulnerabilidade, coisas que mais empresas e líderes
deveriam fazer.
O outro papel que assumi envolvia a política pública da Twitter. Eu tinha convicções firmes
sobre a liberdade de expressão e a
ideia de que não devemos excluir
conteúdo só porque não estamos
contentes com ele. Criamos um
conjunto muito específico de
motivos – principalmente legais
– para a exclusão de conteúdo.
Também fui inflexível quanto à
necessidade de que a empresa
se mantem neutra com relação
à política. Isso foi muito importante quando o Twitter se tornou
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uma ferramenta para os participantes da Primavera Árabe e de
outros acontecimentos políticos.
Mais tarde, quando aparecem relatos sobre atividades de vigilância doméstica da Agência de Segurança Nacional dos EUA, eles
observaram que o Twitter foi a
única empresa de tecnologia que
se negou a facilitar o rastreamento de seus usuários pelo governo.
Senti muito orgulho disso.
Eu nunca quis ser CEO da
Twitter e nunca exerci esse cargo. Sempre me vi como um ator
coadjuvante. Não almejo o poder – eu admirava meus colegas
que exerciam esse cargo e queria
apenas apoiá-los e ter seu apoio.
Isso se tronou particularmente
importante quando a empresa fez
mudanças de gestão – senti que
era meu dever tentar suavizar
aquelas transações. Jack Dorsey
foi nosso primeiro CEO, mas depois o conselho de administração
quis colocar alguém com mais
experiência nesse cargo, então
Evan foi seu sucessor. Algumas
pessoas queriam que Jack saísse
da empresa imediatamente, mas
eu defendi sua manutenção, para
criar uma transição mais elegante.
Todas as vezes que tivemos
uma transição de CEO, trabalhei para ajudar os funcionários a
desviar seu olhar do antigo líder
para o novo, e para encorajar todos a pensar naquilo que era melhor para a empresa, não só para
as pessoas que estavam nela.
É lamentável que os conselhos tenham a tendência de de-

mitir CEOs com tanta frequência. A verdade é que essa é sua
única ferramenta. Eles não vão
tornar os produtos da empresa
melhores. Eles não vão melhorar
nenhuma métrica-chave. Assim,
se as coisas não parecem boas,
eles mudam a liderança. Agora que faço parte de conselhos,
tento resistir a esse impulso. Geralmente digo: “Não, não vamos
demitir o CEO, vamos ajudar o
CEO. Vamos descobrir onde ele é
mais fraco e torná-lo forte.”. Mesmo quando é preciso trocar um
CEO, isso geralmente pode ser
feito de forma muito mais elegante do que se faz.

Aproveitando o
conhecimento do
mundo
Eu me deparei com a ideia
para meu empreendimento mais
recente, Jelly Industries, quase
por acidente. Gosto de conversar caminhando – agendo regularmente reuniões com pessoas inteligentes e engraçadas
durante as quais fazemos longas
caminhadas. Em 2012, eu estava
caminhando com Bem Frinkel,
com quem havia trabalhado na
Twitter. Começamos falando de
como os mecanismos de busca funcionam e o que faríamos
de precisássemos construir um
novo. Recordei o que o vice-presidente de busca da Google tinha
dito: embora exista hoje uma
enorme quantidade de informa-

ções na internet, a maior parte do conhecimento do
mundo ainda permanece trancada dentro da mente
das pessoas. Então, como você cria um mecanismo
de busca para aproveitá-lo?
Acabamos criando um aplicativo que integra várias redes sociais das pessoas e permite que elas façam perguntas umas às outras. Nós o denominamos
Jelly, em referência a rede neural descentralizada de
um jellyfish (água-viva). Ele se baseia na ideia de
que as pessoas querem ajudar umas às outras, por
isso gostam de responder perguntas. O aplicativo
teve uma boa acolhida, mas não suficientemente
boa. Mesmo que trabalhássemos nele por quatro
anos, seria apenas um sucesso moderado. Eu queria
criar algo de maior impacto.
Em 2014, produzimos um novo aplicativo, chamado Super – de superlatives (superlativos). Ele resultou na tentava da nossa equipe de destacar um
ponto de destaque no Jelly. O Super dá um encorajamento empático – “o melhor...”, ou “o pior...”, ou “eu
adoro...” – e lhes permite completar a frase. Ele possibilita às pessoas expressar pensamentos que normalmente não compartilhariam em outras plataformas. Ele celebra a cultura do Mashup (literalmente,
“mistura”) e do remix (recombinação) e permite que
as pessoas postem coisas emotivas e expressivas.
Na Jelly, sou um CEO pela primeira vez. Depois

de ver o que funcionou e o que não funcionou para
outros chefes executivos no passado, aprendi que
geralmente é falta de comunicação que faz um startup fracassar. Nossa empresa tem apenas sete pessoas neste momento, e ficamos todos na mesma sala,
por isso é fácil supor que estejamos todos na mesma
sintonia. Mas não estamos – tenho que trabalhar
para que cheguemos lá, mesmo que gaste 50% do
meu tempo me comunicando.
A mesma coisa vale para o conselho. Se você não
se comunica com os diretores, eles presumem que
você esteja indo mal. Se diz ao conselho que “estamos indo mal”, pelo menos eles vão pensar: “Ótimo,
ele percebeu – ele sabe que estão indo mal”. Escrevo
um e-mail para meu conselho toda semana. Respondo a todos os e-mails. Estou constantemente me
comunicando, porque aprendi que é o trabalho mais
importante do CEO.
Fonte: Revista Harvard Business Review Brasil –
Junho 2015 – Como eu Fiz - Pág. 22 à 25.
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USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

2016 será um bom ano
para comprar imóveis
P

ara mostrar qual será a temperatura do mercado imobiliáriobrasileiro em 2016, EXAME.com
conversou com alguns especialistas, que responderam, entre outras questões, se o ano será bom para
o comprador ou para o vendedor; se os preços dos
imóveis estarão com descontos; e se os juros dos financiamentos estarão altos.
Confira os resultados a seguir e fique por dentro
das principais tendências do mercado para o ano
que se inicia.

Atividade em baixa
Com os fortes indícios de que a crise econômica deve se manter em 2016, o mercado imobiliário
deve ter outro ano de baixa atividade.
Apenas para citar alguns dados de 2015, de janeiro a setembro deste ano os lançamentos de imóveis no Brasil sofreram queda de 24% e o número
de vendas caiu 7% em relação ao mesmo período de
2014, segundo pesquisa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, consolidada pelo Secovi-SP.
A cidade de São Paulo deve registrar uma queda de 38% nos lançamentos de imóveis, passando
de um saldo de 33.955 unidades lançadas em 2014,
para 21 mil em 2015, segundo dados do Secovi-SP.
As vendas também devem sofrer redução de 20%,
passando de 21.756 unidades comercializadas em
2014, para 17.300 em 2015.
Claudio Bernardes, presidente do Secovi-SP,
acredita que a situação continuará ruim, mas tem
chances de ser menos dramática do que neste ano.
“O mercado imobiliário está vivendo uma hemorragia aguda e o quadro é tão grave que, apenas se
parar de sangrar, já melhora muito”, afirma.
Em sua visão, no entanto, para que essa “hemorragia” seja ao menos estancada, uma solução para o
impasse político precisaria começar a ser desenhada no começo do ano. “Enquanto não tivermos um
norte, a situação continuará como está”, diz Bernardes.
João da Rocha Lima, professor titular de real estate da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo (Poli-USP), diz que não é possível saber, ao
menos por ora, quando a crise política se encerrará,
mas se isso ocorrer no começo do ano, o mercado
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imobiliário deve se recuperar a partir do segundo
semestre de 2016.
“A recuperação será tão mais curta quanto mais
rápido os agentes econômicos recuperarem sua confiança. Se o impasse político se resolver logo, o mercado volta, ainda que lentamente, no ano que vem.
Caso contrário, a demanda reprimida continua e
2016 será um desastre”, diz Rocha Lima.
Ele acrescenta que o mercado imobiliário depende de dois fatores principais para crescer. O
primeiro é a confiança do comprador sobre o futuro da economia, fator crucial para que ele se sinta
confortável para destinar sua poupança ao imóvel.
“A família precisa acreditar que esse valor não será
necessário, já que a recomposição da poupança demora muito, de oito a dez anos”, diz.
O segundo fator é a confiança de que a renda
não vai cair, já que para comprometer entre 25% e
30% do orçamento com o financiamento, por um
prazo de 30 anos, o comprador precisa ter confiança
de que seu emprego se manterá intacto. “Se esses fatores não tiverem presentes, a demanda não se anula, mas se reprime”, diz.

Preços mais baixos
Com a resolução do impasse político ou não,
fato é que ao menos no início de 2016, os preços
dos imóveis devem se manter em baixa. “A incerteza
sobre os rumos do país se reflete em preços baixos.
Não é algo homogêneo, mas os compradores conseguem achar preços convidativos em diversas regiões”, afirma o presidente do Secovi-SP.
De acordo com o Índice FipeZap, que acompanha o preço médio dos imóveis em 20 cidades brasileiras, o valor médio do metro quadrado nas regiões
incluídas no índice subiu apenas 1,32% entre janeiro
e novembro 2015. Considerado o efeito da inflação,
isso significa que os preços tiveram queda real (variação inferior à inflação) de 7,44% no período.
Um boletim do FipeZap prevê, inclusive, que em
2016 os preços dos imóveis devem retornar ao valor
que tinham em 2011.
João da Rocha Lima concorda que os preços devem se manter em baixa. “2016 é o ano de comprar
e, a não ser que o país entre em uma depressão eco-

Ruim para quem
vende
Os preços do mercado imobiliário são ditados pelos valores
praticados pelas construtoras, segundo João da Rocha Lima. As-

sim, os preços de imóveis usados,
vendidos por pessoas físicas, tendem a acompanhar os preços das
unidades novas, vendidos pelas
construtoras.
Por essa razão, os vendedores
de imóveis usados também não
devem conseguir preços bons nos
seus imóveis. “Se a pessoa precisar vender, não tem jeito, mas se
ela puder esperar o mercado se
recuperar é melhor”, orienta o
professor da Poli-USP.
Para Marcelo Prata, presidente do Canal do Crédito, 2016 ainda será um ano de acomodação
“O mercado imobiliário tem uma
característica muito particular:
ele não deixa de existir e não fica
totalmente paralisado. O que
acontece em momentos como
este é que o preço sofre uma acomodação, já que com mais dificuldades para vender, as construtoras oferecem descontos”, diz.
Ele acrescenta que o mercado vive um momento de histeria coletiva e tanto o comprador,
quanto o vendedor, devem ficar
atentos a isso.
“Enquanto vemos dados de
entidades como Sinduscon, Secovi, Abecip, etc. de quedas nas
vendas, muitas vezes a indústria
imobiliária vai na contramão dos
indicadores e vende a ilusão de
que o mercado não está ruim. O
setor tem que abandonar algumas práticas que talvez funcionassem no passado, mas que hoje
já não funcionam, como vender
otimismo onde não dá”, afirma
Prata.
Matéria recentemente publicada por EXAME mostra que
o setor de construção civil vive
uma crise sem precedentes. Com
algumas das maiores empresas
do setor afetadas pela Operação
Lava Jato, como Odebrecht, OAS,
Galvão Engenharia e outras especialistas do setor acreditam que
apenas em 2017 o mercado pode
dar sinais de recuperação.

Crédito caro
dificulta compra

USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

nômica brutal, em 2017 os preços
tendem a ser maiores, pensando
em um grau de recuperação qualquer”, diz.
Claudio Bernardes afirma
que, segundo dados do Secovi, o
preço médio dos imóveis ofertados em São Paulo caiu 10% de janeiro a novembro de 2015, o que
significa que é possível encontrar
unidades com descontos nessa
faixa hoje na cidade.
No entanto, ele diz que esses
descontos tendem a diminuir ao
longo do ano, já que as empresas já estão buscando se ajustar
à nova realidade, de menor demanda.
Os descontos hoje são oferecidos porque os imóveis lançados
em 2015 se depararam com uma
demanda reprimida, diante da
queda de confiança do comprador. Assim, para conseguir vender suas unidades em estoque em
um momento de baixa procura,
construtoras foram obrigadas a
reduzir seus preços.
Em São Paulo, por exemplo,
os estoques de imóveis, contabilizados a partir do número de
imóveis em construção e prontos, devem encerrar dezembro
com um número 5% superior ao
registrado em 2014, segundo o
Secovi-SP. Enquanto em 2014, a
cidade possuía 27.555 unidades
em estoque, neste ano o número
deve subir para 28.500.
“A média histórica de estoque
é de cerca de 17 mil unidades, estamos com muito mais unidades
em estoques do que deveríamos
ter, por isso as empresas estão
agora lançando menos e oferecendo descontos”, diz Bernardes.

Se por um lado os preços estão convidativos, por outro as
condições de financiamento estão cada vez piores.
Ao longo do ano, a Caixa
Econômica Federal, a maior concessora de crédito imobiliário do
país, elevou suas taxas de juros
repetidas vezes. A medida foi
tomada diante das reduções de
depósitos e aumentos de saques
da poupança, principal fonte de
recurso para os financiamentos
de imóveis no país.
O Banco do Brasil e os principais bancos privados também
elevaram suas taxas e, segundo o
presidente do Canal do Crédito,
ainda não existem sinais de que
os juros podem ceder em 2016.
Ele acredita, porém, que o
comprador que tiver estabilidade financeira e um valor razoável
para oferecer como entrada deve,
sim, aproveitar os descontos de
imóveis agora, ainda que as taxas
de juros estejam altas. “Neste ano,
mais do que em qualquer outro, o
comprador conseguirá negociar
preços. Assim, os descontos podem compensar as taxas de juros
mais altas”, diz.
Caso as taxas de juros diminuam futuramente, ele lembra
que o tomador pode fazer a portabilidade de crédito para outros
bancos e aproveitar as taxas menores. De acordo com a resolução
4.292 do Conselho Monetário
Nacional (CMN), os bancos são
obrigados reaalizar a transferência do financiamento para outras
instituições, caso o cliente queira.
De todo modo, é importante
se certificar de que o desconto no
valor do imóvel realmente compensa os juros mais altos ou se
o preço está mais baixo apenas
porque a construtora aumentou
o preço de tabela, para divul-
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gar “valores promocionais”. Para
isso, vale pesquisar os preços de
imóveis semelhantes na mesma
região.

Bom negócio
para quem pode
investir
Diante da expectativa de preços menores em 2016, o ano pode
ser uma boa oportunidade para
comprar imóveis com o objetivo
de investir, segundo o professor
de Real Estate da Poli-USP.
Ele afirma que o mercado
imobiliário está se desestruturando neste momento já que as
empresas estão buscando desovar
seus estoques e reduzindo seus
níveis de produção. Portanto,
quando a economia se recuperar,
a demanda que estava reprimida,
mas não extinta, deve voltar e a
oferta pode ser insuficiente. Assim, os preços podem ser pressionados.
“As empresas podem demorar a retomar sua capacidade de
produção, o que pode gerar escassez de oferta. O investidor que
enxergar isso e conseguir investir
em um imóvel agora pode conseguir vendê-lo por um bom valor
lá para o final de 2017, em um cenário pós-crise”, diz Rocha Lima.

Preços podem
subir em São
Paulo a partir de
2017
O comportamento do mercado imobiliário na cidade de São
Paulo pode seguir tendências
diferentes do resto do Brasil por
causa de algumas leis e medidas de urbanismo recentemente
aprovadas e outras que estão em
discussão no momento.
Os principais destaques são o
Plano Diretor Estratégico (PDE),
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que foi revisado em 2014 e define regras para o desenvolvimento urbano da cidade, e um novo projeto de lei que trata da revisão da lei de
uso e ocupação do solo, cuja votação foi adiada para fevereiro de 2016.
A lei de zoneamento que vigora atualmente em São Paulo (lei nº
13.885) é referente a 2004, mas está passando por revisão na Câmara
Municipal de São Paulo para se adequar ao novo Plano Diretor Estratégico (Lei 16.050/2014).
Conforme resume Rocha Lima, tanto o PDE, quanto a revisão da
lei de ocupação, tornam mais restritivas as regras de construção de
imóveis na cidade.
Entre os exemplos de restrição, estão: a limitação de 28 metros de
altura (cerca de oito andares) para prédios construídos no miolo dos
bairros; e a limitação de uma vaga de garagem por morador, sendo
necessário o pagamento de outorga onerosa (contrapartida em que os
empreendimentos pagam para construir) por vaga adicional.
“Com as restrições, os prédios terão menos andares e áreas menores. Como consequência, eles terão menos unidades, os custos serão
repartidos por menos pessoas e o preço dos imóveis será mais alto”,
afirma o professor do núcleo de real estate da Poli-USP.

mercado imobiliário em São Paulo vai parar? Alguns acreditam que sim. As novas regras valorizam
os imóveis antigos, mas comprar imóvel usado e reformar não é uma prática boa para o mercado e não
atende uma demanda de quase 30 mil imóveis por
ano, como é o caso de São Paulo”, diz.
Ainda que o cenário aponte para valorização dos
preços, a maioria do empreendimentos em construção, que devem ser lançados para venda em 2016,
foi aprovada quando o novo PDE ainda não estava
em vigor.
Os empreendimento criados nos novos moldes
do PDE devem ser lançados a partir de 2017. “Os
preços podem ainda não ser pressionados em 2016
por conta disso, mas a partir de 2017 devem subir
com força”, finaliza Rocha Lima.

USO CONSCIENTE DO DINHEIRO

Ele diz que esse encarecimento se dá principalmente em áreas centrais e já adensadas da cidade.
Assim, as leis contribuem para que a população que
trabalha em São Paulo busque moradias mais baratas em cidades da região metropolitana, como em
Guarulhos e na região do ABCD.
“Essas leis expulsam a classe média da cidade
e, como não temos um transporte qualificado, isso
agrava o problema de mobilidade e cria uma insatisfação absoluta para essa parcela da população que
passa a ficar duas horas e meia no trânsito para chegar ao trabalho”, diz Rocha Lima.
Ele afirma ainda que as restrições devem levar as
construtoras a priorizarem a construção de imóveis
de luxo, já que são os únicos tipos de imóveis cujos
valores de venda serão capazes de compensar os altos custos de construção.
“O Plano Diretor e a lei de ocupação encarecem
os imóveis de maneira geral e deixam a dúvida: o

Fonte: Site Exame.com - http://exame.abril.com.
br/seu-dinheiro/noticias/2016-sera-um-bom-ano-para-comprar-imoveis-veja-tendencias
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Campanha
de
Férias
Colaboradora Andressa Costa: “Foto do
presente que minha filha comprou com
o prêmio da campanha de férias!”

Em comemoração ao Dia das
Crianças o Hospital Santa
Paula presentiou os
colaboradores e seus filhos
com convites especiais para ir
ao cinema assistir seus filmes
preferidos no meses de
Outubro e Novembro/2015.
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Programa de Educação Financeira
T

ACONTECEU NO HSP

odo cidadão pode desenvolver habilidadespara melhorar sua qualidade devida e a de seus familiares, a partir de atitudes comportamentaisede conhecimentos básicos sobre gestão de fananças pessoais aplicadas no seu dia a dia.
Os colaboradores receberam uma Cartilha de Educação Financeira e poderão agendar uma consultoria para ajustar seus
orçamentos.
O projeto de Educação Financeira do Hospital Santa Paula
deseja estimular decisões autônomas, referentes a consumo e
investimento, prevenção e proteção, considerando seus desejos
e necessidadesatuais e futuras.

Cartilha de Educação Financeira

No dia 19 de Novembro foi realizada uma palestra do Banco Central do Brasil, ministrada por
Nicolau Alfredo Assali (Analista de DESUP, GBPM1, COSUP-04).
Teve como objetivo estimular mudanças de comportamento com base nas boas práticas de finanças
pessoais,sensibilizando os ouvintes sobre a importância de refletir averca da utilização de seus recursos
financeiros e apresentando princípios básicos envolvidos neste processo. O programa da palestra consistiu
em:
1. Nossa relação com o dinheiro
2a. Juros: A visão de quem paga - uso do crédito e endividamento
2b. Juros: A visão de quem recebe - Poupança e investimento
3a. Orçamento Pessoal - Objetivos
3b. Orçamento Pessoal - Elaboração
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Festa dos Médicos
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Festa de Final de Ano
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Conheça o Li-Fi,
cem vezes mais rápido que o Wi-Fi
HASHTAG

A tecnologia usa luz para transmissão de dados

Por: Felipe Germano

S

e você acha que sua internet é lenta, prepare-se, o grau de
comparação só vai piorar. Cientistas da Estônia estão testando o
Li-Fi, um novo tipo de transmissão de dados da internet. Testes
feitos pela primeira vez fora de
laboratórios registraram uma
velocidade de 1 Gb por segundo,
ou seja, cerca de 100 vezes mais
rápido que a velocidade média do
Wi-Fi.
A base do Li-Fi é que a passagem dos dados se dê por meio
da luz. A técnica conhecida como
VLC, sigla em inglês para Comunicação por Luz Visível, é considerada uma evolução do código
morse. Luzes piscam em uma
frequência imperceptível ao olho
humano, mas que computadores
conseguem identificar. As máquinas acabam decodificando os
intervalos e transformam a piscadela em informação e comandos
para serem executados pelos processadores.
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A ideia já vem sendo estudada há alguns anos. Em 2011,
o professor da Universidade de
Edimburgo, na Escócia, Harald
Haas, inventou a técnica. Segundo ele, a transmissão de dados
por luz poderia ser usada nas
mais diversas ocasiões, como em
carros inteligentes (para que uma
troca de dados entre os veículos
evitasse acidentes), e na iluminação pública (transformando
as lâmpadas na ruas em pontos
gratuitos de internet). No mesmo
ano, ele fez uma apresentação no
TED.
Veja o vídeo no link:
h t t p : / / s u p e r. a b r i l . c o m .
br/tecnologia/conheca-o-li-fi-cem-vezes-mais-rapido-que-o-wi-fi?utm_
source=redesabril_jovem&utm_
medium=facebook&utm_
campaign=redesabril_super
Na verdade, se implementada
com sucesso, isso pode significar
só o começo. Em estudos feitos

em laboratório, a velocidade do
Li-Fi chegou a 224 Gigabites por
segundo. Em termos práticos,
isso significa que você conseguiria baixar games de última geração como Metal Gear Solid V:
Phanton Pain antes de completar
a frase “preciso instalar um sistema de Li-Fi em casa”.
Ainda não há datas específicas para que o sistema se espalhe
mundialmente, porém, a comercialização já está engatinhando.
Haas se juntou à Universidade de
Edinburgo e criou a companhia
PureLifi, que visa o avanço da
tecnologia. Desde 2013 a empresa vem desenvolvendo produtos
como o Li-1st, visam deixar as
técnicas de Li-Fi disponíveis para
o grande público, objetivo esse
que pode ter se encurtado com a
descoberta dos cientistas da Estônia.
Fonte: http://super.abril.com.
br/tecnologia/conheca-o-li-fi-cem-vezes-mais-rapido-que-o-wi-fi?utm_
source=redesabril_jovem&utm_
medium=facebook&utm_
campaign=redesabril_super

Comunicação inbound: o que é isso?
GERAÇÃO MARKETING

No último estágio da comunicação digital, todas as ações serão
pautadas pelo interesse do público
(*) Por: Marcio Cavalieri

S

abemos que a comunicação digital acompanha o comportamento dos consumidores, conectados e cada vez mais interativos com as
marcas. É a ponta da tendência da “consumerização” e tem acelerado a
digitalização dos negócios em diversos segmentos, possibilitando modelos disruptivos como o Uber, Spotify e Netflix, por exemplo. Michael
Brito, no livro Your Brand, apresenta uma reflexão sobre três estágios
da comunicação digital nas empresas e oferece um bom caminho de
raciocínio para acompanhar essa evolução.
O primeiro é o social brand, onde a empresa estabelece brand
channels e começa a interagir com seu público. No estágio 2, chamado
de social business, a empresa busca o engajamento do público com seu
negócio. Os conteúdos dos seus canais passam a ser orientados pelos
interesses do público, por meio de ferramentas de análise e marketing
de conteúdo. A mídia paga (paid media) e a mídia espontânea (earned
media) passam a trabalhar para gerar tráfego para a mídia proprietária
(owned ou branded Media), que é o eixo propulsor da estratégia de comunicação digital. Nesse momento, a empresa estará fazendo inbound
marketing, ou seja, marketing de atração, orientado pelos interesses do
seu público.
No estágio 3, podemos afirmar que a empresa conecta sua estratégia de inbound marketing com os resultados mensuráveis de negócios.
Mais do que engajar o público e converter desconhecidos em seguidores da marca, busca gerar oportunidades de negócios por meio do
marketing digital. Nesse nível, a empresa terá se transformado em uma
inbound company, uma marca que, em tese, pauta todas as suas ações,
e não apenas as de comunicação, pelos interesses do seu público, ou
seja, estará fazendo uma comunicação inbound.
E, nesse cenário, qual é o papel da assessoria de imprensa? Também
passa a trabalhar com os conceitos de inbound (inbound PR). Continua a atuar como promotora da marca junto a seus diversos stakeholders, mas deve “pensar inbound”, sempre selecionando os conteúdos
em função dos interesses do público a cada momento. É uma diferença
crucial. Embora sua ação se direcione muito ainda para a earned media, deve coordenar as ações de paid e owned media, utilizando especialistas e parceiros necessários para entregar essa proposta de valor
aos seus clientes.
Isso exige que o profissional de inbound PR desenvolva novas competências em três pilares fundamentais. Um deles é a tecnologia. Com
tantos dados e ferramentas disponíveis para análise e tomada de decisão, necessariamente deve aprender a incorporá-las em sua rotina. Por

exemplo: ferramentas de monitoramento e analytics, conceitos de
SEO e redes sociais corporativas
(especialmente para projetos de
comunicação interna). Na parte
de processos, as competências
de relacionamento e engajamento continuam primordiais.
Além disso, conhecimentos de
storytelling, políticas de social
media e métricas são importantes. Um ponto importante é o
alinhamento com o processo de
vendas, uma vez que as ações de
inbound marketing geram leads.
Por fim, pessoas. O profissional
precisa atuar entre os silos das
empresas e das agências, em colaboração constante, para agregar os recursos necessários para
entregar as soluções que o cliente
necessita.
Tudo isso gera a necessidade
de repensar a comunicação digital continuamente, assim como
os negócios. E não faltam estudos que apontam isso. De acordo
com o ZMOT (Zero Moment Of
Truth), estudo do Google que
trata do comportamento do consumidor, mais de 80% já tomaram uma decisão de compra antes mesmo de conversar com sua
marca. Junte a isso a informação
de que 50% das empresas que figuravam na edição da Fortune
500, em 2000, desapareceram
do mapa. Com certeza, você não
quer que sua empresa faça parte
dessa estatística.
(*) Marcio Cavalieri é CEO da
RMA Comunicação e membro do
conselho da Abracom
Matéria publicada para a ProXXIma (portal de inovação do Meio &
Mensagem).
Fonte: http://www.proxxima.com.
br/home/conectados/2015/07/22/Comunica--o-inbound--o-que---isso--.
html?xxi_campaign=portal&xxi_
source=destaque&xxi_
medium=principal
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Fred Gelli - criador do logo dos Jogos Olímpicos
GERAÇÃO MARKETING

Criador da logomarca dos Jogos Olímpicos 2016 e eleito um dos 100 homens mais criativos do
mundo, Fred Gelli busca na natureza inspiração para o trabalho e para a vida

Por: Mariana Gonzalez

O

designer Fred Gelli, CEO e diretor criativo
da Tátil Design, não economiza palavras ao elogiar
o Rio de Janeiro, sua maior fonte de inspiração, e o
bairro da Gávea, onde mora atualmente. Não economiza, também, ao falar de suas coleções: há tempos, guarda pedras e conchas que reúne das viagens
que fez pelo mundo, além de insetos exóticos que
aparecem em sua casa. “A natureza exuberante do
Rio é única reconhecida mundialmente. É um privilégio viver aqui”, afirma o empresário, que nasceu
em Petrópolis. É nesse contexto que ele desenvolve
suas ideias, imerso na natureza, nadando em Ipanema, velejando ou praticando outros esportes aquáticos, atividades que ocupam boa parte do seu tempo
livre. E justamente para celebrar o Rio que Gelli está
trabalhando: em 2011, a Tátil Design venceu outra
130 agências e foi escolhida para assinar a comunicação visual dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos
de 2016. As logomarcas são resultado da criação de

uma equipe de cerca de 100 pessoas que, durante
meses, trabalhou para aliar a identidade da cidade
ao espírito olímpico, com curvas inspiradas no relevo carioca, como a Pedra da Gávea, o Morro da
Urca e o Morro Dois Irmãos. Mas o grande orgulho
de Gelli tem a ver com o trabalho desenvolvido para
a Paraolimpíada: a Tátil foi pioneira ao transformar
o ícone paraolímpico em um objeto tridimensional,
que emite sons e vibrações. “Ver atletas cegos entrarem em contato com algo que representa seu esporte foi, com certeza, o momento mais marcante da
minha carreira”, diz o designer de 49 anos. A menos
de nove meses do início dos Jogos, ele não esconde
a ansiedade. Isso porque, há 18 meses, o empresário
trabalha em parceria com o artista Vik Muniz e com
o escritor Marcelo Rubens Paiva na criação e direção da cerimônia de abertura, que acontece no dia
5 de agosto. “O espetáculo será bastante energético,
inspirador e, em certa medida, provocador”, conclui
o empresário, eleito um dos 100 mais criativos do
mundo pela revista norte-americana Fast Company.
Um objeto:
Brinquedo
Uma comida:
Árabe
Um mestre:
Ana Branco, minha orientadora da PUC e, hoje,
professora das minhas filhas
Um filme:
2001: Uma Odisseia no Espaço
Um quadro:
Os do meu avô, José Felipe Gelli
Um museu:
Imperial de Petrópolis, o primeiro que visitei
Um material:
Papelão ondulado
Uma realização:
A logomarca paraolímpica
Um lema:
Nada é tão sério assim
Um ano:
2015, o presente é sempre o melhor momento
Uma cidade:
Rio de Janeiro
O futuro:
Fazer valer a história da Tátil
Fonte: Revista Poder – 2015 – Pág. 109
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10 anos que
abalaram o mundo
A internet dominou o mundo de
forma mais rápida que qualquer
outra tecnologia. Saiba por que
não podemos mais viver sem
ela e o que ainda vem por aí

E

m 1992, a internet ultrapassava a marca de
1 milhão de computadores conectados. No mesmo
ano, eram testados os primeiros protótipos de navegadores para a web. Na época, a rede já tinha 23
anos de história e estava conectada ao Brasil, mas
ainda era praticamente desconhecida do grande público e qualquer menção a ela deveria ser seguida da
explicação “a rede mundial de computadores”. Meses depois, tudo era diferente: os navegadores tornavam-se populares, empresas “ponto com” já eram
notícia, diversos tipos de vírus circulavam pela rede,
as Nações Unidas inauguravam sua página e endereços de e-mail passaram a fazer parte de cartões de
visita.
Dez anos depois, o que mudou? A resposta mais
simples é “quase tudo”. Pouco a pouco, sem que você
ou eu percebêssemos, a internet foi tomando conta
de nossas vidas. O que você encontrará aqui é um
inventário com as principais mudanças que a internet trouxe para o mundo. Pode parecer muita coisa,
mas prepare-se: ainda vem muito mais pela frente.

Vida social

Olhe para um internauta a qualquer hora do dia
e é muito provável que ele esteja trocando mensagens. O e-mail é, com larga vantagem, a ferramenta
mais popular da rede, utilizada por 94% dos usuários. Junto com ferramentas como chats, fóruns e
programas de mensagens instantâneas, a internet
é cada vez mais o modo como as pessoas mantêm
contatos com parentes e amigos. O problema é que,
até hoje, ninguém sabe ao certo se os computadores
melhoram ou pioram as relações sociais. Algumas
pesquisas indicam que não existe muita diferença
entre os relacionamentos de internautas e de pessoas que não estão na rede. Outras indicam que a rede
aumenta a vida social ao permitir o contato entre
amigos distantes, a organização de grupos e a troca entre pessoas que dividem os mesmos interesses,
não importando o lugar do mundo em que estejam.
A única acusação que está quase descartada é a

de que a web trancaria as pessoas diante do computador e as isolaria do mundo real. “Se a internet tem
algum impacto nas interações sociais, ele é positivo.
Para a maioria das pessoas, ela é uma extensão da
vida em todos os seus aspectos”, diz o sociólogo Manuel Castells, da Universidade da Califórnia, Estados Unidos, no livro The Internet Galaxy (A galáxia
internet, inédito no Brasil).
Ao que parece, a internet trouxe apenas uma
nova dimensão à vida social já existente. “As pessoas misturam o mundo online e o offline. Usam a
internet para manter contato com quem elas já conhecem e visitam pessoas que elas encontraram na
rede”, diz o psicólogo social Robert Kraut, da Universidade de Carnegie Mellon, Estados Unidos. Por
esse motivo, as vantagens sociais da rede costumam
ser maiores entre as pessoas que já são extrovertidas no dia-a-dia. A maioria dos problemas costuma
aparecer em pessoas introvertidas que passam o dia
inteiro diante do computador. Para Kraut, dois fatores determinam se a internet será boa ou ruim para
os relacionamentos: o uso que as pessoas fazem dela
(trocar e-mail traz mais benefícios sociais do que
baixar músicas, por exemplo) e o que as pessoas deixam de fazer para usar o computador (sair com os
amigos é melhor do que ver mais TV, por exemplo).
O que não se discute é que, dentro ou fora da
net, existe hoje um novo padrão social, em que cada
indivíduo faz parte de uma rede complexa, reunindo à sua volta diversas comunidades (família, colegas de trabalho, amigos de bairro etc.). “A internet
fornece o suporte material para que esse tipo de sociabilidade se torne dominante”, diz Castells.

Empresas

A revolução que a internet trouxe ao mundo
corporativo foi tão rápida e intensa que não seria
exagero dizer que o capitalismo ficou diferente desde então. Além do surgimento das empresas “ponto
com” inflando o mercado de ações e dos novos serGENTE Santa Paula

|

67

ARTIGOS
viços criados, a rede acelerou as relações entre fornecedores, distribuidores, produtores, administradores e todos os integrantes da cadeia
produtiva. Essas operações entre parceiros de negócios – chamadas de
“business to business”, ou B2B – representaram, no ano passado, 80%
de todas as transações feitas na rede e deram o tom de como as empresas funcionarão nos próximos anos.
A facilidade de comunicação e a economia de tempo trazidas pela
internet incentivaram as corporações a se concentrarem nas suas atividades principais e a deixarem os demais processos para empresas menores. A cadeia de lanchonetes McDonald’s, por exemplo, terceirizou
toda a produção e distribuição dos ingredientes de seus sanduíches. A
americana Cisco, uma das maiores empresas de tecnologia do planeta, repassou para outras companhias até a montagem das máquinas
que vende. Cada uma dessas organizações se transformou em redes
gigantescas de pequenas e grandes empresas que dividem informações
e controlam, juntas, pela internet, toda a produção. O resultado é uma
flexibilidade, rapidez e economia de milhões de dólares em suas atividades.
“Todos os tipos de negócios podem ser aperfeiçoados com a internet, basta encontrar um modelo apropriado”, afirma Cid Torquato,
diretor executivo da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Os
bancos diminuem os gastos de suas operações em até 90% ao transferi-las para a rede. Até o governo saiu ganhando com a web: centralizou
todas as compras da União em leilões eletrônicos, feitos pelo portal
ComprasNet. Além de dar mais transparência às licitações, o sistema
trouxe uma economia de 500 milhões em menos de dois anos.
A internet também viabilizou um novo tipo de cooperação no desenvolvimento de produtos. O principal exemplo é o sistema operacional Linux. Disponível de graça na internet, cada programador do
mundo pode modificá-lo e melhorá-lo. No final, ninguém é dono do
programa, mas todos se beneficiam dele. “É um novo modo de produção, em que os trabalhadores não dependem do mercado e nem de um
patrão”, afirma José Fernando Perez, diretor científico da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Esse modelo de trabalho
viabilizou algumas das pesquisas científicas mais avançadas do país,
como a decodificação de genomas e o mapeamento de toda a biodiversidade do Estado de São Paulo. “Nós interligamos pela internet centenas de doutores de diversas universidades, fazendo-os parte de um
mesmo instituto virtual. Com isso, reduzimos custos, disseminamos
o conhecimento e aumentamos a visibilidade dos projetos”, diz José
Fernando.

Trabalho

A internet é uma das ferramentas mais poderosas para ajudar o
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trabalho... e também para evitá-lo. Uma pesquisa feita pela companhia americana Websense no
mês passado, nos Estados Unidos, mostrou que empregados
com acesso à rede costumam
gastar o equivalente a um dia
por semana olhando páginas não
relacionadas ao serviço. Mas os
patrões não precisam se preocupar, porque a internet compensa
esse tempo perdido ajudando os
funcionários a reciclar conhecimentos, solucionar problemas e
trabalhar fora do horário – não
é preciso que todos se encontrem
na mesma hora quando se usa o
e-mail.
A rede também aumentou a
quantidade de informação com
a qual as empresas precisam lidar
e, por consequência, o trabalho
necessário para interpretá-las.
Por esse motivo, as empresas
passaram a exigir trabalhadores
capazes de aprender e se adaptar
rapidamente a mudanças. Com a
rede, esses talentos puderam ser
achados em qualquer lugar do
mundo e contratados mesmo que
à distância e por pouco tempo.
“O padrão de emprego tornou-se
mais flexível”, diz Manuel Castells.
Só que, na cabeça do trabalhador, lidar com esse mar de dados não é tão simples. “As pessoas
começam a se comportar como
os computadores, pensando em
várias coisas ao mesmo tempo”,
afirma o administrador Nelson
Lerner Barth, da Escola Superior
de Propaganda e Marketing, de
São Paulo. Essa avalanche de informações, segundo alguns pesquisadores, coloca tanta pressão
na nossa memória que fica impossível lembrar-se de tudo. O
resultado seria o aumento do estresse no trabalho, como revelam
diversas pesquisas. “A internet
fornece quantos dados você precisar. Quando não sabemos algo,
é porque não procuramos direito.
Em tese, estamos sempre devendo”, diz Nelson.
Ficar o dia inteiro na frente
do computador, aprendendo com
ele e utilizando-o para se comunicar com colegas de trabalho

Privacidade e
segurança

Na internet, todo mundo
quer destruir a sua privacidade,
inclusive você. Governos, empresas, criminosos e até seus amigos
estão interessados em obter informações sobre cada um e, em
nome da segurança e da comodidade, a maioria de nós praticamente não vê nenhum problema
em fornecê-las.
Comecemos pelos criminosos. Cresce a cada dia o número
de formas pelas quais eles podem
utilizar o computador para praticar crimes. Um dos principais
é o roubo de dados bancários,
números de cartões de crédito e
outras informações pessoais que
são depois utilizadas para compras fraudulentas. O seu micro
também pode ajudar a espalhar
vírus ou receber pequenos programas que, quando acionados,
ajudam a atacar outros sites na
rede. Esses problemas já são graves, mas tendem a piorar. “Quem
coordena os ataques tem mais
vantagens do que quem defende.
Eles se organizam em comunidades online e dividem as informações. Já as empresas, ao descobrir
uma falha em um software, muitas vezes a escondem para não ter
problemas de marketing”, afirma
Ricardo Costa, engenheiro sênior
da empresa de segurança eletrônica Symantec.
Para prevenir crimes, os Estados se sentem cada vez mais impelidos a vigiar a troca de dados
na internet. “Controlar a rede é
tão impossível quanto matar todas as formigas do mundo. Só é
possível fiscalizá-la localmente”,
afirma Jean Paul Jacob, gerente de
Relações Técnicas do Centro de
Pesquisas de Almadén da IBM,

Estados Unidos. A solução em países como a Inglaterra foi criar leis
que obrigam os provedores de acesso a fornecer as páginas visitadas
e os e-mails de cada conta quando for preciso. Governos autoritários
como os da China e da Arábia Saudita construíram, com a ajuda de
companhias ocidentais, verdadeiras muralhas eletrônicas que vigiam
as páginas visitadas e impedem o acesso dos cidadãos a sites com informações proibidas.
As empresas, por sua vez, têm seus próprios motivos para colecionar dados sobre os consumidores. A internet permite que as companhias ofereçam serviços e anúncios personalizados a seus clientes,
mas antes é preciso que elas colecionem dados sobre as preferências de
cada um. “Existem ferramentas para garantir a privacidade, mas muitas pessoas, assim como eu, entregam os dados pessoais porque sabem
que eles reverterão em serviços melhores”, afirma Osvaldo Barbosa de
Oliveira, diretor geral do MSN Brasil, o portal de serviços e conteúdo
da Microsoft.
O último golpe na privacidade vem de nossos amigos. Basta digitar
o nome de qualquer internauta em uma ferramenta de busca que pode
se descobrir muito sobre o passado dela. É possível que, em breve,
qualquer metrópole fique parecida com as pequenas cidades em pelo
menos um aspecto: todo mundo saberá tudo sobre a vida dos outros.
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também gera algumas confusões
mentais. “A web pode muito bem
nos fazer tratar os computadores
como pessoas e as pessoas como
computadores, até o ponto em
que começamos a tratar os dois
da mesma forma”, afirma o sociólogo Clifford Nass, da Universidade de Stanford, Estados
Unidos.

Propriedade intelectual

Há um dono para quase tudo na internet. A British Telecom, por
exemplo, possui a patente dos links. Uma pequena empresa americana
chamada E-Data tem o registro dos downloads de softwares. A firma
norueguesa Bellboy registrou, na Europa, a patente do e-commerce.
A lista vai longe: há registros para transmitir som e imagem na mesma página, vender carros online e mandar cartões de felicitação pela
web. Em poucos anos, a internet fez pela propriedade intelectual o que
nenhuma tecnologia havia feito antes. Na nova realidade, qualquer atividade pode ser transferida para o mundo virtual e se transformar em
uma idéia nova e registrável.
A avalanche de patentes é tão grande que já atrapalha o próprio
desenvolvimento tecnológico. “A criatividade e a inovação são sempre
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construídas a partir do que existe.
Temos cada vez menos liberdade
para nos inspirar nas idéias existentes, porque elas são reguladas
por licenças”, diz o advogado Lawrence Lessig, da Universidade
de Harvard, Estados Unidos, um
dos maiores ativistas contra abusos da propriedade intelectual.
Mesmo assim, escritórios de patentes de todo o mundo batem
recordes a cada ano. Quando a
informação é o bem mais valioso,
nada mais importante do que ter
propriedade sobre idéias – ainda
mais quando, na internet, qualquer conhecimento pode ser copiado.
As questões sobre propriedade intelectual esquentaram com
o surgimento de programas que
permitiam a qualquer um partilhar músicas, filmes e softwares.
As gravadoras afirmam que esse
tipo de cópia causou uma queda
de 7% na venda mundial de CDs
no último ano. Para diminuir
o problema, elas processaram e
fecharam alguns dos programas
mais populares. “Eliminar a troca
de arquivos é impossível. O que
elas querem é apenas impedir
que essa troca se profissionalize”, diz o advogado Nehemias
Gueiros, da Fundação Getúlio
Vargas, no Rio de Janeiro. Apesar dessa guerra das gravadoras,
o problema parece menos grave.
Uma pesquisa realizada pelo instituto americano Edison Media
Research mostrou que a maioria
dos usuários desses programas
compram álbuns de artistas que
conheceram na internet.

Informação e
aprendizado

Em 1996, Jonathan Lebed,
um garoto de12 anos de Nova
Jersey, utilizou a internet para
aplicar seus 8 000 dólares de economias em ações. Continuou a
negociá-las e, quatro anos depois,
multiplicou esse dinheiro para
800 000 dólares. Só que, segundo
a comissão que fiscaliza o mercado de ações, Jonathan havia feito
11 transações ilegais entre 1999 e
2000. Ele tinha comprado ações e
colocado diversas mensagens em

70

|

GENTE Santa Paula

listas de discussão sobre o mercado financeiro recomendando os
títulos recém-adquiridos. O valor deles subia e Jonathan vendia
logo em seguida. Para a comissão,
ele havia manipulado o mercado
e foi obrigado a devolver 285 000
dólares. Mas ficou com a boa diferença.
A história de Jonathan ilustra muitas das mudanças que a
internet trouxe ao mundo. Em
primeiro lugar, ela ampliou os
recursos educativos ao ponto
de ensinar o funcionamento da
Bolsa de Valores a um pré-adolescente e fazê-lo bem-sucedido.
Em segundo, tirou o mercado de
ações das mãos de especialistas
e o tornou acessível a qualquer
um, assim como ela fez com outras profissões. “A internet solapou qualquer cargo cujo status
dependia de acesso privilegiado
à informação”, afirma Michael
Lewis em seu livro Next (Próximo, inédito no Brasil). Os médicos, por exemplo, começaram
a atender alguns pacientes mais
informados dos detalhes da sua
doença do que eles próprios. Da
mesma forma, advogados tiveram que aceitar conselhos de especialistas da rede. Até os padres
foram obrigados a dividir sua especialidade: nos Estados Unidos,
informações religiosas são mais
procuradas que os sites de leilões,
de cassinos, de bancos ou de encontros.
A internet também permitiu
que qualquer pessoa, assim como
Jonathan, produzisse informações e influenciasse outras pessoas. Depois de trocar e-mails,
a atividade mais popular na web
é ler notícias. Mas, ao contrário
dos jornais, canais de televisão
e revistas, qualquer pessoa na
internet pode divulgar novidades. Existem hoje mais de meio
milhão de blogs, páginas de fácil manutenção parecidas com
diários, em que o autor expõe
detalhes da sua vida e sua visão
de mundo. “A internet trouxe informações que não costumavam
aparecer na mídia tradicional”,
afirma o sociólogo especializado
em ciberespaço André Lemos, da

Universidade Federal da Bahia.
Democratizar a informação
tem também um lado negativo.
Quando todos podem escrever o
que querem, cabe ao leitor apurar
o que é boato ou não. “Por esse
motivo, ainda existe uma busca
maior pelos sites ligados à mídia
tradicional”, afirma André. É possível que, no futuro, essa tendência mude. Quando isso acontecer,
as pessoas entrarão em contato
direto com a fonte da notícia,
seja ela a crise da economia seja
a fascinante vida de um cidadão
desconhecido.

Exclusão social

No mundo todo, mais de 550
milhões de pessoas possuem
acesso à internet em casa e, dentre essas, 14 milhões estão no
Brasil. Pode parecer muito, mas
esse número indica que apenas
um em cada 12 brasileiros está
conectado às tecnologias que determinaram o ritmo da economia
e da sociedade na última década. “A exclusão digital é um dos
maiores problemas que enfrentamos hoje. O acesso à internet
é tão importante quanto outros
recursos, como água e eletricidade”, afirma Jayne Cravens, especialista em voluntariado online
das Nações Unidas. Uma vez que
a web mudou os modos de trabalhar, produzir e comercializar, os
problemas básicos só podem ser
resolvidos se levarmos em conta
a rede mundial de computadores.
Existem iniciativas na web,
por exemplo, que promovem a
venda de produtos de comunidades locais para empresas, que
jamais seriam alcançados de outra forma. Ao mesmo tempo, a
internet pode ajudar a preservar
as tradições de grupos étnicos.
“Não existia antes uma ferramenta capaz de fazer o contato
entre pessoas de todo o mundo
que possuem uma cultura isolada
ou uma língua em vias de desaparecer”, diz Cravens. Os movimentos de protesto também são
beneficiados. “A internet pode
dar dimensão global aos conflitos
locais. O movimento zapatista,
no México, tornou-se conhecido

Futuro

Se a atual quantidade de informação na internet
já lhe deixa tonto, prepare-se para lidar com muito
mais problemas daqui para a frente. “Nos próximos
dois anos, vamos gerar mais informação do que em
toda a história da humanidade”, diz Jean Paul Jacob.
Teremos tantos dados que nem mesmo os programas mais sofisticados de hoje conseguirão encontrar uma informação desejada. “As ferramentas de
busca conseguiram acompanhar até agora o crescimento da rede. Não sabemos se, daqui em diante,
elas continuarão a ser tão úteis”, afirma o cientista
da computação Ed Chi, do Centro de Pesquisas Palo
Alto, da Xerox, Estados Unidos.
Algumas tecnologias já estão sendo desenvolvidas para resolver esse problema. Uma delas é uma
linguagem de programação – chamada XML – capaz de reunir e relacionar informações semelhantes mesmo que elas estejam em lugares distantes
da rede. “A internet transformou o mundo em uma
grande biblioteca. Agora, o XML vai transformá-lo em uma grande base de dados”, afirma Oswaldo
Barbosa de Oliveira, do MSN. Outra proposta para
digerir o mar de informações é dar inteligência às

máquinas e fazer com que elas nos conheçam. Bilhões de dólares são hoje investidos em pesquisa
para conseguir que o computador descubra o que
precisamos a partir de dados sobre nossas ações e
preferências.
Recolher informações sobre nós não será difícil. A previsão é de que a internet, daqui em diante, estará conectada a todo tipo de aparelho, dos
eletrodomésticos ao relógio de pulso. “Não vamos
mais pensar na rede. Ela será uma infra-estrutura
embutida em tudo o que usamos”, diz André Lemos.
Os produtos que teremos em um mundo desse vão
desde despertadores que checam notícias sobre o
trânsito e nos acordam mais cedo quando houver
um engarrafamento até roupas que analisam nossa
saúde e passam um relatório para o médico.
É pouco provável, no entanto, que a internet acabe com a TV. “Os canais de televisão continuarão
existindo, mas talvez eles mudem de formato”, afirma Jean Paul. Poderemos ter, por exemplo, sistemas
que montem programações personalizadas, em que
cada pessoa escolhe seus programas e os assiste na
hora que quiser.
Saber como as redes de hoje evoluirão, no entanto, não depende apenas dos produtos e das novidades que serão inventados. “A tecnologia não
determina o futuro. Ela depende de aspectos econômicos, sociais e políticos”, diz Jean Paul. Dessa forma, o destino da internet será determinado,
principalmente, pelo que você e eu quisermos fazer
com ela.
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pela internet”, diz André Lemos.
Resolver a exclusão digital, no entanto, não é
apenas dar computador para o povo. É preciso antes ter uma infra-estrutura de telecomunicações e,
depois, um treinamento para que as pessoas conheçam os recursos da rede. Para amenizar a exclusão
digital, o governo federal brasileiro prometeu gastar
1 bilhão de reais para a instalação de internet em
todas as cidades com mais de 600 000 habitantes.
Agora é esperar que dê certo.

Fonte: Super Interessante - http://super.abril.com.
br/tecnologia/a-internet-10-anos-que-abalaram-o-mundo
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Parceria

VOCÊ SABIA

Restaurante GATTAI SUSHI

O

GATTAI SUSHI oferece ao Hospital Santa Paula preço
especial no Rodízio do Almoço de segunda-feira a sexta-feira
por R$ 34,90.
Promoção válida a partir de 22/11/2015.
Qualquer alteração no preço ou validade da promoção será
avisada com 30 dias de antecedência.
Para garantir o preço especial apresente seu crachá para
identificação. Participam da promoção colaboradores, terceirizados e médicos.
Endereço: Rua Graúna, 65 - Vila Uberabinha São Paulo Tel. 5049-1636
www.gattaisushi.com.br
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Prezados,
Boa tarde!
Recebi correspondência desta Instituição, perguntado se existe alguma reclamação
quando da minha internação.
Pelo contrário, quero agradecer a todos
que prestaram um excelente atendimento
desde a minha entrada no Pronto Socorro até
minha saída.
Agradeço a Deus e a Vocês por estar vivo
e com saúde.
Que o Grande Deus abençoe a todos!
Abs.,
M.A.B.
À equipe Médica, aos Auxiliares de Enfermagem e demais Funcionários do Santa
Paula:
Tem o presente o objetivo de AGRADECER o tratamento dispensado a minha mãe
no período em que esteve internada (Atendimento nº 1282821 - de 18 a 25 de setembro).
Não poderia deixar de manifestar o meu Muito Obrigado pela atenção, carinho e cuidado
como foi tratada nestes dias em que aí esteve,
tanto pelos médicos, enfermeiros, auxiliares
e todos aqueles que indiretamente cuidaram
com esmero de seu tratamento e de sua recuperação. Parabéns.
M.G.
Boa tarde Senhor Diretor,
Venho pelo presente agradecer pelo atendimento dado ao meu marido - Paciente S.
R. P., durante o período em que ele permaneceu internado na UCO desse Hospital e
depois um dia no quarto para que fosse feita
a transição da alta hospitalar. Ele permaneceu
internado do dia 04/09/2015 a 20/09/2015.
Agradecemos pela dedicação de toda da equipe da UCO e da HEMODINAMICA. Diante
do caos que se encontra a saúde pública e em
alguns setores da saúde privada, quando encontramos profissionais que fazem a diferença, cabe a nos agradecer. Fomos surpreendi-

CHUVA DE CONFETES

Este é o espaço que a Revista Gente Santa Paula utiliza para colocar as cartas
de agradecimento e de elogios dos pacientes e acompanhantes à dedicação da
equipe Santa Paula.
dos por profissionais altamente qualificados
para o trato com o ser humano. Estar doente
é muito ruim, mas quando encontramos pelo
nosso caminho profissionais que humanizam
o tratamento, tudo fica muito mais fácil. Deparamos com médicos que conseguem sentar
ao lado do paciente, segurar na mão dele, e ir
além, confortando-o e conseguindo diminuir
a dor emocional deles. Em todos os plantões,
fomos atendidos por médicos assim.
O corpo de enfermagem, desde os técnicos até os enfermeiros, eram tão próximos
que nós tínhamos a sensação de estar em casa
com a nossa família. Quantos sorrisos levaram ao meu marido, quanto animo ele recebeu, somos infinitamente gratos.
Não menos diferente foi a simpatia das
profissionais que faziam a higienização dos
quartos. Em cada entrada um sorriso iluminava os seus rostos.
Depois de três dias em que ele recebeu
alta ele precisou voltar a outro hospital e permaneceu internado por mais alguns dias.
É por isso que tomo a liberdade de agradece-los, na segunda internação, pudemos
conhecer um tratamento diferente do que ele
recebeu no Hospital Santa Paula.
Vocês estão de Parabéns, continuem nesta
linha de atendimento, pessoas sofrem e além
de remédios, tratamento humanizado contribui para a recuperação deles.
Hoje digo com toda certeza vocês colaboraram e muito com a recuperação do meu
marido.
Obrigada e seremos sempre gratos a vocês.
S. J. T. e S. R. P.
Eu estive internada há algum tempo no
Hospital Santa Paula, gostaria muito de agradecer a todos que cuidaram de mim, a enfermagem, os médicos, as moças da limpezas,
todos sempre com um sorriso no rosto, prontos para me atender de forma carinhosa. Re-
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cebi a carta de agradecimento em casa e decidi ligar para dar os parabéns à administração
do Hospital. Obrigada à todos!
F.B.F.S.
No dia 23 de setembro estive internada no
Hospital Santa Paula para cirurgia de varizes
bilateral com Dr. Seiji Sato e Dr. Marcelo Sato.
Quando cheguei no hospital já pude ver
um tratamento diferenciado. Foi realizada a
internação e após fui encaminhada ao apto
6009 com toda a atenção da colaboradora da
recepção, após fui atendida pela equipe de
enfermagem do sexto andar e do centro cirúrgico que atenderam como um todo, pelos
anestesistas, pelos cirurgiões e pela equipe de
nutrição.
Quero deixar o meu agradecimento pelo
carinho, dedicação, ética profissional, um
atendimento humanizado no pré, trans e pos
operatório imediato, que Deus possa abençoar a todos.
Mais uma vez muito obrigado.
T. H. M.
Meu nome é Aline Onofre de Souza dei
entrada no hospital as 00h00 do dia 14/11 e
recebi alta em 15/11.
O atendimento que recebi desde a entrada
para internação, os enfermeiros, copeiras, as
meninas da limpeza e claro, o meu médico,
foram ótimos em tudo, todos extremamente
atenciosos, cordiais em todas as escalas de
horários.
Não tenho a reclamar somente a agradecer por todo apoio em um momento tão especial pra mim, que foi finalmente fazer uma
cirurgia para corrigir um problema que eu
tinha a 10 anos. Ah! A comida é ótima!!!! :)
Grande abraço e uma ótima semana a todos.
Cordialmente,
A. O.
Meu pai realizou uma cirurgia de ressecção de dois tumores na bexiga no dia 09 de
novembro, o nome é:A. S.. Escrevo para parabenizar toda a equipe técnica, atendentes,
enfermagem, nutricionista, pessoal da lim-
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peza etc. Fomos muito bem tratados desde
a recepção até a alta. Sempre com sorriso no
rosto, eficiência no controle em relação a higiene. Sinceramente me surpreendi, pois foi
a primeira vez que usamos o serviço deste
hospital.
Meu pai ficou no quarto andar ala B.
Agradeço a atenção e enfatizo que precisamos de profissionais que tenham comprometimento humano, que é essencial para a
recuperação dos pacientes.
Parabéns aos responsáveis.
S. S. T.
Parabenizo o Hospital Santa Paula pela
equipe de funcionários que tem, desde as
pessoas que fazem limpeza, enfermeiros,
atendentes, copeiras.
São atenciosos, prestativos, simpáticos,
realmente preocupados com o bem estar dos
pacientes num momento que realmente precisam desses cuidados. Meus sinceros agradecimentos.
H.N.C.
Fui internado e fiz uma cirurgia de vértebras da coluna toráxica e lombares. Cirurgia
chamada Sifosplatia. Gostaria de deixar meu
agradecimento a toda equipe de exames de
tomografia, raio-x,
ressonância magnética, pela excelência,
presteza e vocação ao trabalho que exerceram
comigo. Quero ressaltar também, que toda a
equipe de enfermagem do quarto andar, bloco C, foi de
fundamental importância à minha saúde,
tanto antes, quanto depois de realizar minha
cirurgia. Profissionais dedicados e com vocação ao trabalho de enfermagem. Equipe da
manhã, tarde e noite I e II.
Insta frisar, que todos os profissionais que
mencionei, merecem todo respeito e admiração por mim, meus familiares e amigos, bem
como pela direção do Hospital Santa Paula.
Cumpre ressaltar que toda a equipe do
centro cirúrgico, bem como os médicos Dr.
Fernando, Dr. Rafael e Dr. Marcelo, foram
iluminados por Deus e salvaram minha vida.

Gostaria de parabenizar toda a equipe
de colaboradores do 2 andar ala B pelo excelente profissionalismo , quando descobrir
o meu diagnostico fiquei com muito medo
e assuntada do que teria que enfrentar, mas
ao chegar aqui todo o meu medo passou porque não encontrei apenas profissionais e sim
pessoas preocupadas em nos receber como se
fossemos da família passar palavras de carinhos quando precisamos, atenção com todas
as nossas necessidades que são muitas enfim
estou em tratamento desde 28/07/2015 ainda
falta um pouco para o término do mas já me
sinto curada e já com saudades desta maravilhosa equipe. Em especial os doutor SERGIO
e o doutor GUILHERME as enfermeiras ERIKA e MARIA.
S.F.S.
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Assim como o anestesista e toda a equipe
de enfermagem do centro cirúrgico.
Enfim, graças a Deus tive o privilégio de
ter sido tratado por todos esses profissionais,
pessoas que só se preocuparam com o que era
melhor pra mim, paciente, deixando de lado
qualquer tipo de vaidade e egoísmo.
Não tenho palavras para explicar minha
gratidão a todos eles, sendo que tudo que passei, com os cuidados desse time espetacular,
me faz acreditar no ser humano, haja vista,
tudo que estamos vendo e vivenciando no
nosso país.
Portanto, muito obrigado Hospital Santa
Paula, pela estrutura humana que se dedica
diuturnamente a diagnosticar e lutar pela recuperação dos pacientes que se encontram no
Hospital, desde a segurança, até as faxineiras
que se entregam de corpo e alma ao trabalho
árduo e difícil que executam.
Parabéns a todos profissionais e que Deus
abençoe a todos.
Muito obrigado!
M. V. B.

ter tido alta logo no dia seguinte, não pude
agradecer a toda equipe (sem exceção nenhuma), pelo carinho, atenção, dedicação, e
cuidado de cada uma de vocês. É certo dizer
que foram fundamentais para o meu breve
restabelecimento. MUITO OBRIGADO PESSOAL!!!
Um enorme beijo a todas vocês!!!
I.C.C.
Prezado,
Estive sob os cuidados do Hospital Santa Paula no período de 28/10 a 08/11 do ano
corrente. Casas de Saúde geralmente não são
locais agradáveis, onde impera a sizudes e
frieza nos relacionamentos.
Quanto a essa instituição, afirmo que no
período em que nela permaneci, sozinho na
UTI e depois com minha esposa como acompanhante em Apto, o tratamento recebido em
nada lembra um nosocomio, tornando a estadia imensamente prazerosa.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer e abraçar a todos quantos conosco estiveram, visto que o profissionalismo e acima
de tudo o calor humano foram a tônica do
relacionamento.
Por motivos óbvios espero não mais precisar de vossos serviços, porém, se necessário
forem, sei que estarei em boas mãos, e, onde
for, certamente serei um divulgador de vosso
nome.
Obrigado...obrigado...obrigado!
Atenciosamente,
C. A. B. e R. A. S.
Recebi em 09/10/2015, carta a respeito de
minha internação no Hospital Santa Paula, e
gostaria de comentar a respeito.
Quero agradecer a todos pelo ótimo serviço prestado quando da minha internação
entre 28/09 e 29/09.
Muito Obrigado e que o Hospital possa
manter o ótimo nível de atendimento a todos
os pacientes.
L. E.

Escrevo para agradecer a toda a equipe
de enfermeiras e auxiliares, pessoal da Nutri
e Fisio, atendentes e limpadoras do 6° andar.
Fui submetido a uma gastroplastia em
09/11/2015 no período da tarde, e apesar de
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ONCOLOGIA

SANTA PAULA

Caderno Especial IOSP

Você nunca está sozinho.
Nós cuidamos de você.

Ações do Santa Paula para o
Outubro Rosa e Novembro Azul
IOSP

Banco de Lenços

P

ara o Outubro Rosa de 2015, o Instituto de
Oncologia Santa Paula investiu toda a sua força, carinho e trabalho para dar foco no Banco de Lenços.
Projeto que já haviamos iniciado no começo do ano,
com a arrecadação, organização das doações, higienização e distribuição de lenços para quem está passando por tratamentos oncológicos.

Os resultados foram grandes parcerias com empresas, lojas, personalidades e em eventos que toparam serem novos pontos de arrecadação no mês de
Outubro. Isso gerou inúmeras mídias expontâneas
fortes e muito importantes para divulgar nosso Banco.
Site: www.bancodelencos.com.br
Ação com a EasyTaxi:

Ação com Patricia Mattos/LeBlog:

CAMPANHA #lencosqueunem
A campanha desafiava blogueiras e life style a compartilharem a ação de
doação ao Banco de Lenços através de postagens no:

- Através do app e de um voucher de doação de R$2 na
corrida faremos a captação de doação em $ durante o mês
todo de outubro para o Banco de Lenços
- O projeto Banco de Lenços irá entregar no nosso posto
lenços rosas para o retrovisor dos taxis como símbolo de
apoio a causa e 1000 bolsinhas de arrecadação de lenços
que devem ser colocados nos táxis
- A EasyTaxi fará disparo de e-mails mkt para o mailing de
pacientes do Instituto de Oncologia Santa Paula, que terá
como conteúdo o apoio a campanha e dará um voucher de
desconto.

Ação com a Casa Baccarat:

Ação com Glamurama:

- Festa de 9 anos da Revista JP –
25/10/15, na Fundação Ema Klabin para 500
convidados:
- Convite = Doação de lenços para o Banco de
Lenços
- 2 Notas do site Glamurama
- 2 Posts no Instagram

A ação do Banco de Lenços na festa da revista J.P. foi um
sucesso: arrecadamos mais de mil peças e contamos com
doações de Joyce Pascowitch, Giovanna Antonelli, Otávio
Mesquita, Ana Hickmann, Astrid Fontenelle e Andressa
Salomone. Agora, os lenços serão enviados para centenas
de mulheres que estão em tratamento.
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Parceiros e Pontos de Arrecadação:

BDO

Senac – Francisco Morato

Agência RAEMP

Senac – Lapa Tito

Camargo Corrêa
ETEC – Belém 1º EB

“A marca TVZ (@tvzoficial) produziu
- O ator Alexandre Nero e sua mulher,
lenços exclusivos para o ponto de
Karen Brusttolin, também se uniram
ao Banco de Lenços na campanha coleta
feita da My Shoes
em parceria com o @Glamurama. (@myshoesoficial) durante o
Além de um belo lenço, o casal
Outubro Rosa! Todos os lenços
também enviou uma carta.
arrecadados e produzidos foram
doados ao Banco de Lenços Flávia
Flores do Instituto de Oncologia
Santa Paula. Obrigado a todos que
participaram dessa campanha!”

Marca TVZ - produziu lenços exclusivos

Alexandre Nero (ator) e sua esposa Karen Brusttolin

Empresas Parceiras:
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Principais Mídias:

Programa Bem Estar – TV Globo
A audiência média do programa é de 6 milhões de pessoas. O site tem uma média de
3,2 milhões de pageviews

IOSP

Programa É de Casa – TV Globo

Programa Okay Pessoal – Otavio Mesquita - SBT
PAULISTANO NOTA DEZ, TEM UMA
PÁGINA NA REVISTA VEJA SÃO PAULO,
DESTINADA A PESSOAS CUJOS
TRABALHOS VOLUNTÁRIOS
TRANSFORMAM A CIDADE.

A VEJA SÃO PAULO É A PRINCIPAL
REVISTA DE SP, COM UMA MÉDIA DE

790 MIL LEITORES
SEMANAIS.

Capa da Folha de S. Paulo
- Publicado em 11/10/2015

Campanha Vasenol + estúdio Led’s Tattoo com pacientes do
Instituto de Oncologia Santa Paula

Matéria da VTV - Filiada do SBT na região de Campinas
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TV Folha

Sites e Redes Sociais Coloridas:
• Site do Hospital, Coneccte e Banco de Lenços ficam rosa e azul
durante a campanha

IOSP

Iluminação do Hospital e
Instituto de Oncologia Santa Paula:

2015 – Palestras com médicos do
Instituto de Oncologia Santa Paula

Net Claro_com Dr. André Perina e Fábio
Paganini em 20.10
Brookfield_com Dr. Denyei em 20.10

2015 – Palestra na BDO com Dr. André Perina e Fábio Paganini
em 28.10

GENTE Santa Paula

|

81

IOSP

Nova Ação para o Novembro Azul/2015 – BANCO DE BONÉS:

Como o Banco de Lenços, o Banco de Bonés
nasceu para levar um símbolo de apoio e esperança
à pessoas que estão passando pelo tratamento contra o câncer. Qualquer um pode fazer sua doação e
pacientes do Brasil inteiro podem solicitar sua peça
sem nenhum custo. O Banco de Bonés já está rece-

bendo doações de bonés para distribuir à todos que
estão passando pelo tratamento.
Um gesto de esperança e carinho.
Para fazer um pedido acesse:
http://bit.ly/bancodebones

Primeiras doações para o BANCO DE BONÉS:
Até 11 de Dezembro/2015 já recebemos 500 bonés
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DEZEMBRO LARANJA:

IOSP

QUAIS CUIDADOS VOCÊ DEVE TER
PARA SE PREVENIR CONTRA
O CÂNCER DE PELE?

A

luz do sol é o grande símbolo da praia e do
verão brasileiro, mas os raios solares também são os
principais causadores do câncer de pele — o tipo de
tumor mais frequente do Brasil, que corresponde a
25% de todos os casos. E se engana quem pensa que
o risco só aparece nas estações mais quentes ou nos
dias ensolarados: a proteção é necessária o ano todo
e em diferentes momentos do dia.
Para começar a pensar na prevenção, é importante entender que os raios ultravioletas estão cada
vez mais agressivos e a ciência descobriu que os danos do sol sobre a pele são cumulativos, ou seja, há
uma “memória” da exposição solar ao longo da vida
de uma pessoa. Por isso, a exposição excessiva em
qualquer idade pode ser perigosa.
O quadro fica mais complexo quando há fatores
de risco associados. Pessoas com pele clara, sardas
ou cabelos ruivos têm mais predisposição ao desenvolvimento da doença. O mesmo vale para quem
tem histórico de câncer de pele na família, muitas
pintas espalhadas pelo corpo e queimaduras solares
prévias.
Conheça as principais recomendações para afastar o câncer de pele:
- Nem só na praia a radiação UVA e UVB é perigosa. Mesmo na cidade, no escritório ou num dia
nublado os raios podem danificar a pele. Por isso,
use filtros solares no dia a dia, sempre com FPS 30
ou maior, e aplique novamente depois de aproxima-

damente duas horas.
- Uma boa dica para a rotina é aplicar o protetor
solar antes de sair de casa e reaplicar antes de sair
para o almoço.
- Evite se expor ao sol e fique na sombra especialmente entre 10h e 16h, quando os raios são mais
agressivos.
- Roupas, chapéus e óculos escuros são seus aliados!
- Na praia ou piscina, use guarda-sol ou barracas
feitas de algodão ou lona, que oferecem uma barreira confiável — o nylon não é recomendado.
- Não faça bronzeamento artificial. O procedimento utiliza raios ultravioleta tipo A, que deixaram
de ser considerados seguros em estudos científicos
e, ao contrário do que se pensava, causam câncer de
pele e outras lesões.
- Crianças e bebês também precisam (e muito!) de proteção. Filtros solares podem ser usados a
partir dos seis meses, mas, se tiver dúvida, converse
com o pediatra.
- Observe sua pele e fique de olho em feridas que
não cicatrizem, pintas com formato e cor irregular,
coceira e outros sintomas.
- Consulte um dermatologista todos os anos
para um exame completo.
Fontes: Brasil.gov, INCA, Sociedade Brasileira de
Dermatologia
GENTE Santa Paula
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S

O PASSADO E
O PRESENTE DO
CÂNCER DE PRÓSTATA

egundo mais frequente no Brasil, o câncer de
próstata vem passando por grandes e bem-vindas
mudanças: enquanto campanhas como o Novembro Azul oferecem cada vez mais mais informação
ao público, a abordagem médica evoluiu de forma
marcante nas últimas décadas. É interessante, então,
mostrar o que ainda vale e o que mudou na prevenção e no tratamento da doença:

Quando começar e repetir a
prevenção

No passado, a Sociedade Brasileira de Urologia
recomendava que os homens começassem a realizar anualmente os exames de PSA e toque retal a
partir dos 45 anos. Homens da raça negra ou com
histórico da doença na família deviam começar um
pouco antes, aos 40. Hoje, os exames são iniciados
cinco anos depois: aos 50 para quem não tem antecedentes, aos 45 para homens negros e com casos
na família.

Tratamento de tumores pouco
agressivos

Antes, mesmo tumores considerados pequenos
e pouco agressivos eram tratados com cirurgia ou
radioterapia. Hoje, pacientes que se encaixam nesse
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quadro passam por uma observação frequente e só
são tratados caso o tumor apresente sinais de evolução.

Diagnóstico tardio

Pacientes diagnosticados nos estágios mais
avançados da doença, já com metástase, costumavam receber apenas medicamentos paliativos que
levavam a uma sobrevida de cerca de quatro anos.
Hoje, dependendo do estágio, esses pacientes também são tratados com radioterapia e/ou cirurgia e as
chances de cura ultrapassam 90%. Para aqueles considerados sem chances de cura, há uma nova família
de medicamentos que trazem maior sobrevida, mais
bem-estar e menos complicações.

Depois da cirurgia

Até 1984, a incontinência urinária era uma sequela extremamente frequente da cirurgia radical
de próstata: aparecia em cerca de 87% dos casos.
Hoje, o problema só aparece em 2% a 10% dos casos, chegando a 1% nas cirurgias menos invasivas.
A instalação da disfunção erétil depende da idade
e da saúde de cada paciente, mas também diminuiu
muito e hoje não passa de 30%.
Fonte: GQ Brasil // http://glo.bo/1QSV3nE

PERGUNTAS QUE TODO PACIENTE

IOSP

ONCOLÓGICO DEVE FAZER A SEU MÉDICO

L

ogo após o diagnóstico de câncer, durante as
primeiras consultas, é natural que as dúvidas façam
parte da rotina. Se você está passando por esse momento agora, já deve ter pensado em uma dúzia de
perguntas antes mesmo de terminar o parágrafo.
Uma das dicas mais importantes nesse período é
buscar a comunicação com seu médico.
Pode parecer simples, mas muitos pacientes têm
receio de fazer muitas perguntas ou falar bobagem
quando se trata da doença. No entanto, ter as informações de que você precisa desde o começo é uma
forma de aumentar a tranquilidade a cada passo do
tratamento — a sua e a do médico, já que assim as
recomendações serão seguidas de forma mais consciente.
Uma boa ideia é levar um familiar ou amigo com
você a todas as consultas, além de um caderno ou
tablet para anotar perguntas e respostas relacionadas ao seu caso.
Você também pode se posicionar: alguns pacientes preferem saber todos os detalhes de exames,
tratamentos e expectativas. Outros preferem saber
apenas as informações mais relevantes para sua saúde.

Algumas perguntas que você sempre pode fazer:
- Onde é meu câncer?
- Qual é o tipo do tumor?
- O tumor está localizado ou se espalhou?
- Quais são os tratamentos possíveis?
- Qual é o tratamento mais indicado?
- Qual são os possíveis resultados desse tratamento?
- Preciso de outros exames ou procedimentos?
- Há alguma terapia opcional que eu possa fazer?
- Estarei em tratamento durante aproximadamente
quanto tempo?
- O que pode acontecer nesse período?
- Quais são os efeitos colaterais do tratamento?
- Quais atividades do dia a dia estão liberadas?
- Quais hábitos devo interromper?
- Quando devo entrar em contato?
- O que posso fazer para colaborar com um prognóstico melhor?
- Posso fazer exercícios?
- Devo mudar alguma coisa na minha alimentação?
Fonte: Mayo Clinic // http://mayocl.in/1J4QJKx
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Mês bom para...

Fazer o Bem
Fazer o bem sem olhar a quem ...
Aprendemos que a vida
nos retorna o bem que fazemos
como o espelho retorna
nossa imagem.

Aprendemos ainda que fazer
o bem é plantar flores nos
caminhos pelos quais passamos
e que um dia chegará o
grande dia da ceifa,
onde nossas cestas estarão
repletas dos frutos de tudo
o que plantamos.
O que talvez não tenhamos
aprendido completamente é que
se podemos escolher
nossos amigos,
não podemos escolher
os alvos da nossa atenção.
Quem tem uma necessidade,
tem uma necessidade aberta
a todos e não somente aos que
estão próximos dele.
Fazer o bem a alguém
não é dar e considerar
isso como uma dívida,
mas distribuir e continuar
seu caminho,
sem olhar para trás para ver
se o outro ficou agradecido.
Nosso coração se aquece
quando recebemos de volta
um olhar agradecido,
mas quem nos agradece
verdadeiramente é Deus.

Não faça algo por alguém
que precisa de você simplesmente,
mas por alguém que precisa.
Não podemos julgar as
pessoas merecedoras ou
não dos nossos favores.
Quando nosso coração é generoso,
ele fecha os olhos e oferece-se,
ele se abre para quem o magoou
e para quem o amou e também
para quem o olhou de
maneira indiferente.
Fazer o bem sem olhar a quem
é ver todas as pessoas
de maneira igual,
é dar um pedaço de pão,
um agasalho,
dar atenção e oferecer perdão.
Há pessoas que precisam
de comida e de teto,
outras têm mais do que
podem gastar.
Mas não existe quem não
precise de nada e não existe
quem nada tem para oferecer.
Aqueles que possuem luz,
a possuem e irão iluminando
todos os caminhos por
onde passarem.
Um feliz e generoso 2016.
TEXTO: Letícia Thompson

REDE DIGITAL
QUE PROMOVE
A TROCA DE
EXPERIÊNCIAS E
CONEXÕES ENTRE
PACIENTES
ONCOLÓGICOS

POSSUEM UM ANEL PARA
LEMBRÁ-LOS QUE FAZEM
PARTE DE ALGO MAIOR.

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.

JUNTAR PARA DIVIDIR
EXPERIÊNCIAS, UNIR
PARA TROCAR
INFORMAÇÕES E
COMPARTILHAR PARA
SE CONECTAR.

SOMOS SUPER-HUMANOS COM O
SUPER PODER DE SUPERAÇÃO.
FORMAMOS UMA REDE DE PESSOAS
LIGADAS PARA FORTALECER A ALMA.

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

WWW.SANTAPAULA.COM.BR

