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Arte da Capa:

Angélica Queiroz - Analista de Marketing Jr.
Nesta edição especial de aniversário de 7 anos da Revista Gente Santa Paula, trouxemos
o vencedor da Campanha de Férias, feita com os colaboradores e sua família em julho deste
ano, para estampar a Capa da nossa revista.
Os desenhos em preto e branco foram pré-selecionados pelo marketing e distribuídos a
todos os colaboradores “papais” e “mamães”. Cada setor com um desenho diferente, podiam
usar e abusar da criatividade para colori-los. O desenho vencedor, que foi selecionado para
ser capa da Edição 25 da revista foi da colaboradora Edjane Azevedo Oliveira.
Para a arte, tratamos o desenho em Photoshop, com texturas e cores de contraste para
destacá-lo.
Em parceria com a BCGráfica, todas as nossas revistas são feitas com papel certificado pelo FSC – Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal) que desenvolve
padrões para melhor utilização dos produtos derivados da floresta, o que garante ao consumidor que o produto foi fabricado com matéria-prima de floresta certificada ou de origem
controlada.

Todos nós somos capazes de ter criatividade! Acredito que a habilidade
criativa do ser humano esteja de certa forma ligada a seus talentos.
Ser criativo é uma qualidade muito marcante das pessoas que se propõem a encontrar soluções novas para problemas antigos.
Em períodos de crise ou de grande adversidade é muito importante criar,
inovar e até se reinventar para superar os obstáculos que podem surgir
em nossas vidas!!!

George Schahin
Diretor - Presidente
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CARTA AO LEITOR

Palavra do Presidente

EDITORIAL

Editorial
O famoso escritor Antoine de Saint Exupery já dizia “Liberta o Homem e Ele
Criará”. Concordo! Não pode haver barreiras no primeiro instante, para podermos criar.
A censura impede que ela venha na sua forma mais ampla e livre.
Considerando que a criatividade é um potencial inerente ao homem o que
distingue um do outro é o quanto cada um desenvolve a sua ou se permite criar.
Ser criativo é reinventar, inovar é ser original.
Em tempos atuais a criatividade não pode ser sufocada pela rotina, aliás, em
momentos de desordem e crise ela pode nos ser de grande valia nos ajudando a
buscar novas soluções para equacionar o caos e sair da crise.
Aqui no Marketing do Santa Paula a nossa lei é essa, deixar ela correr solta e
convidamos todos vocês a mergulhar neste universo com a gente.
Vamos lá?
“A inspiração criativa é o que faz nos distinguirmos da concorrência”.

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:
4º Trimestre / 2014:

1º Trimestre / 2015:

CIRÚRGICOS

CIRÚRGICOS

Classificação

Médicos

Classificação

Médicos

1

Equipe Dr. Paulo Henrique

1

Equipe Dr. Paulo Henrique

2

Dr. Gil Vicente Lico
Cividanes

2

Dr. Gil Vicente Lico
Cividanes

3

Equipe Dr. Feres Chadad

3

Dr. Rogério Fabrinni

4

Dr. Mario Delgado

4

Dr. Mario Delgado

5

Dr. Rogério Fabrinni

5

Dr. Guilherme Rossi

6

Dr. Guilherme Rossi

6

Equipe da Oncologia
Cirúrgica

CLÍNICOS

CLÍNICOS

Classificação

Médicos

Classificação

Médicos

1

Dr. João Geraldo S. Houly

1

Dr. João Geraldo S. Houly

2

Equipe da Cardiologia
Clínica

2

Equipe da Cardiologia
Clínica

3

Equipe da Oncologia Clínica

3

Equipe da Infectologia

4

Equipe Infecto

4

Equipe da Oncologia Clínica

5

Equipe da Neurologia
Clínica

5

Dra. Renata Faria Simm

6

Dr. Dieter Araya

6

Equipe da Infectologia
ANESTESISTAS

ANESTESISTAS

Classificação

Médicos

Classificação

Médicos

1

Dr. José Fernando

1

Dr. Lauro Yoiti Marubayashi

2

Dr. Lauro Yoiti Marubayashi

2

Dra. Suemi Yassuda

3

Dr. Frank Teraçono

3

Dr. Marcelo Francisco de
Souza

4

Dr. Heber Henrique

5

Dra. Regina M. Gori

4

Dra. Adriane Gori

6

Dra. Karen Morbeck

5

Dr. Heber Magalhães

7

Dra. Maria Teresa Ayres

6

Dra. Maria Teresa Ayres

Parabéns a todos os médicos ganhadores!
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E-mail Corporativo
-U

se o e-mail corporativo para assuntos profissionais;
- Repasse mensagens atentando para a conduta ética e o respeito que deve haver entre colegas.
- Ao enviar e-mail para clientes ou fornecedores, comece sua mensagem com: Prezado Sr. ..., Caro Sr. ...,
ou Sr. ... Não se esqueça de incluir o nome da pessoa;
- Ao escolher as palavras que serão utilizadas, coloque-se no lugar da outra pessoa e pense como suas
palavras podem ser interpretadas e que informações eventualmente possam sugerir nas entrelinhas;
- Redija seus e-mails com textos concisos, objetivos e de leitura rápida. Se não for possível ser breve na
mensagem, utilize o telefone ou marque uma reunião;
- Impeça o vazamento de informações que possam causar danos ao nosso hospital;
- Atente-se ao destinatário. Não encaminhe mensagens que só interessam a você e a uma determinada
pessoa. A menos que você receba permissão, não passe adiante informações que foram destinadas somente
a você. Muitas informações delicadas vazam por falha de julgamento;
- Responda a mensagem apenas ao destinatário, apagando os demais da lista que aparece no corpo do
e-mail;
- Preencha a linha de assunto, ela é essencial para identificar sua mensagem e localizar a mesma;
- Fique atento a pontuação e use a acentuação correta.
- Use outro meio de comunicação para tratar de informações pessoais ou sensíveis.
EVITE:
- Usar emoticons, variações de fonte, cor e papel de carta que possam afetar a percepção do destinatário
sobre a credibilidade e profissionalismo de quem escreveu o e-mail;
- Enviar arquivos gigantescos anexados. Nem todas as pessoas têm internet de banda larga;
- Esperar resposta imediata. Ex.: reuniões, assuntos a serem resolvidos no mesmo período do dia.
O destinatário pode ter tido um imprevisto ou outro compromisso.
ENVIE:
- E-mails com fonte e tamanho da letra adequados. E-mails que são digitados em caixa alta ou com excessos de grifos, passam a impressão de que o emissor está “gritando”;
- Esteja com sua assinatura atualizada e no padrão do hospital. Veja nosso atual modelo:
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VOCÊ FELIZ COM A GENTE

Como fazer bom uso do

VOCÊ FELIZ COM A GENTE
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Nome do
Novo Espaço do Colaborador:
P

rezados colaboradores,
Agradecemos a participação e envolvimento de todos na escolha do nome para o nosso
novo espaço.
O resultado da votação foi o nome:

Santa Pausa
Desfrute e cuide com carinho do seu novo espaço!!!
Faça sua pausa!
Em especial agradecemos a colaboradora Vanessa Soares, Analista de Contas Médicas
que contribuiu com sua criatividade.
Atenciosamente,
Depto. Recursos Humanos

GENTE Santa Paula

A Tecnologia a favor da Saúde

N

ão é preciso perder tempo procurando referências ao relógio da
apple na biografia de Steve Jobs. O produto anunciado em setembro e
vendido a partir do fim de abril é o primeiro da empresa sem contribuições do líder morto em 2011. Não há digitais de Jobs no projeto,
mas o auê em torno do lançamento do Apple Watch, um computador feito para ser usado no pulso, parece o mesmo visto anteriormente
com os iPods, iPhones e iPads.
No primeiro dia de pré-venda, quase 1 milhão de pedidos foram
feitos nos Estados Unidos, número superior à venda total de relógios
inteligentes em 2014. Como já aconteceu antes, a Apple não inventou essa categoria de produto, mas a expectativa em torno de seu mais
novo lançamento é tanta que abril de 2015 pode entrar para a história
como o marco do verdadeiro nascimento dos wearables — os aparelhos digitais que são “vestidos” no corpo, como relógios, pulseiras e
óculos inteligentes.
Por enquanto, o produto estará disponível apenas nos Estados Unidos, na Austrália e em sete países da Europa e da Ásia — não há previsão para a chegada ao Brasil. Em pouco tempo, porém, o relógio pode
se tornar tão comum quanto os onipresentes iPhones.
Desde que Tim Cook, presidente da Apple, anunciou o lançamento do Apple Watch, as consultorias de tecnologia vêm refazendo suas
previsões de vendas. De acordo com a Euromonitor, o número de
wearables vendidos em todo o mundo no ano passado foi de 22 milhões. Neste ano, devem chegar a 71 milhões e, em 2018, pular para
260 milhões.
Se as previsões se confirmarem, veremos um número crescente de
pessoas olhando para o pulso para ler mensagens ou levantando o braço próximo à boca para falar em vez de usar o telefone. A estratégia da
Apple é vender o relógio como um produto de luxo, e é bem possível
que ganhe status de item de moda.
Mas é na área da saúde que a popularização do Apple Watch promete dar início a uma grande mudança. Grudados ao corpo, os
wearables são capazes de monitorar continuamente a saúde dos usuários. Isso já é um fato na área de fitness.
Quem usa pulseiras como a Up, da fabricante de eletrônicos Jawbone, consegue ver a quantidade de exercícios feitos por dia, o número
de calorias queimadas e a qualidade do sono. No lançamento, o Apple
Watch terá recursos semelhantes e, mais adiante, a expectativa é que
dê um passo muito maior ao conectar os usuários ao sistema de saúde.
Um exemplo prático disso é o trabalho que está sendo feito pelo
departamento de medicina da Universidade Stanford. Em março, médicos da universidade lançaram o aplicativo MyHeartCounts, no qual
as pessoas são incentivadas a registrar informações como sua dieta e
atividade física.
A ideia dessa iniciativa é montar um banco de dados para estudar
as relações entre hábitos diários e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Em contrapartida, quem usa o aplicativo recebe uma
avaliação médica de especialistas de Stanford. Em poucas semanas, os
pesquisadores conseguiram medir o poder da Apple, dona da plataforma Research Kit, onde o MyHeartCounts está disponível.
Acostumados a atrair não mais do que alguns poucos milhares de
participantes para suas pesquisas, os médicos agora acham que chegarão facilmente a milhões. Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas em iPhones e iPads nos Estados Unidos. “Imagine quando
migrarmos para o relógio, que mede o batimento cardíaco”, diz Alan
Yeung, diretor da divisão de medicina cardiovascular da Escola de Medicina da Universidade Stanford.
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Além de poder participar de
pesquisas médicas, os usuários
de wearables poderão diminuir
as visitas a seus próprios médicos. Pelo menos essa é a ideia do
inglês Mike Barlow. Diagnosticado com o mal de Parkinson
aos 41 anos, Barlow abandonou
o emprego numa empresa de logística há dois anos para criar o
aplicativo MyHealthPal, focado
em portadores da doença.
O aplicativo faz teste de voz
e de precisão, com toques na tela
do celular, para medir o desenvolvimento da doença. Sua motivação foi a lentidão dos serviços
de saúde. As visitas ao médico
eram semestrais e Barlow queria
uma resposta mais imediata sobre a eficácia dos medicamentos
que estava tomando.
Por enquanto, o app, desenvolvido em parceria com o hospital Mount Sinai, de Nova York,
está em fase de testes. “Quando
esses aplicativos migrarem para
os wearables, estaremos em outro patamar porque eles podem
captar muito mais dados do que
os celulares”, diz Stanley Shaw,
professor de medicina na Universidade Harvard e um dos desenvolvedores de um aplicativo
focado no diabetes.
Projetos como esses são possíveis hoje porque houve um
enorme avanço no que se convencionou chamar de big data,
a capacidade de armazenar uma
quantidade imensa de dados e
usar softwares para analisá-los.
Agora, diante da possibilidade
de ter tantas informações sobre a
saúde, várias empresas estão correndo para ver quem sai na frente
na organização desses grandes
bancos de dados.

SUPER INTERESSANTE

Apple Watch pode ter forte impacto no setor de saúde

SUPER INTERESSANTE

O maior investimento em medicina do Google Ventures, fundo da
gigante da internet, é na Flatiron, empresa que tem uma plataforma na
nuvem para armazenar informações de pacientes. Na primeira quinzena de abril, a empresa de tecnologia IBM anunciou a criação de uma
nova unidade de negócios, a Watson Health, que vai oferecer um serviço semelhante — inclusive no Brasil.
Para montá-la, a IBM comprou duas empresas de análise e armazenamento de dados de saúde dos Estados Unidos. Por ora, os prontuários dos clientes serão abastecidos com informações de clínicas e
hospitais, mas, no futuro, poderão receber dados de wearables. A ideia
é que um software ajude os médicos na hora de definir os diagnósticos
e os medicamentos e sirva de ferramenta para os pesquisadores.
“É possível inserir informações sobre um tipo de tumor, por exemplo, e saber na hora quais moléculas valem a pena ser testadas com
base nos estudos mais atuais sobre a doença. Isso vai tornar a pesquisa
na área muito mais rápida e barata”, afirma Fábio Scopeta, líder da
Watson Health no Brasil.
Ainda em abril, a IBM também anunciou uma parceria com a
Apple para armazenar dados e montar uma plataforma que una pesquisadores, médicos e planos de saúde. “Estamos vendo o início de
uma grande revolução na medicina”, diz Alexandre Chiavegatto, professor de estatística da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de
São Paulo.
O custo da saúde
Ter acesso a mais informações sobre cada paciente deve reduzir os
custos com saúde. Com o histórico médico atualizado e disponível em
qualquer computador, os diagnósticos devem ficar mais precisos e o
número de exames que acabam sendo repetidos porque são pedidos
por médicos diferentes deve cair. Segundo cálculos da consultoria britânica PwC, se o Brasil inteiro adotar os recursos digitais já disponíveis
até 2017, os gastos anuais com saúde terão uma redução equivalente a
15,2 bilhões de dólares.
Tudo o que está relacionado aos wearables e aos celulares faz parte
do que foi batizado de mobile health (ou “saúde móvel”, numa tradução livre). E a mobile health é parte de algo maior, chamado de medicina de precisão, na qual ocorre o aproveitamento de todas as informações disponíveis sobre uma pessoa, desde hábitos alimentares até
dados genéticos.
A empresa americana Foundation Medicine, que conta entre seus
investidores com a farmacêutica suíça Roche, realiza exames de DNA
de pacientes com câncer à procura de mutações que indiquem os remédios mais apropriados para cada caso. Até o momento, 10 .000 pessoas fizeram testes genéticos.
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“O interesse das farmacêuticas nesse tipo de empresa é fácil
de explicar. Elas querem cruzar as
informações dos bancos de dados
de DNAs com as moléculas de
medicamentos para desenvolver
novos remédios feitos para grupos menores de pessoas”, afirma
Carlos Gil Ferreira, coordenador
de pesquisa clínica do Instituto
Nacional do Câncer, um órgão
ligado ao Ministério da Saúde.
Também nessa área de precisão, o Google criou, em 2013, a
Calico, empresa que tem como
meta aumentar o tempo de vida
dos seres humanos. A americana
General Electric, outra interessada nessa nova corrida, montou um fundo de 250 milhões de
dólares para investir em startups
que desenvolvem soluções médicas.
Num momento que a medicina parece estar prestes a dar um
novo grande salto, alguns especialistas estão chamando a atenção para os perigos de idealizar o
poder da tecnologia. Um artigo
publicado em abril pelo médico
Des Spence no British Medical
Journal afirma que o uso indiscriminado dos aplicativos pode
criar uma espécie de histeria coletiva.
Com o excesso de informações, as pessoas podem ser levadas a fazer diagnósticos errados
e, em vez de esvaziar os consultórios e os hospitais, aumentar
a demanda por eles. Spence cita
como exemplo alguns casos de
arritmia cardíaca e de pressão
alta que não têm nenhum efeito
nocivo para a saúde, mas que, se
forem identificados por pessoas
comuns, podem aumentar a automedicação.
De acordo com Spence, as
pessoas vão perder tempo monitorando a vida, em vez de viver,
e quem sairá ganhando serão
as empresas farmacêuticas. Argumentos como esse têm sido
usados para criticar a decisão do
Foods and Drugs Administration
(FDA), órgão que regula o setor
de saúde nos Estados Unidos. Em
fevereiro deste ano, o FDA divulgou um comunicado no qual
afirma que não pretende regular
aplicativos considerados de baixo
risco.

Santo Steve?
Uma pesquisa realizada no ano passado pela
consultoria McKinsey na Alemanha, no Reino Unido e em Singapura com mais de 1 000 pessoas indica que 75% dos entrevistados querem usar serviços
digitais da área da saúde, mas fazem duas ressalvas.
A primeira soa básica: os serviços devem atender às
necessidades dos pacientes.
A segunda bate fundo num problema desse segmento: a falta de qualidade. “Para o desenvolvimento da medicina digital, não há dúvida de que os wearables ainda precisam avançar bastante em termos
de precisão”, diz Krishna Yeshwant, sócio do Google
Ventures.
A entrada da Apple é tida como um sinal de
que a exatidão dos aparelhos tende a aumentar. A
empresa criada por Jobs é mundialmente famosa
pela qualidade, e suas vendas vão certamente elevar
a competição. “Nós já poderíamos estar nos wearables, mas estávamos esperando pelo Watch, que
deve ser mais preciso”, afirma Alan Yeung, diretor
da divisão de medicina cardiovascular da Escola de
Medicina da Universidade Stanford, nos Estados
Unidos, e um dos responsáveis pelo desenvolvimento do aplicativo MyHeart Counts.
Os primeiros usuários do Apple Watch reclamaram que é difícil usá-lo, e alguns chegaram a dizer
que o produto foi lançado ainda parecendo uma
versão de testes, algo que Jobs jamais teria feito. Diferentemente do que defendia Jobs em lançamentos
de produtos, o Apple Watch tem uma diferenciação
de estilo.
O Sport é vendido para práticas esportivas, o
Watch para o dia a dia e o Edition é um modelo premium banhado a ouro — os preços variam de 349
a 17 000 dólares. Para os médicos, os pacientes e os
cientistas envolvidos com a medicina de precisão,
nada disso importa.
Eles só querem que o relógio da Apple seja mesmo um marco na popularização dos wearables. Para
os fãs da Apple, a confirmação dessa profecia também cairá bem. Salvar vidas é o que falta para Jobs
ser canonizado.

11

|

GENTE Santa Paula

SUPER INTERESSANTE

Usando aplicativos de
smartphones para monitorar sua saúde.
Nos últimos anos, o número
de apps que servem para monitorar dados de saúde aumentaram
drasticamente. Já eram bem conhecidos e frequentemente usados durante atividade esportiva.
Depois vieram os pedômetros,
pequenos aparelhos, que junto
ao corpo medem o números de
passos e tempo de atividade física que a pessoa faz durante o dia.
Praticamente todos os smartphones incorporam essa tecnologia.
Mais recentemente o applewatch
ou outros relógios inteligentes
têm elevado as possibilidades ao
infinito. Desenvolvedores de aplicativos, com boa
consultoria médica, tem criado possibilidades tais
como o monitoramento de doenças crônicas como
hipertensão arterial e diabetes, e tem ajudado pacientes que tem que tomar múltiplas medicações a
lembrar dos horários corretos. Pode-se acompanhar
a medida do peso e temperatura, e enviar os dados
diretamente ao seu médico para providências, muitas vezes vitais, para pacientes com doenças graves
como a insuficiência cardíaca e o câncer.
Informe-se sobre o que estas tecnologias podem
fazer para ajudar a manter a saúde ou auxiliar no
controle de doenças.
Fonte: Revista Exame – Abril de 2015.
Pág.101-107.

SUPER INTERESSANTE

Gol lança conectividade em
voos para passageiros
A

Gol anunciou que vai ter internet a bordo e oferecer uma plataforma de entretenimento, como TV ao vivo, games e wi-fi.
“É a primeira aérea da América do Sul com esse leque disponível”,
disse o presidente da Gol, Paulo Kakinoff, durante coletiva de imprensa. O investimento não foi revelado.
A conexão se dará por meio de antenas, instaladas nas aeronaves,
que vão retransmitir o sinal via satélite. A empresa parceira da tecnologia desenvolvida é a Gogo.
O sistema começa a ser instalado já neste semestre. Toda frota terá
o serviço disponível até 2018, sendo que as primeiras aeronaves já estarão prontas em 2016.
Segundo Kakinoff, os investimentos em tecnologia ampliam a
competitividade para atrair passageiros, inclusive corporativos.
O preço ainda não está definido, mas custará entre US$ 10 e US$
20 (algo entre R$ 31 e R$ 62). Viajantes frequente como clientes Smiles
Ouro e Diamante terão desconto - a eles, sairá por algo entre US$ 3 e
US$ 5, segundo Kakinoff. De acordo com o executivo, será uma boa
maneira de obter receitas adicionais.
Fonte: http://www.valor.com.br/empresas/4094008/gol-lanca-conectividade-em-voos-para-passageiros
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SUPER INTERESSANTE

Estudo aponta que a memória
feminina supera a masculina
U

m estudo divulgado no JAMA Neurology,
em 16 de março de 2015 apontou que a memória
feminina supera a masculina. Os pesquisadores descobriram que a memória começa a diminuir a partir
dos 30 anos, tanto para os homens quanto para as
mulheres. Porém, a memória masculina apresentou

piora, especialmente, após os 40 anos de idade.
De acordo com os pesquisadores, o cérebro feminino é um pouco mais leve, apenas algumas gramas, do que o cérebro masculino. “A diferença do
peso do cérebro não traz alteração da função e da
capacidade intelectual, portanto não influenciou no
resultado da pesquisa”, esclarece Dr. Mauro Atra,
neurologista do HCor –Hospital do Coração, em
São Paulo.
Foram analisadas 1.246 pessoas com habilidades
cerebrais normais, de ambos os sexos e idades entre
30 e 95 anos. O estudo apontou a terapia de reposição hormonal de estrogênio, utilizada na época da
menopausa, como a responsável por esta habilidade
feminina.
Para o neurologista do HCor, o hormônio estrogênio, presente na terapia de reposição hormonal
auxilia na manutenção da memória feminina. “Isso
ocorre pela provável ação nos neurotransmissores,
que levam informações ao cérebro”, esclarece Atra.
Além da memória, a reposição hormonal favorece uma melhora na pele, cabelos e unhas. As
doenças cardiovasculares e a perda de massa óssea
também são protegidas por meio desta reposição
hormonal. Em contrapartida, os riscos de câncer de
mama, infarto e derrame podem aumentar com a
terapia hormonal.
Contudo, o dano da memória também pode
estar associado a doenças neurológicas, distúrbios
psicológicos, problemas metabólicos e uso de medicações por período prolongado. “Entretanto, a
memória pode ser estimulada por meio de cálculos,
jogos de xadrez, palavras cruzadas e jogos de paciência, além do hábito de ler um pequeno texto e
depois comentá-lo com outra pessoa, são exercícios
que melhoram a atenção e, então, beneficiam a memória”, explica Mauro.
A prática de atividade física, dormir no mínimo
sete horas por noite, controlar o estresse e optar por
uma alimentação balanceada, também auxiliam na
manutenção da memória. “Ao perceber qualquer
anormalidade na memória, não hesite em uma consulta neurológica para investigação, diagnóstico e
tratamento de possíveis doenças”, finaliza o neurologista do HCor.
Fonte: http://www.brasilfashionnews.com.br/
noticias_detalhe.aspx?id=26549
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encarar todos os seus medos
em 100 dias?
O

momento em que você percebe que está vivendo sua vida ao máximo é quando você encara
seus medos e sai da famosa zona de conforto. Existem alguns projetos pra te incentivar a “desafiar”
mais a vida (viva a publicidade!), como por exemplo
o 100 Happy Days, que te desafiava a tirar uma foto
por dia do seu momento feliz, e assim você conseguiria enxergar que todo dia a sua vida tinha momentos felizes.
Recentemente, Michelle Poler, uma diretora de
arte originalmente da Venezuela, criou um projeto
intitulado de “100Days Without Fear” (100 Dias
sem Medo). Ela relata, que em toda a vida ela viveu
com alguns medos, mas que assim estava confortável. Porém há alguns meses ela se mudou para Nova
York e seus medos começaram a atrapalhar o modo
de vida diferente que ela tinha lá. Assim, ela se deu
conta a quantidade de coisas que ela deixou para

trás, por causa desses empecilhos que para ela, antes
estava confortável.
Então, a jovem começou a viver esse projeto,
realizando os seus medos dentro de 100 dias. Ela
registra em vídeo todas essas situações, como por
exemplo, falar em público, montar em um touro
mecânico, andar de bicicleta pela primeira vez, viajar sozinha, etc. Essas situações podem parecer fáceis, mas não para todo mundo.
O projeto é bem bacana e ela usa um termômetro para medir o seu medo antes de realizar a atividade, durante e depois.
Todas as pessoas possuem algum medo escondido que não realizam de jeito nenhum! E você, qual
é o seu medo? Teria coragem de encará-lo e assim,
sair da zona de conforto?
Veja alguns momentos:

Comer pelo menos 3 ostras

Fazer um piercing

Depilação com cera brasileira

Fonte: http://comunicart.blog.
br/2015/05/ja-pensou-em-encarar-todos-os-seus-medos-em-100-dias/
http://www.100dayswithoutfear.com/

15

|

GENTE Santa Paula

SUPER INTERESSANTE

Já pensou em

QUALIDADE

O Hospital Santa Paula e a
Joint Commission Internacional

16

N

o período de 22 a 26 de
junho o Hospital Santa Paula recebeu a visita dos representantes
da Joint Commission Internacional,
designados para avaliação de reacreditação trienal.
Sabíamos
antecipadamente que o nível de exigências que
iríamos enfrentar seria maior
do que aquele necessário por
ocasião da primeira acreditação.
Todas as equipes indistintamente haviam trabalhado exaustivamente buscando o atendimento
das políticas institucionais, o
aperfeiçoamento dos processos,
o gerenciamento dos protocolos
e o cumprimento das metas dos
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indicadores estabelecidos para
aferir o desempenho e a qualidade dos serviços prestados.
Durante a visita, ao início de
cada dia, grande número de colaboradores, tomados por uma
expectativa ansiosa, compareceram ao auditório a fim de acompanhar o relatório dos “achados”
constatados pelos avaliadores.
No encerramento de cada sessão
sobrevinha a sensação de alívio
e orgulho pelo desempenho das
equipes.
Concluímos mais um capítulo da história do Hospital Santa Paula, escrito por múltiplas
mãos de todos os envolvidos no

processo de reacreditação. Ficou
evidente nas suas entrelinhas o
envolvimento, o profissionalismo
e o aperfeiçoamento contínuo de
todos os colaboradores, buscando proporcionar um atendimento seguro e humanizado aos nossos pacientes.
Enquanto aguardamos o relatório oficial da Joint Commission
Internacional, vamos congratularmo-nos mutuamente e responder com orgulho quando
questionados: eu trabalho no
Hospital Santa Paula.
Parabéns a todos!
Escritório da Qualidade

D

e uns tempos para cá não consigo largar meu
aparelho de celular. Não sei explicar o motivo. Será
que estou viciado?
Acredito que muitas pessoas se identificaram
com o comportamento descrito. Se ainda está na
dúvida reflita: Você dorme com seu celular ao lado?
Acorda e já pega ele para conferir suas mensagens?
Quando vai tomar banho leva ele junto? E quando o
esquece em casa, fica irritado e volta para buscá-lo?
Hoje somos incapazes de ficar distante do celular sem acessá-lo, é como se estivéssemos ligados
a todos e ao mundo através dele. Então, necessitamos dele por perto para nos sentirmos presentes e
conectados a movimentação e aos detalhes da vida
de todos. Pare e olhe ao seu redor, observe quantas
pessoas estão conversando, trocando mensagens,
jogando, acessando e-mails ou apenas visualizando a tela. O acesso fácil e prático permite a conexão
com maior volume de informações, amigos, além da
realização de atividades diversas ao mesmo tempo
com diferentes grupos sociais como conversar com
amigos, namorar e participar de uma reunião de
trabalho.
E sem contar com o acesso a redes sociais e aplicativos que muitas vezes nos faz esquecer do local
onde estamos. Chegamos a acreditar que estamos
num ambiente de bar, restaurante, festa entre amigos, nos esquecendo do local de trabalho, do trânsito e tantos outros nos colocando muitas vezes em
situação de perigo. E na maioria dos casos o final da
conversa pode não ser feliz!
No livro, “Alô, Chics”, Glória Kalil, comenta como é desagradável atender o celular, navegar
na internet em redes sociais ou respondendo a e-mails com smartphone durante reuniões, almoços
ou conversas de trabalho. É importante considerar a
real necessidade em estar conectado a todo instante.
Até porque o uso descontrolado do celular no local
do trabalho pode distrair as pessoas durante a conversa, atrapalhar uma negociação, interromper suas
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atividades promovendo situações constrangedoras e
até causando prejuízos algumas vezes irreparáveis.
Em situações imprescindíveis, necessário pedir licença e ser discreto ao atender.
Disse ainda que não há nada mais desagradável
do que atender o celular e ficar batendo papo furado
em locais públicos ou ambiente de trabalho. “É impressionante como celular mexe com os nervos das
pessoas: basta tocar que a pessoa pula para atender
ou procura freneticamente o aparelhinho na bolsa para responder no ato. E não é só aqui que isso
acontece. Na Europa todo mundo fala sem parar
pelas ruas, nos trens, nos cafés, no metrô, embora
falem mais baixo do que aqui. É horrível ter que
compartilhar conversas pessoais ou profissionais
que não tem um pingo de graça com quem a gente
não conhece”, afirma Kalil em seu livro.
Ainda, segundo ela, celular é ótimo, mas tem
que ser usado de maneira civilizada. E isso inclui
não atender em locais públicos e de trabalho ou,
se a ligação for muito importante, controlar o tom
de voz, afinal, ninguém é obrigado a escutar suas
conversas. Nunca esquecer de desligar o celular (ou
pelo menos colocá-lo no silencioso) no cinema, em
palestras e reuniões.
Por isso, a maior preocupação está no uso descontrolado que acaba tornando-se uma compulsão
causando prejuízos e riscos a vida das pessoas. Sem
falar na falta de tempo para fazer as coisas. Sentir
que o dia já não rende o que rendia ter a necessidade de mais tempo para fazer tudo o que se deseja. E
de repente, estamos sentados com celular nas mãos
simplesmente em uma conversa “furada” com amigos, vendo imagens no Instagram, Facebook entre
outras redes e aplicativos, e assim lá se vão os preciosos minutinhos. E ai eu te pergunto: você sabe
quem está roubando o seu tempo?
Por: Wesley Oliveira – Consultor – fonte: Livro
“Alô, Chics”, Glória Kalil.

ELEGÂNCIA DE BASE

Você sabe quem
está roubando
o seu tempo?

Criatividade
Pesquisas mostram que para liberar a criatividade é preciso relaxar
CAPA

D
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o click de uma ideia ao poder do improviso. Cientistas desvendaram os segredos do cérebro e mostram como desenvolver habilidades que transformarão você numa pessoa mais criativa.
Ser criativo não é um dom. É uma habilidade humana. Todos têm.
As últimas descobertas científicas provam exatamente isso. Solte a
imaginação. Você pode ser mais criativo e vai descobrir como.
Para começar: o que é criatividade? As mais recentes pesquisas definem criatividade em três palavras.
A primeira delas é um ‘insight’. ‘Insight’ é uma palavra em inglês
para expressar aquele click que dá na cabeça quando temos uma ideia.
Imagine que você tem só duas horas para criar um programa de
televisão. Pior: ele tem que ser engraçado. Por onde você começaria?
Esse click acontece no lado direito do cérebro. Na hora em que temos uma boa sacada, surge dessa parte do cérebro uma descarga de
ondas cerebrais de alta energia, chamadas de ondas gama.
“A gente descobriu que os neurônios do lado esquerdo do cérebro
são diferentes dos neurônios do lado direito. Os dendritos, a parte do
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neurônio que coleta informações,
se organiza de forma diferente do
lado direito do cérebro, possibilitando conexões diferentes que
proporcionam o surgimento da
ideia”, explica o pesquisador.
A segunda palavra que define
criatividade: pensamento divergente.
Quantas ideias você consegue ter a partir da mesma coisa?
Quantos usos diferentes você
conseguiria imaginar para uma
panela, além de cozinhar, é claro?
E o carnavalesco Paulo Barros? O
que faria?
“Eu lembro que uma vez, eu
passando na rua, eu vi desembarcar de um caminhão toneladas de
panelas. Em 2005, eu precisava
fazer uma referência ao mundo
de Oz. Vou fazer um carro alegórico que represente o homem
de lata e vou usar aquelas panelas
que um dia eu enxerguei no meio
da rua. Criatividade exatamente
vem daí. É você surpreender o
outro a partir de uma forma conhecida”, lembra o carnavalesco.
Pensar diferente faz parte
do processo criativo. Segundo
o cientista, você não precisa ser
inteligente para isso. Para provar,
ele começou a fotografar cérebros.
Todo cérebro é composto de
massa cinzenta e massa branca. A
massa cinzenta são os neurônios.
E são os choques que os neurônios dão uns nos outros que fazem a gente pensar.
A massa branca é um conjunto de células que dá apoio a essa
massa cinzenta. Ela serve para
proteger, dar forma, isola eletricamente.
Quanto mais massa cinzenta,

ajuda.
Uma atividade que exija demais do cérebro também não é a resposta. O melhor é se ocupar com
algo que não seja muito desafiador. Como, por
exemplo, separar os brinquedos por cor.
Arrumar a casa, cuidar do jardim, lavar a louça.
Anotou? Lavar a louça pode te deixar mais criativo.
O carnavalesco Paulo Barros faz exercícios físicos. Mas sua maior criação aconteceu quando ele
estava dirigindo.
“Eu lembro que eu estava na ponte Rio-Niterói,
dirigindo, e de uma hora para outra me bateu a ideia
de que eu queria fazer um carro que era composto
de uma sobreposição de seres humanos”, lembra o
carnavalesco.
“A gente não sabe exatamente o porquê disso
ainda, mas uma resposta razoável seria a quebra de
pensamento. Pensar um pouquinho sobre a atividade que está fazendo, depois voltar e pensar um
pouquinho sobre o problema. O que é ótimo para a
criatividade”, diz o pesquisador.
Todas as pesquisas enfatizam que se, você quer
ser mais criativo, é melhor não ficar muito focado.
Pelo menos não o tempo todo.
Um cientista analisou mapas cerebrais e notou
que a parte da frente do cérebro funciona como algemas para nossa criatividade. Mas basta desligar
esta área para a parte direita do cérebro, onde acontece o insight, funcionar melhor.
“Pessoas que têm mais insights tem uma atividade dos lóbulos frontais menor. São pessoas com um
cérebro mais livre, que conseguem ter atividade em
vários pontos de uma vez”, afirma o cientista.
Para liberar a criatividade, você precisa relaxar.
Empresas no mundo inteiro já usam essas pesquisas para deixar seus funcionários mais criativos.
Mas você pode começar fazendo sozinho.
Fonte: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/02/pensamento-divergente-improviso-e-insight-definem-criatividade.html

Nesta edição especial de aniversário de 7 anos da Revista Gente Santa Paula,
trouxemos o vencedor da Campanha de Férias, feita com os colaboradores
e sua família em julho deste ano, para estampar a Capa da nossa revista.
A campanha acompanha o tema principal da matéria de capa “Criatividade”,
com o slogan: O Adulto criativo é a Criança que sobreviveu! Chame seu
filho e venha colorir!
Queríamos trazer para os colaboradores essa realidade de relaxar, colorir,
estimular a criatividade e passar um tempo com a família.
Foi um sucesso! E selecionado o desenho colorido mais criativo e bonito
para compartilhar com todos vocês.
Parabéns a todos que participaram.
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CAPA

maior a capacidade dos neurônios de fazer ligações
rápidas e diretas. Isso é inteligência. Mas os cientistas descobriram que o cérebro criativo não segue
esse padrão.
“Para a criatividade, a quantidade de massa cinzenta importa menos. O que importa é quantidade
de massa branca. E quanto menos, melhor”, diz o
cientista.
A massa branca organiza a massa cinzenta, e
quanto menos massa branca, mais desorganizado é
o cérebro. Um cérebro desorganizado te leva a viajar, fazer várias associações improváveis. E ter respostas mais criativas. Assim, você vai além do óbvio.
A terceira palavra que define criatividade é improviso.
Um cientista colocou músicos de jazz em aparelhos de eletroencefalograma. Ele queria ver o que
acontece no cérebro quando esses músicos improvisam. Ele descobriu que há mudanças na parte da
frente do cérebro cada vez que tocam de improviso.
A parte da frente é responsável por nos manter
conscientes e tomar as decisões racionais. É meio a
babá do nosso cérebro. Para que o improviso aconteça, essa área precisa estar relaxada. Para deixar outras áreas do cérebro atuarem.
Você lembra da pergunta: quantos usos diferentes você consegue imaginar para uma panela? Como
seria possível estimular novas ideias?
Nós pedimos a três voluntários, que participaram da nossa pesquisa na rua, para ir até outra
mesa. Deixamos blocos de montar para eles. Pedimos para a primeira voluntária que olhasse para as
peças durante dois minutos.
O segundo teve que separar as pecinhas por cor.
A tarefa do terceiro era montar uma casa. Depois,
voltamos a perguntar: quantos usos você consegue
dar para essa panela?
Cientistas descobriram que a resposta para um
problema não vem na hora, quando o cérebro está
cansado. Mas não fazer nada, como o primeiro voluntário que ficou olhando só para as peças, não

POR CÁ E POR LÁ

Ilha das Couves - Ubatuba
U

ma ilha paradisíaca escondida no litoral de
Ubatuba.
A Ilha das Couves possui águas cristalinas e rica
vida marinha, sendo um dos pontos preferidos de
mergulho no litoral norte de SP.
Lá os amentes do mergulho podem visitar corais, golfinhos, anêmonas do mar e peixes ornamentais. Também é o lugar ideal para aqueles que
sonham fugir para uma ilha deserta.
Seu acesso é feito através da Praia de Picinguaba.
Existem duas praias interligadas por uma breve
trilha.
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Em uma delas existe um bar que serve refeições
e petiscos, e outra é mais deserta e sem infraestrutura. Praticamente um paraíso!
Vale lembrar que na ilha não existe pousada ou
hotel.
Você poderá optar por acampar na ilha e realizar
o mergulho noturno ou escolher uma das hospedagens na praia de Picinguaba ao final do passeio.
Fonte: http://www.ubatubatrip.com/port/?p=298
#!prettyPhoto[gallery]/0/

POR CÁ E POR LÁ

21

|

GENTE Santa Paula

POR CÁ E POR LÁ

Passagem
Volta ao Mundo

22

Já pensou em fazer um mochilão?
E dar a volta ao mundo?
Pode ser mais fácil e barato do que você pensa!

A

passagem aérea é o que mais preocupa as
pessoas, pois a maioria pensa que tem um custo absurdo, usando como base o custo da passagem nas
suas últimas férias. Pois você se engana… Existem
alianças mundiais especializadas em passagem volta
ao mundo (chamada RTW – Round The World) e o
custo da passagem pode ser super em conta, dependendo do roteiro.
Ex. 1: 16 trechos – 5 continentes – US$ 4.500,00
por pessoa – R$ 13.500,00 - US$ 281,25 por trecho
Ex. 2: 7 trechos – 4 continentes – US$ 3.144,00
por pessoa – R$ 9.432,00 - US$ 449,14 por trecho
Ex. 3: 3 trechos – 3 continentes – US$ 1.500,00
por pessoa – R$ 4.500,00 - US$ 500,00 por trecho
• Taxa de conversão utilizada R$ 3,00
A passagem volta ao mundo (RTW) é uma passagem com diversos voos comprados de uma única
vez que permitem o viajante fazer a volta inteira no
globo, saindo e retornando de um mesmo ponto.
Como todos os trechos são comprados com antecedência de uma única vez o pacote sai mais em conta. Atualmente existem 3 principais alianças aéreas
mundias que oferecem essa passagem.
PONTO FORTE: As datas dos voos podem
ser alteradas ilimitadamente sem taxa (conforme
disponibilidade). Você pode até deixar datas de voos
em aberto. Isso garante flexibilidade total com datas.
PONTO FRACO: A passagem só pode durar
até 1 ano, o roteiro deve ser decidido no momento
da reserva e elas só usam as empresas aéreas da sua
aliança (nem sempre oferecendo voos ou voos diretos para o destino exato que você quer ir, daí você
precisa buscar outras alternativas para o seu roteiro).
O viajante precisa fazer a volta no globo em um único sentido
- A viagem deve começar e terminar no mesmo país
- O roteiro precisa ser definido no momento da reserva
- A viagem deve durar de 10 dias a 1 ano
- O número de trecho voados deve ser entre 3 e 16
- Existe um número limite de trechos a serem voados em cada zona territorial da aliança
- As datas dos voos a partir da segunda zona territorial podem ficar em aberto
- Dentro de uma mesma zona territorial é permiti|
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do voar em direções opostas, mas uma vez que você
cruzou o oceano não pode mais voltar, deve seguir o
sentido da passagem
- Você pode desembarcar em um país e embarcar
em um país diferente no próximo vôo.
- Isso se chama deslocamento terrestre, mas conta
como trecho ou milha voados
- Voos com conexão também contam como trecho
voado ou para contagem de milhas
- É possível alterar a data dos vôos sem nenhuma
taxa
- É possível alterar trechos da passagem conforme
taxas estipulada pela aliança
- A passagem existe para todas as classes: primeira,
executiva e econômica
- Crianças de até 11 anos possuem desconto
- A empresa aérea do seu primeiro trecho é a responsável por emitir o seu bilhete e administrar alterações durante todo o período da viagem. Escolha
bem!
- Você acumula milhas com a passagem RTW
Empresas:
- Star Alliance
- One World
- SkyTeam

Essa viagem é para mim?

Montamos alguns prós e contras e o que vale a
pena na passagem de volta ao mundo. Assim te ajudamos a pensar quando começar sua viagem volta
ao mundo ou optar por passagens normais e viajar
aos poucos.
Com certeza você deve fazer a volta ao mundo:
- Se você já sabe os países ou regiões que deseja
visitar
- Se você adora planejar com antecedência
- Se você pretende visitar muitos continentes em
pouco espaço de tempo e vai usar voos com deslocamento longo
- Se você vai fazer um roteiro tradicional, passando pelos principais hubs ela sai muito mais em
conta (ex: Nova York - Londres - Nova Delhi - Bangkok - Cingapura - Sydney, Los Angeles - Nova
York).

Prós e contras:

- Você passa muito tempo pesquisando antes

Simuladores:

-http://www.staralliance.com/pt/fares/round-the-world-fare/#
-https://rtw.oneworld.com/rtw/
-http://roundtheworld.skyteam.com/B2C/
d1a620141213230854/ConsumerTool/pt/Home/
WelcomePage?_ga=1.179056034.70439131.140008
6386

Optou pela passagem de Volta ao Mundo?
Então mão na massa!
Como comprar?

Existem 3 formas de comprar uma passagem
RTW:
Agências de viagens – Para a gente é a menos
vantajosa. Elas geralmente não entendem muito sobre essas passagens e você vai ter que revirar os simuladores antes de pedir um orçamento. Fazer um
bom roteiro demanda muitas horas e o vendedor da
agência não vai querer perder tanto tempo assim
com você. Além disso cobram taxas sobre o valor da
passagem e alteração de datas. Porém pode ser uma
solução se você não tem limite no cartão de crédito
para comprar a passagem diretamente.
Pela internet – A maioria dos sites oferece a
compra online pelo simulador, mas nem sempre
funciona. Infelizmente as alianças aéreas são as piores para te ajudar na hora da compra. Se não funcionar online somente ligando para a empresa aérea
responsável pela emissão do seu bilhete.
Diretamente com a empresa aérea que fará o
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primeiro trecho do roteiro – funciona muito bem,
se a empresa aérea que vai emitir o seu bilhete tiver
um bom serviço. Nós fizemos assim. Veja o passo a
passo:
Passo 1: use e abuse do simulador até achar o
roteiro ideal da sua passagem RTW
Passo 2: escolha todos os voos do seu roteiro (as
datas não são relevantes, coloque datas bem realistas para os 3 primeiros meses e as outras podem ser
mais fictícias, ao longo da viagem você pode ajustar
sem taxa)
Passo 3: anote todos os trechos (incluindo deslocamento terrestre, pois você precisa informar isso),
datas e números de voos escolhidos
Passo 4: ligue para a empresa aérea responsável
pelo primeiro voo do seu roteiro e passe todos os
dados que você anotou na ordem do roteiro
Passo 5: retorne a ligação em alguns dias (conforme informado pela empresa) para pegar a cotação (que deve ser bem próxima da do simulador,
alterações no preço se devem à data de cotação)
Passo 6: confirme e pague com cartão de crédito.
Pronto!

FICA A DICA

Não existe uma garantia de qual empresa é mais
barata, vai depender muito do roteiro. Faça o orçamento com diferentes empresas antes de decidir.
Se você comprar sua passagem RTW com mais
de 3 meses de antecedência ela vai ser mais barata!
Escolha bem a empresa responsável por emitir a
sua passagem (empresa do primeiro trecho voado).
Escolha uma com forte atuação internacional e que
você possa encontrar nos principais aeroportos.
BOA VIAGEM!

Por Elisa Rosa
Fonte: Site Vira Volta
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da viagem, mas não precisa se preocupar durante a
viagem
- Você pode alterar as datas sem taxas mas se
deixar para em cima da hora tem grades chances de
não ter assento
- Você pode alterar datas e horários sem pagar
taxa, mas alterar o roteiro (cidades e países) vai ter
que arcar com as taxas.

DNA CULTURAL

Para Ler
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Coleção Fallen
A

njos caídos são a nova onda e começam a tomar o lugar dos sugadores de sangue nas prateleiras
e nas listas. Assim como seus pálidos primos, esses
seres celestiais são visitantes sobrenaturais, donos
de uma carga de adrenalina e sexualidade latente
que promete arrebatar os leitores mais jovens.
FALLEN comprova a força da nova tendência.
Com uma trama que gira em torno do amor entre
um anjo e uma adolescente, o livro de Lauren Kate
foi lançado no início de dezembro de 2009 e chegou
à lista do NY Times já no fim do mesmo mês. Desde
então, mantém presença constante na prestigiada
tabela. E, a reboque, teve os direitos para o cinema
comprados. A expectativa para o longa é tanta, que
vários fãs da história postaram suas próprias versões do trailer - e do elenco ideal - no Youtube.
Lauren aposta no amor impossível entre os
protagonistas para tecer o início de uma saga com
todos os ingredientes de um cult do gênero. Em
FALLEN, acompanhamos a adolescente Luce, mandada para um reformatório - apropriadamente batizado de Sword & Cross - após a morte do namorado
em um incêndio misterioso. Ela suspeita que estranhas sombras negras, que a atormentam desde a infância, são as verdadeiras responsáveis. Mas quem
acreditaria nela?
Na escola, ela encontra o etereamente belo Daniel Grigori, que desperta uma estranha sensação de
reconhecimento: único ponto luminoso num lugar
onde celulares são proibidos e há câmeras de vigilância por todos os cantos. Mas tanta luz hipnotiza
a menina, atraída pelo rapaz como uma mariposa
pela chama. Ele tenta se manter afastado de Luce,
mas também não consegue. E a verdade promete
separá-los como tantas outras vezes — com a morte de Luce. Amantes destinados a se encontrar e se
perder vida após vida, século após século.
Excitante, sombrio e romântico FALLEN é, ao
mesmo tempo, um thriller vigoroso e uma inesquecível história de amor.

|

GENTE Santa Paula

Jurassic World O Mundo dos
Dinossauros
Sinopse
O Jurassic Park, localizado na ilha Nublar, enfim
está aberto ao público. Com isso, as pessoas podem
conferir shows acrobáticos com dinossauros e até mesmo fazer passeios bem perto deles, já que agora estão
domesticados. Entretanto, a equipe chefiada pela doutora Claire (Bryce Dallas Howard) passa a fazer experiências genéticas com estes seres, de forma a criar novas
espécies. Uma delas logo adquire inteligência bem mais
alta, tornando-se assim uma grande ameaça para a existência humana.

Robin Schulz
Robin Schulz é um DJ e produtor alemão de música eletrônica lançou seu primeiro single, um remix de
“Waves” do artista neerlandês de hip hop Mr. Probz. Seu
segundo single, lançado foi um remix de Lilly Wood and
the Prick intitulado “Prayer in C”, originalmente do álbum
Invincible Friends, de 2010. Ambos os remixes tocaram em
muitos países, estão presentes em seu primeiro álbum de
estúdio, Prayer. Não deixe de escutar: Prayer in C, Waves e
Sun Goes Down.
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DNA CULTURAL

Para Assistir

HE FOR SHE
ESPELHO DO MUNDO

Um movimento solidário pela
igualdade entre os gêneros
A luta por igualdade não termina nunca

O

projeto convoca os homens do mundo a
participarem ativamente do feminismo, pra que
deixe de ser uma luta apenas das mulheres contra a
discriminação e a violência de gêneros.
Tenhamos sempre em mente, como foi lembrado por Emma Watson (embaixadora da Boa Vontade da ONU e uma das cabeças do projeto):

“A definição de feminismo é: A crença
de que homens e mulheres devem ter
direitos iguais. É a teoria da igualdade política, econômica e social entre
os sexos.”
Um dos focos do discurso da Emma é o esclarecimento sobre essa definição. Feminismo não é ódio
por homens. Feminismo é igualdade.
A meta é que pelo menos 1 bilhão de meninos e
homens do mundo sejam conscientizados e passem
a fazer parte desse movimento.
Vamos fazer isso acontecer.
Fonte: http://www.dalilaemfuria.com.br/he-for-she-onu/
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O

Papa Francisco canonizou duas palestinas
em uma cerimônia na Praça de São Pedro, poucos
dias depois de o Vaticano formalizar o reconhecimento da existência do Estado da Palestina.
A canonização da Irmã Marie Alphonsine Danil
Ghattas, fundadora das Irmãs do Santíssimo Rosário de Jerusalém, e Maryam Baouardy, que fundou
um convento carmelita em Belém, não estava relacionada com anúncio do acordo entre Vaticano e
Palestina. Mas a cerimônia, que contou com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, e uma delegação
de clérigos do país confirmou a disposição do pontífice em defender a comunidade cristã no Oriente
Médio. “Este é um sinal de que podemos falar sobre
três religiões (cristãos, muçulmanos e judeus) sem
qualquer discriminação”, disse, em comunicado, o
patriarca Latino de Jerusalém, Fouad Twal. A Praça
de São Pedro foi decorada este domingo com retratos das palestinas e de duas outras freiras recémcanonizadas — a francesa JeanneEmilie de Villeneuve
e italiana Maria Cristina da Imaculada Conceição
Brando.
As canonizações das duas palestinas foram as

primeiras “desde o tempo dos apóstolos”, lembrou
Twal. Neste sábado, o Papa encontrou Abbas em
uma audiência privada, chamando de “um anjo da
paz” e pedindo um esforço renovado para obter paz
com Israel. Abbas declarou, em comunicado, que a
canonização das santas “afirma a determinação em
construir um Estado Palestino soberano, independente e livre, com base nos princípios da igualdade
cidadania”.
A canonização geralmente é confirmada pela
Igreja Católica quando dois milagres — muitas vezes a cura inexplicável de uma pessoa doente — são
atribuídos à intervenção de uma pessoa santa que
morreu.
Francisco aproveitou a cerimônia para pedir que
os fiéis rezem por paz em Burundi, país africano que
passa por confrontos, entre eles um frustrado golpe
de Estado, provocando o deslocamento de mais de
105 mil pessoas.
“Gostaria de convidá-los para rezar pela querida população do Burundi, que está passando por
um momento delicado. Que o Senhor ajude a todos
para evitar a violência e que ajam de forma responsável para o bem do país.”
(Agência O Globo)
Fonte: http://www.valor.com.br/internacional/4052994/papa-francisco-canoniza-duas-freiras-palestinas#
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ESPELHO DO MUNDO

Papa Francisco
canoniza duas freiras palestinas

CARTA FORA DO BARALHO

Paciência
Perder a paciência é perder a batalha!

N

unca foi fácil ser paciente, mas provavelmente é mais difícil hoje em dia do que em qualquer outra época na história.
Em um mundo em que mensagens podem ser
enviadas instantaneamente e quase tudo está disponível para a compra com apenas alguns cliques
do mouse, é difícil não querer ficar imediatamente
satisfeito ao fazer algo.
Porém, a paciência continua sendo uma ferra-

menta importante de nossas vidas. Nem sempre temos satisfação instantânea, e algumas das melhores
coisas da vida requerem anos de trabalho duro e
espera.
Felizmente, a paciência é uma virtude que pode
ser cultivada e aprendida. Você irá se surpreender
em como o relaxamento e a paz de espírito podem
melhorar drasticamente a sua qualidade de vida.

MÉTODO 1 - DESCUBRA O QUE O TORNA
IMPACIENTE

situação difícil.
• Tente organizar as suas tarefas de uma maneira em que você esteja fazendo somente uma coisa
de cada vez. Delegue responsabilidades para outras
pessoas se for possível; talvez isso acabe se tornando um teste para a sua paciência, mas você precisa
aprender a dividir o fardo.

TENTE DESCOBRIR PORQUE VOCÊ ESTÁ
TÃO APRESSADO.
Geralmente, perdemos a paciência quando estamos fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo ou quando estamos sob pressão - muitas coisas
a serem feitas em pouco tempo. Para você, a vida
parece passar em apenas alguns poucos minutos de
correria intensa.
• Se você está com mais afazeres do que tempo
para executá-los, reconsidere a sua lista de tarefas
antes de tentar mudar a sua reação natural para uma
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IDENTIFIQUE AS SITUAÇÕES QUE NORMALMENTE LHE FAZEM PERDER A PACIÊNCIA
A impaciência vai crescendo silenciosamente, e
se você se sente ansioso, preocupado ou infeliz, você
pode nem mesmo perceber que a causa desses sentimentos é a impaciência. Uma boa forma de reduzir

a frequência da impaciência é estar ciente dela.
QUAIS EVENTOS, PESSOAS, FRASES OU CIRCUNSTÂNCIAS FAZEM VOCÊ FICAR NERVOSO?
Sente-se e faça uma lista das coisas que lhe fazem sentir ansiedade, tensão ou frustração. Por trás
da maioria dos fatores causadores da impaciência
está uma verdade que é difícil de aceitar. Quais são
estas verdades para você?
PROCURE PADRÕES
Conhecer a sua impaciência lhe traz a chance de
aprender com ela, podendo até mesmo revelar que
um relacionamento ou situação recorrente não está
sendo construtivo ou saudável para a sua vida. Você
poderá também descobrir que tem a capacidade de
mudar isso. Pense e comece a raciocinar sobre aquele problema usando a lógica para determinar se a
sua impaciência é justificada ou não. Na maioria dos
casos, ela não é, mas se for, você poderá começar a
considerar algumas medidas para corrigir o problema pela raiz, ao invés de simplesmente continuar se
estressando com ele.
MÉTODO 2 – FAÇA ANOTAÇÕES
MANTENHA UM DIÁRIO
Durante uma ou duas semanas, quando você começar a sentir aquela ansiedade e impaciência, anote qualquer coisa que possa estar relacionada com o
problema. Faça anotações consistentes e constantes,
sempre que aquela sensação ocorrer.
• Você começará a conhecer melhor os motivos
que levaram a aquilo (e, consequentemente, ficará
mais preparado).
• Talvez você chegue à conclusão de que a causa da impaciência não é um determinado conjunto
de fatores - mas sim, a própria impaciência. Tomar
consciência desse fato vai lhe dar um maior controle
sobre esse sentimento negativo quando ele voltar.
MÉTODO 3 - SUPERE A IMPACIÊNCIA
SUPERE OS ATAQUES DE IMPACIÊNCIA
A longo prazo, tornar-se mais paciente requer
uma mudança na sua atitude sobre a vida, mas você
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SE ALGO ESTIVER FORA DO SEU CONTROLE,
TENTE NÃO SE IMPORTAR TANTO COM ISSO.
É mais fácil falar do que fazer, mas é possível, e é
a única atitude saudável a ser tomada.
• A princípio, você provavelmente vai achar difícil não se importar se o assunto for importante para
você (como a espera pela resposta de uma entrevista
de emprego, por exemplo), mas você pode aliviar a
impaciência causada por eventos menos importantes (como esperar na fila do mercado, por exemplo).
Se você fizer um esforço para ser mais paciente em
situações rápidas e relativamente irrelevantes, aos
poucos, você desenvolverá a força para permanecer
paciente em situações mais difíceis.
MÉTODO 4: TENHA UMA VISÃO MAIS AMPLA
LEMBRE-SE DE QUE AS COISAS LEVAM TEMPO.
Pessoas impacientes são aquelas que insistem
em resolver tudo agora e não gostam de perder tempo. Elas se esquecem de que algumas coisas simplesmente não podem ser apressadas.
• Pense nas suas memórias mais felizes; muito
provavelmente, elas são de momentos em que valeu
a pena ser paciente, como quando você trabalhou
duro por um objetivo ou decidiu passar um tempo a
mais com uma pessoa querida. Você teria essas memórias se tivesse sido impaciente? Provavelmente
não.
Quase todas as melhores coisas da vida exigem
tempo e dedicação, e se você é impaciente, é muito mais fácil que você desista de relacionamentos,
objetivos e outras coisas que são importantes para
você. As coisas boas podem não vir sempre para
aqueles que esperam, mas a maioria das coisas que
vêm não são imediatas.
LEMBRE-SE DO QUE REALMENTE IMPORTA.
Desviar a atenção do que realmente importa na
vida serve apenas para alimentar a impaciência. Seja
bondoso, generoso, perdoe aos outros, seja grato
por estar vivo e viva o presente; tudo isso importa
mais do que qualquer outra coisa. Quando outros
assuntos menos importantes alimentarem a sua impaciência, lembre-se desses itens para reduzir a sua
vontade de querer algo diferente.
LEMBRE-SE DE QUE VOCÊ EVENTUALMENTE CONSEGUIRÁ AQUILO QUE QUER.
Para aceitar esse fato, é preciso um certo grau de
maturidade e de paciência! Dizem que toda história
de sucesso exige esforço e dedicação, mas a verdade
é que, na maioria das vezes, você precisa ser paciente para conseguir o que deseja.
• Para alguns, isso pode ser mais fácil, mas o que

CARTA FORA DO BARALHO

pode fazer um progresso imediatamente aprendendo a relaxar quando se sentir impaciente. Respire
fundo e tente “esvaziar” a mente. Concentre-se apenas na sua respiração e você vai conseguir voltar ao
normal.

CARTA FORA DO BARALHO

importa é que você saiba como se ocupar - até mesmo nos momentos mais entediantes.
• Lembre-se: a paciência é uma habilidade mental que você jamais irá esquecer. Cultive-a para a
vida inteira. Fuja da impaciência antes que ela acabe
destruindo a sua vida.
OLHE PARA A VIDA SEMPRE DE FORMA POSITIVA.
Ser positivo sempre é algo essencial para lhe trazer paciência. Lembre-se de que a vida não é uma
corrida, e sim uma jornada que você deve curtir no
decorrer do caminho.
MÉTODO 5 - PAUSA PARA RESPIRAR FUNDO
ESPERE O INESPERADO
Sim, você tem planos, mas as coisas nem sempre
saem como planejado. Aceite as guinadas da vida
graciosamente. Tenha expectativas realistas. Isso se
aplica não somente às circunstâncias, mas também
ao comportamento daqueles ao seu redor.
• Se você perceber que está se irritando com o
seu filho ou marido simplesmente por terem derramado um copo por acidente, você ainda não se tornou capaz de entender que as pessoas não são perfeitas. Mesmo que a ocasião não seja um incidente
isolado, mas algo causado por repetido descuido e
desleixo, perder a paciência não vai resolver nada.
Isso é algo que deve ser resolvido com conversa e
autocontrole.
TIRE FOLGA
Isso funciona de duas maneiras: Primeiro, separe alguns minutos para ficar sem fazer absolutamente nada. Apenas sente-se quieto e pense. Não
assista TV. Não leia. Não faça nada. Pode ser difícil
no início, e você pode até se sentir impaciente depois de um ou dois minutos, mas ao se dar uma folga, você reduz a velocidade do seu mundo de uma
maneira essencial, e isso é importante para desenvolver a atitude necessária para a paciência.
• Em segundo lugar, pare de tentar conduzir sua
vida e o resto do mundo por padrões inalcançáveis.
Claro que todos nós seríamos mais pacientes se os
bebês não chorassem, os pratos não quebrassem, o
computador não travasse e as pessoas não cometessem erros - mas isso nunca vai acontecer. Não
adianta esperar que tudo funcione sem incidentes.
Não seja tão duro com você mesmo!

Dicas:

• Viva o momento e concentre-se no que você
está fazendo agora. Pode ser que você tenha inúmeras coisas para fazer hoje, mas no momento, tudo o
que você tem a fazer é o que está em suas mãos neste instante. Ao concentrar-se em uma única tarefa e
conluí-la com êxito, a sensação de dever cumprido
vai ajudar a diminuir a ansiedade e fazer com que
você se sinta recompensado pela paciência.
• Uma vez que você consiga mudar a sua atitude
e se tornar uma pessoa paciente, você vai perceber
que a paciência pode ajudar a superar qualquer di-
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ficuldade, não importa por quanto tempo dure ou
quão severa ela seja. O mais importante talvez seja
o fato de que a paciência vai lhe ajudar a alcançar os
seu objetivos.
• O tédio pode tornar difícil ser paciente. Se
você está esperando na sala de espera do médico e
a única coisa em que você consegue se concentrar é
no tic-tac do relógio, boa sorte. Se você tiver uma
revista ou algo para fazer, o tempo vai passar mais
rápido (ou ao menos não tão devagar). Se você não
tem nada para fazer enquanto espera, tente apreciar
o fato de que você não tem nada para fazer. Neste
mundo corrido, as oportunidades de ficar sem fazer
nada são raras e devem ser aproveitadas.
• Ao invés de ficar irritado com uma distração
(como um bebê chorando em um vôo longo), tente
ser um observador passivo. Se você fizer uma prática diária de observar as coisas e eventos sem julgá-las ou formar opinião, será mais fácil de reconhecer
algo sem que aquilo o incomode.
• Ser paciente com outras pessoas é uma forma
de respeitá-las. Ninguém é perfeito; se você quiser
ser um bom pai, esposo, chefe ou amigo, é importante reconhecer isso e ser paciente com as pessoas.
• Desenvolver paciência não é fácil; você precisa
estar motivado para se tornar paciente. A paciência
pode reduzir os seus níveis de stress, melhorar a sua
saúde e longevidade e pode até torná-lo mais feliz.
Quando você estiver se sentindo impaciente, lembre-se dos efeitos positivos da paciência e lembre-se
de que a impaciência torna as coisas piores.
• Muitas pessoas acham que a espiritualidade
ajuda a desenvolver paciência. Quase todas as religiões valorizam a paciência; de fato, ter uma crença e
usar essa espiritualidade pode lhe ajudar a esquecer
das coisas que você não pode mudar e lhe dar conforto enquanto você espera. Se você não for religioso, talvez possa se beneficiar da oração ou meditação, mesmo que esteja falando consigo mesmo, pois
essas atividades tiram você da correria do cotidiano.
• Para cada minuto que você fica com raiva, você
perde 1 minuto no qual poderia ter sido feliz.
• Orar ajuda bastante.
• Experimente yoga e meditação.
Fonte: http://pt.wikihow.com/Ser-Paciente
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BEM TEMPERADOS

Clericot

BEM TEMPERADOS

Clericot
Feito com vinho branco ou espumante, este drink francês é
uma ótima sugestão para servir nas festas, principalmente
em dias quentes e com ótimo custo benefício.
Ingredientes:
1 unidade de maçã
1 unidade de abacaxi
10 unidades de morango
1 unidade de kiwi
1 unidade de laranja
4 colheres de sopa de licor de laranja
750 mililitros de vinho espumante (1 garrafa)
gelo a gosto

Modo de preparo:
1- Retire a casca e pique as frutas
2- Junte as frutas e o gelo um uma jarra
3- Complete com o espumante e licor de laranja
4- Misture e sirva

Dicas do Chef

Use frutas da estação pois elas são mais saborosas.
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BEM TEMPERADOS

Asas de
Frango
Agridoce

BEM TEMPERADOS

Asas de
Frango
Agridoce
Ingredientes:
1 quilo de asa de frango
1/2 xícara de molho shoyo
3/4 xícara de mel
6 unidades de dentes de alho amassados
1 colher de chá de óleo de gergelim
1 colher de chá de molho de pimenta
2 unidades de cebolinha picadas

Modo de preparo:
1- Pré-aqueça o forno na temperatura média-alta em 200Co
2- Em um pote grande, misture o shoyu, o mel,
o alho, o óleo de gergelim e o molho de pimenta
3- Junte as asas e misture
4- Deixe a mistura marinando por uma hora ou durante a noite na geladeira
5- Coloque as asas em uma assadeira, reservando a marinada
6- Asse por 35 minutos, pincelando as asas com a marinada duas vezes.
Não pincele nos últimos dez minutos,
pois a marinada entrou em contato com carne crua
7- Cozinhe a marinada até atingir uma consistência mais grossa
8- Misture com as asas e sirva com cebolinha
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toneladas

Dado se refere ao intervalo entre os anos de 2011 e 2014; meta até 2020 é que
sejam retiradas 28.562 toneladas da substância

O

Ministério da Saúde divulgou o resultado
do acordo feito em 2011 com a Associação das Indústrias da Alimentação (Abia) para redução de sódio nos alimentos. Segundo os dados, entre 2011 e
2014, a diminuição atinge 7.652 toneladas. A meta
até 2020 é que sejam retiradas 28.562 toneladas.
De acordo com o ministério, as maiores taxas de
diminuição foram feitas nos rocamboles (21,1%),
bolo aerado (16,6%) e maionese (16,23%), bolos
prontos sem recheio (15,8%) e bolos prontos com
recheio (15%). As menores foram no biscoito salgado (5,8%), mistura para bolo cremoso (5,9%), biscoito recheado (6,48%), salgadinho de milho (9,4%)
e biscoito doce (11,41%). Batata frita e batata palha
tiveram redução de 13,71%.
Veja dicas para evitar o consumo elevado de sódio:
Ao cozinhar, utilize sal
necessário para dar sabor
aos alimentos e sem deixar a
comida salgada. O consumo
diário indicado é de 4 gramas
por pessoa, o equivalente a
duas colheres de café.
Leia sempre o rótulo dos
produtos antes de comprá-los. Verifique a quantidade de sódio em diferentes
marcas para adquirir a
que tem menor porcentual.

O levantamento se refere à segunda etapa do
Plano Nacional de Redução de Sódio em Alimentos Processados. Nesta etapa, foram analisados
biscoitos, bolos, maioneses e snacks (salgadinhos
de milho). O ministro da Saúde, Arthur Chioro,
comemorou o resultado, mas disse que é preciso
diminuir o consumo nas escolas. “Não adianta comemorarmos a retirada de mais de 5 mil toneladas
de sódio se não tivermos capacidade de trabalhar na
alimentação, na merenda escolar e na retirada do
saleiro da mesa.” Segundo Deborah Malta, diretora
do ministério, mais da metade da população idosa
diz ter pressão alta. “Por isso a redução do sódio é
tão benéfica.”
|
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Perca o hábito de temperar o prato pronto com sal.
Se possível, retire o saleiro
da mesa.

Já o presidente da Abia, Edmundo Klotz, afirmou que a indústria busca, depois que a meta for
obtida, substituir o consumo do sal doméstico. “A
primeira fase é a retirada do sódio e a segunda, a
substituição.”
O levantamento mostra que, em 2013, 95% dos
839 produtos analisados, de 69 empresas, conseguiram reduzir o teor de sódio da composição. Aquelas
que não conseguiram obter o resultado esperado foram notificadas pelo ministério.
A próxima etapa do pacto será em 2016, quando
serão avaliados margarina, hambúrguer, empanados e salsichas. Na primeira fase, em 2011, a queda
foi de 1.859 toneladas. Foram abordados macarrão
instantâneo, pão de forma e bisnaguinha.

Cuidados

Reduza o consumo de alimentos industrializados, que
representam 76% do sódio
que ingerimos
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Troque lanches com
embutidos e enlatados por
alimentos naturais, como
frutas.

Diminuir o consumo de sal deve ser uma meta
trabalhada desde a infância, segundo o cardiologista
e especialista em hipertensão do Hospital do Coração (HCor) Celso Amodeo. “A criança deve ser educada comendo pouco sal. O problema é que, para
muitas famílias, é mais fácil dar dinheiro para ela
comprar algo na cantina do que preparar um lanche.” Amodeo explica que não é necessário abolir
o ingrediente da alimentação. “O sal faz parte do
nosso organismo, mas acabamos comendo mais do
que precisamos. O ideal é consumir quatro a cinco
gramas por dia.”
A hipertensão costuma ser o problema de saúde
mais citado quando se fala em doenças ligadas ao
consumo excessivo de sódio, mas outras complicações podem aparecer. “Além das doenças cardiovasculares, tem a osteoporose, doenças renais, câncer
de estômago e até catarata.”
Fonte: http://saude.estadao.com.br/noticias/
geral,industrias-retiram-7-mil-toneladas-de-sodio-dos-alimentos,1686121

NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

Indústrias retiram 7 mil
de sódio dos alimentos

Pane Geral
NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

Que o estresse faz parte da vida, não se discute.
O problema é quando ela drena as energias e leva ao esgotamento físico, mental e emocional.
Com vocês, a síndrome de burnout:

Por: Cármen Guaresemin /
Ilustração: Pedro Ganzaroli

J

á não é de hoje que vestir a camisa da empresa é
quase atribuição de cargo. E isso vale para qualquer
nível hierárquico – do fundador da companhia, por
motivos óbvios, à secretária, passando pela copeira
e o office boy. Quem não pensa e trabalha com “cabeça de dono” corre o risco de ser expulso do jogo.
E ele é bruto: ter hora para chegar, mas não necessariamente para sair; acumular funções; ver aumentar
a cobrança por resultados; sentir-se preterido em
uma promoção e por aí afora. Estresse à vista? Sim
e o esgotamento físico, mental e emocional pode
atingir níveis alarmantes e levar ao que os médicos
chamam de síndrome de burnout ou do esgotamento profissional.
Descrita pela primeira vez em 1974, pelo psicólogo teuto-americano Herbert Freudenberger, a
inspiração para o nome veio do título do romance A
Burnt-Out Case, do escritor inglês Graham Greene.
Na época, Freudenberger notou o desgaste físico e
emocional dos profissionais que trabalhavam com
dependentes químicos. A síndrome do burnout é
caracterizado por transtornos físicos e mentais relacionados ao trabalho e se manifesta principalmente naqueles que exercem funções em que o contato
com outras pessoas é direto e intenso. “Estamos
falando de gente competente, entusiasmada com o
Fora de Controle
Os sintomas mais frequentes da síndrome de burnout
Corpo
- fadiga constante
- dor de cabeça
- aumento da frequência cardíaca mesmo em repouso
- distúrbios alimentares
- alteração do sono
- dores musculares
- alterações de peso
- perda de memória
- baixa libido
Mente
- dificuldade de concentração
- humor depressivo
- ansiedade
- distanciamento emocional dos fatos (a pessoa fica
apática, entra no piloto automático)
- insatisfação com a atividade atual e a carreira
- ceticismo extremo
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que faz, que tem um alto nível de expectativa em
relação ao próprio desempenho e que, por isso mesmo, não consegue lidar com a frustração e os limites
da realidade. Digo que há os que trabalham como se
tocassem flauta e os que parecem carregar um piano
de cauda com um elefante em cima. Os últimos são
as maiores vítimas”, explica Alexandrina Meleiro,
da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (USP) e da Associação Brasileira de Psiquiatria.
A médica diz que a síndrome se traduz por um
sentimento de exaustão e decepção extremo com a
carreira, situação que contamina a vida pessoal e familiar e pode até levar ao suicídio. A gaúcha Ana
Maria Rossi, doutora em psicologia clínica e comunicação verbal e presidente da filial brasileira da International Stress Management Association (Isma),
enumera três gatilhos: falta de reconhecimento, sentimento de injustiça ao ser preterido em uma promoção, por exemplo; violação, quando profissional
age contra seus valores e, em uma situação hipotética, mente sobre as qualidades de um produto para
bater as metas de venda.

Pistas Falsas

A síndrome é mais frequente em profissionais
da área da saúde, professores, policiais, bombeiros,
oficiais de Justiça, advogados, executivos, arquitetos
e jornalistas, entre outros. E as mulheres são mais
atingidas – em um grupo de pessoas do mesmo
gênero, 540 mulheres sofrem de burnout; entre os
homens, esse número cai para 460 -, segundo artigo publicado, em fevereiro desde ano, no jornal
The New York Times. Os autores, Sheryl Sandberg,
diretora do Facebook, e Adam Grant, professor de
administração da Universidade da Pensilvânia, nos
Estados Unidos, levantaram o dado da análise de
cerca de 200 estudos sobre diferenças de gênero e
burnout realizados em 15 países. Uma das explicações é a expectativa que as mulheres realizam não
somente suas funções, mas também os serviços,
digamos, “domésticos” da empresa – coisas como
atender telefone, tomar notas, organizar festas etc.
Segundo eles, quando um homem não se prontifica
para ajudar em alguma dessas atividades é porque
está ocupado. No caso delas, a recusa é encarada
como egoísmo.
Outro fator preocupante: o burnout é de difícil
diagnóstico e não raro é confundido com depressão
e síndrome do pânico, o que acaba atrasando o tra-

Sem Limites

Aos 36 anos, Amalia Sina já era presidente da
Walita e comandava 22 países na América Latina
como vice-presidente sênior da Philips Eletronics.
Foi quando descobriu os primeiros sinais de que
algo não ia bem. “Altos executivos cumprem vários
e vários papéis, buscando a perfeição. Há excesso
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de trabalho e a pessoa se torna workaholic. Executa
muito, depende do que outros fazem e quer sempre
entregar mais e mais. Acho que o fato de ser mais
acelerada que a maioria das pessoas contribui para
o aparecimento do problema”, conta.
Ao contrário de muitos profissionais, ela não se
afastou do cargo, mas admite que, para melhorar,
precisou dar uma guinada em sua vida: “Poderia ter
um infarto a qualquer momento, perderia minha
família, meu filho. Percebi que precisava me esvaziar. Eu corria cinco vezes por semana e competia
em maratonas e na São Silvestre, mas até isso me
estressava. Parei de correr e comecei a fazer musculação. Isso me deixou mais concentrada, me deu
mais estrutura física e até melhorou meu sono”.
Amalia, que hoje tem 50 anos, agora é dona de
uma empresa de cosméticos, fotógrafa e dá palestras
sobre vários temas. “Poderia ter abandonado tudo
antes? Sim, mas eu seria um clichê. O alcoólatra só
sabe que se curou quando vê a bebida, mas não a
quer mais. Eu continuei na área por muito tempo!
Estive à frente de três empresas diferentes. Era muita pressão”, conta ela, que também foi presidente da
Philip Morris no Brasil.
Fonte: Revista Poder – junho/2015. Pág. 54-56.

NA CONTRAMÃO DA SAÚDE

tamento correto. “O ideal é que o diagnóstico seja
feito por um profissional da área, pois existem testes
específicos para avaliar a intensidade do estresse”,
explica Eliana Torrezan, diretora do Centro Psicológico de Controle do Stress e professora do Instituto
Psicológico Marilda Lipp em São Paulo. Eliana frisa
que, além de psicoterapia, o tratamento pode incluir
o uso de medicamentos como antidepressivos, por
exemplo. E alerta: é comum que pessoas submetidas
a altos níveis de estresse sem envolvam com álcool e
drogas por acreditar que essas substâncias trazem o
relaxamento que tanto precisam.
Os especialistas lembram também que existe o
chamado estresse ocupacional, mas esse não impede que a pessoa se organize e continue atuando
com eficiência. É o que acontece em uma promoção, mudança de empresa ou quando se ganha novas responsabilidades. Já na síndrome de burnout, a
pessoa excede seus limites e simplesmente para de
funcionar como deveria. Entre os problemas de saúde que mais acometem os trabalhadores, a síndrome
de burnout é uma das principais. E isso, claro, acarreta custos ao empregador, pois o funcionário fica
afastado, às vezes, por longos períodos. “No Isma
não temos estatísticas por gênero. Mas a faixa etária
mais atingida está entre os 35 e os 40 anos, justamente quando as demandas profissionais costumam
ser maiores”, afirma Ana Maria, que acrescenta: “Em
uma pesquisa que fizemos em 2013 e 2014 com mil
pessoas na faixa de 20 a 60 anos, 30% tinham a síndrome e 70%, algum tipo de estresse”.
Para se curar, o primeiro passo é se afastar do
trabalho. Pela legislação atual, portadores de
burnout tem direito à licença médica e, em casos
considerados graves, até à aposentadoria por invalidez. A psicóloga Eliane Torrezan alerta: “É preciso
alterar o estilo de vida, pois com a síndrome, o lazer,
a prática de atividades físicas e alimentação ficam
comprometidas. É necessário adotar novos hábitos
e questionar-se sobre os próprios limites de forma
realista”. A psicóloga lembra também que é comum
a pessoa tirar férias, acreditando que isso pode solucionar o problema. Mas basta pisar na empresa
novamente para sentir que está exatamente no mesmo ponto de antes. “A prática regular de exercícios
físicos é fundamental, pois ajuda na liberação de
substâncias ligadas ao bem-estar. Ter hobbies e vida
social também. É preciso reservar pelo menos uma
hora por semana para si”, ensina a psicóloga.

A dieta do cérebro
MEDIDA CERTA

Conheça os alimentos que ajudam seu
desempenho intelectual

O

cérebro humano tem sido exaustivamente
estudado e explorado. Já se comprovou, por exemplo, que a leitura faz muito bem para o órgão, pois
ajuda a formar novas conexões cerebrais. Exercícios físicos também são importantes, melhorando a
concentração e aprendizado e estimulando a formação de neurônios - as células da área. Mas a ciência
avançou ainda mais e descobriu que os alimentos
estão diretamente ligados ao funcionamento cerebral, podendo melhorar ou prejudicar as suas atividades.
Engana-se quem pensa que o resultado das dietas fica restrito ao físico. Uma alimentação balanceada, rica em vitaminas e com controle dos açúcares
e gorduras, além de boa para a parte cardiovascular - normalmente, a grande preocupação dos médicos - é excelente para a condução dos impulsos
nervosos. Atento a isso, o médico americano Alan
C. Logan, pesquisador da Universidade de Harvard
lançou um livro chamado “The Brain Diet”, (A Dieta do Cérebro, na tradução literal) que, em alguns
lugares, foi apelidada como a Dieta da Inteligência.
O livro fala da conexão entre nutrição, saúde
mental e inteligência. Em entrevista por e-mail para
o Bolsa de Mulher, Alan afirma que uma dieta desbalanceada pode comprometer a atividade cerebral.
“Além da ligação direta com doenças degenerativas,
a alimentação ajuda a melhorar o humor e modificar as emoções das pessoas”, afirma.
Por aqui, o médico homeopata e terapeuta ortomolecular Luiz Felipe Guimarães explica: “Não
é que a pessoa fique mais inteligente com a dieta,
mas sim, o uso de certos alimentos pode melhorar
o desempenho cerebral”, afirma. De acordo com ele,
quando as pessoas se queixam de lapsos de memória, cansaço mental, falta de atenção e concentração,
são grandes as chances de o problema estar na carência de certos nutrientes. Neste caso, os médicos
prescrevem suplementos alimentares para compensar esta deficiência.
Previna-se
Mas é possível atuar de forma preventiva. Segundo Luiz Felipe, existem duas substâncias imprescindíveis para o funcionamento do cérebro.
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Uma deles é o selênio, encontrado em alimentos
como o ovo, brócolis, pepino, couve, aipo, alho, cebola, nos grãos de maneira geral, peixes de água fria
e nos crustáceos. Ele atua como um varredor dos
radicais livres, substâncias derivadas do oxigênio,
que podem ser consumidos (principalmente nas frituras e doces) ou produzidos pelo nosso corpo. Os
radicais livres são necessários ao organismo, mas,
em excesso, contribuem para o envelhecimento dos
neurônios, prejudica a rapidez de raciocínio e pode
aumentar os lapsos de memória. A outra substância é a vitamina E, encontrada no gérmen de trigo,
feijão, abacate, damasco, nozes, aveia, amendoim e
amêndoas. Assim como o selênio, ela possui ação
antioxidante, isto é, retira o excesso de radicais livres do organismo. Além disso, ajuda o nosso corpo
a responder bem em sinais de estresse e também a
sintetizar e absorver as outras vitaminas que consumimos. Combinada com a vitamina C (acerola,
goiaba, salsa, brócolis, couve, laranja, limão,) e com
o betacaroteno (cenoura, abóbora, beterraba) a vitamina E tem uma atuação mais eficaz.
Vitamina cerebral
Porém, o mais importante da vitamina C é que
ela faz parte da membrana cerebral e é responsável por ajudar a transmitir os impulsos nervosos.
Composta de lipídios, esta membrana, precisa estar
fluida para que esta transmissão seja feita da melhor
forma. Com uma alimentação rica em gorduras animais, a membrana endurece e o cérebro tem mais
dificuldade de transmitir as informações.
A gordura que encontramos nas carnes está na
forma sólida. Quando a ingerimos, tende a ficar da
mesma forma em nosso corpo.
O médico Luiz Felipe Guimarães faz uma comparação: “A gordura que encontramos nas carnes
está na forma sólida. Quando ingerimos este tipo
de gordura, ela tende a ficar da mesma forma em
nosso corpo - tanto nas paredes vasculares, quanto
no nosso cérebro. Com isso, a membrana endurece.
O ideal é consumir as gorduras vegetais, que são líquidas e facilita a fluidez da membrana. Mas, como
qualquer gordura, é necessário moderação”, orienta.
Portanto, aquele alerta já conhecido nas dietas estéticas vale para a dieta do cérebro. Nada de excesso
de gorduras animais, açúcar, frituras e carboidratos,
pois estes alimentos se transformam em gorduras
maléficas ao corpo.
Fonte: http://www.bolsademulher.com/corpo/a-dieta-do-cerebro-1

benefícios da Zumba
A

zumba tem sido uma atividade bastante procurada nas
academias, tanto por mulheres
como por homens. Além disso,
os adolescentes e idosos também
estão praticando esta dança. Os
movimentos do corpo são realizados sob o estilo latino e combinam ritmos de salsa, merengue,
reggaeton, entre outros.
Os benefícios desta modalidade aeróbica, criada por um colombiano, vão além da queima de
calorias. “O praticante de zumba
pode eliminar até mil calorias em
uma hora. Além de exercitar o
equilíbrio, consciência corporal,
o adepto adquire ganho de força,
coordenação motora e possibilita
a melhora no sistema cardiovascular e no humor. Outros benefícios da zumba é que ela auxilia
a tonificar os músculos abdominais, o glúteo e os membros inferiores e superiores”, explica Diego
Barros, fisiologista do esporte do
HCor, Hospital do Coração, em
São Paulo.
Entre um giro e outro e com
o mover dos braços e das pernas,
os músculos do corpo podem se
manter estáveis só com a prática da zumba. Porém, para quem
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deseja aumentar os músculos, os
exercícios de musculação continuam sendo a melhor alternativa
para isso. Quando aliadas, a zumba e a musculação são combinações perfeitas para quem deseja
ter um corpo mais bonito.
De acordo com o fisiologista,
uma dica para os iniciantes desta
modalidade é realizar a atividade com baixa intensidade e com
o passar do tempo intensificá-la.
O ideal também é uma avaliação
médica, com o objetivo de analisar a condição física da pessoa.
Outro ponto que contribui é ter
uma alimentação balanceada,
pelo fato dela ser fundamental
para gerar energia necessária durante a dança.
“É necessário fazer aquecimento antes de iniciar a aula de
dança como em qualquer outra
atividade física e se alongar após
o término. Usar tênis, roupas
confortáveis e hidratar-se são
medidas valiosas para o desempenho da atividade. Consumir
carboidratos antes de dançar
também é primordial”, sugere
Barros.
Segundo o especialista é muito importante que as aulas de

Ela auxilia a tonificar os
músculos abdominais, o
glúteo, os membros
inferiores e superiores.
zumba sejam supervisionadas
por um profissional qualificado,
a fim de evitar lesões geradas por
movimentos incorretos. “Além
disso, quando o profissional
acompanha o grupo de dança é
possível sentir o ritmo dos alunos
e, assim, a aula se torna mais produtiva”, finaliza especialista.

Sport Check-Up
O Sport Check-Up HCor é
um programa de diagnóstico médico especializado e focado na
prevenção e na medicina do esporte. Tem como principal objetivo avaliar as condições gerais de
saúde e aptidão física para prescrição e orientação personalizada
de um programa de exercícios físicos. Indicado para atender aos
mais variados perfis de pessoas:
sedentários, esportistas iniciantes, atletas amadores e profissionais.
O programa reúne os mais
experientes especialistas do país
em cardiologia, nutrição, ortopedia e medicina do esporte.
Fonte: http://www.viaes.com.
br/site4/exibir/51476/Noticias

MEDIDA CERTA

Fisiologista explica os

MEDIDA CERTA

Como se
alimentar à noite
para não
ganhar peso

V

ocê está fazendo tudo certinho, controlando
o que come com a ajuda do MyFitnessPal, seguindo
o plano de atividades físicas e mesmo assim a balança não está mostrando o resultado que você esperava? Que tal olhar com mais atenção o que você anda
comendo no jantar e antes de dormir?
No período noturno, nosso metabolismo naturalmente desacelera. Então, para ter um sono mais
tranquilo e uma boa digestão, é preciso fazer as escolher corretas no que diz respeito à alimentação,
garantindo uma refeição mais leve.
Quer uma ajuda? Veja as atitudes que você precisa evitar algumas horas antes de dormir:
Consumir alimentos processados e de difícil digestão. Frituras, queijos amarelos, embutidos, como
salame, linguiça e salsicha, e carne vermelha;
Beber líquidos que estimulem, em vez de relaxar: chá mate ou preto, café e refrigerantes;
Ir para a cama com fome. Ficar longos períodos
sem se alimentar, ao contrário do que você pode
pensar, atrapalha o emagrecimento. Evite que seu
organismo entre em colapso, mantendo-o sempre
com energia para funcionar;
Agora que você já sabe o que não fazer, confira
algumas sugestões para se alimentar da forma ideal
à noite:
Inclua os carboidratos no cardápio, em pequenas quantidades. Seu corpo continua precisando de
energia, mesmo quando está em repouso. Porém,
escolha os carboidratos complexos, que contêm
mais fibras e promovem maior sensação de saciedade: mandioca, mandioquinha, batata doce….
Faça a última refeição do dia duas horas antes de
dormir. Se sentir fome antes de ir pra cama. Consuma alguma fonte de proteína de alto valor biológico
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como o ovo ou gorduras boas como o abacate, que
é rico em glutationa e além de ser saudável para o
fígado, diminuir inflamações ainda melhora a secreção de Gh (Growth Hormone “Hormonio do Crescimento”) durante o sono!
Se puder consumir lactose ou caseína, inclua os
queijos brancos em seu cardápio: ricota, queijo minas, cottage ou frescal.
A aveia é um ótimo cereal para consumir à noite.
Use-a como carboidrato na sua sopa ou salada.
As sementes e oleaginosas possuem gorduras
boas, fibras e são ótima fonte de minerais. Por conta
disso, avelãs, castanhas, nozes e outras oleaginosas
também podem ser incluídas na dieta noturna. Mas
com moderação: elas são calóricas!
Prepare um chá de ervas que possuem efeito calmante, como a camomila e erva doce, e beba antes
de ir pra cama. Uma noite de sono tranquila é fundamental para perder peso. O mesmo vale para o
maracujá, que pode estar presente em um suco ou
chá.
Se você faz exercícios à noite, nada de ficar sem
comer depois, achando que isso vai acelerar a perda
de peso. É preciso repor as energias e se alimentar
para favorecer a construção dos músculos trabalhados.
Alimentação equilibrada garantida? Então agora
trate de dormir. E bem! A falta de sono influencia
diretamente no acúmulo de gordura, na perda de
massa muscular, na sensação de fome e no aumento
da gordura da região abdominal.
Fonte: http://blog.myfitnesspal.com.br/2015/05/
como-se-alimentar-e-o-que-comer-a-noite-para-nao-ganhar-peso/

Amor eterno pelo colesterol
CORPO E ALMA

Durante décadas, alimentos como o ovo foram tratados ora como vilões, ora como mocinhos.
Pesquisas recentes põem fim a essa gangorra - a mais conhecida (e condenada) das gorduras não
faz mal quando é levada ao organismo por meio da alimentação

Por: Adriana Dias Lopes

J

á não é o caso, tomando emprestado o mais conhecido verso
do Soneto da Fidelidade de Vinicius de Moraes, de um amor que
seja infinito enquanto dure, posto
que é chama. Em relação ao ovo,
o amor agora é eterno, incondicional, irrecorrível. O consumo
do mais eclético dos alimentos
de origem animal, abundante
em colesterol, a mais conhecida
e condenada das gorduras, acaba
de ser definitivamente liberado
pela ciência da nutrição. O aval
veio de uma instituição reputada
no assunto, o Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos,
órgão governamental responsável pelas diretrizes alimentares
americanas — e, portanto, com
impacto em todo o mundo.
A absolvição se estende a
outros alimentos ricos em colesterol, como camarão, coxa de
frango (com pele, fique bem claro), coração de galinha, lula e bacalhau. A novíssima norma pode
representar uma extraordinária
reviravolta nos hábitos à mesa.
Ela põe por terra a orientação
de cautela no consumo de ovos,
para permanecer didaticamente
com o mais claro sinônimo de
colesterol ingerido, em vigor desde a década de 60. A quantidade
de colesterol levado à boca não
podia, até agora, ultrapassar 300
miligramas diários, o equivalente
a um ovo e meio (ou a uma coxinha de frango). Diz Raul Dias
dos Santos, professor da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo e diretor da Sociedade Internacional de Aterosclerose: “É a mudança de padrão alimentar mais drástica já ocorrida
desde os primórdios das discussões sobre o papel das gorduras

41

|

GENTE Santa Paula

no organismo”.
O documento americano é um cartapácio de 571 páginas. A alforria do colesterol aparece na 17o e, em pouco mais de discretas cinco
linhas, abre o sinal verde, com uma recomendação que desde já começa a fazer barulho pela força de sua assertividade. “Não há evidência
disponível que mostre alguma relação significativa entre uma dieta
com colesterol e os níveis de colesterol sanguíneo. O consumo excessivo de colesterol não é motivo de preocupação.” Ponto. E termina aqui
o incômodo vaivém que ora fazia do ovo e seus congêneres os vilões
da dieta, ora os tratava como mocinhos. À pergunta inescapável — o
colesterol dos alimentos faz mal ao coração? — cabe agora uma única
resposta: não. Um não eterno. O colesterol danoso é tratado sobretudo
com medicamentos (estatinas) e atividade física.
Cerca de 80% do colesterol circulante no organismo é produzido
pelo fígado — o restante vem da alimentação. Em doses normais, o
colesterol (seja o alimentar, seja o hepático) tem um papel importantíssimo no funcionamento do corpo humano, participando da síntese de
hormônios e mantendo a integridade das membranas das células. Em
excesso, porém, danifica as paredes das artérias, o que o faz ser também a causa principal dos problemas cardiovasculares, como o infarto
e o derrame. O embate, este que agora se encerra, tentava esclarecer
qual era a responsabilidade do colesterol ingerido e qual era a parcela
do colesterol naturalmente fabricado pelo ser humano. Duas recentes
conclusões dos cientistas desempataram o jogo renhido.
A primeira: apenas uma pequena parte do colesterol alimentar é
absorvida pelo organismo — cerca de 30%. Graças a um fascinante
mecanismo de defesa, três proteínas (NPC1L1, ABCG5 e ABCG8),
responsáveis pela metabolização do composto, tornam-se ineficientes
ante quantidades muito elevadas de colesterol alimentar, o que o faz
circular muito modestamente. O segundo achado, fruto de acúmulo de
conhecimento científico, foi o que selou de vez a certeza comprada pelos pesquisadores do Departamento de Agricultura dos Estados Uni-

CORPO E ALMA

dos. Um trabalho publicado na revista científica da American
Society for Nutrition, a maior referência em estudos de nutrição, quantificou, em números precisos, o impacto do colesterol
que vem dos alimentos sobre o colesterol fabricado pelo fígado.
Uma análise detalhada comprovou que a relação entre os dois
é salutar. O colesterol alimentar influencia pouquíssimo os níveis de LDL (o colesterol ruim) no sangue. A conta é exata: 100
miligramas (o equivalente a meio ovo) aumenta 1,9 miligrama do colesterol LDL do sangue. É pouco. A gordura saturada,
presente na picanha, na manteiga e no toucinho, por exemplo,
provoca o dobro de expansão.
Se não causa danos preocupantes, o colesterol alimentar
tem uma característica que, ao contrário, entrega benefícios —
ele protege o coração. A substância eleva significativamente a
taxa de HDL (o colesterol bom), aquele que limpa a gordura
das artérias. O cálculo: meio ovo aumenta 0,4 miligrama do
HDL no sangue. Ele faz isso estimulando a produção da principal proteína (Apo Al) multiplicadora de HDL tanto nos intestinos quanto no fígado. O impacto é brutal. “A atividade física intensa, como correr três vezes por semana ao longo de um mês,
causa efeito semelhante”, diz o cardiologista Marcus Bolívar
Malachias, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
É um magnífico marco a absolvição do ovo, sempre cercado
de drama. De defensores e detratores, de mãos dadas com o
café, seu inglório parceiro. Juntos, ao menos nos pares científicos, já fizeram muitos corações parar, para depois representarem vida, e vice-versa. A estreia do ovo no universo acadêmico
causou estardalhaço. Em 1913, um experimento conduzido
no Instituto de Medicina Militar de São Petersburgo, na Rússia czarista, pouco antes da revolução bolchevique, assinalou
o primeiro grande marco na cardiologia. Com o objetivo de
comprovar a ideia, ainda incipiente, de que o colesterol estaria associado ao entupimento dos vasos, o patologista Nikolai
Anichkov (1885-1964) alimentou uma dezena de coelhos com
uma mistura de gemas batidas com óleo. Os animais logo ficaram doentes, com as artérias entupidas. A tese estaria comprovada. O colesterol de fato fazia mal aos vasos. E a culpa, ora, só
podia ser do ovo. Em 1958, o método de Anichkov chegou a ganhar um editorial na Annals of Internai Medicine, do Colégio
Americano de Médicos. No texto, a revelação do patologista foi
comparada à descoberta do bacilo da tuberculose pelo médico
alemão Robert Koch (1843-1910). Anichkov, porém, cometeu
dois erros metodológicos. Usou óleo, uma gordura saturada,
substância sem nenhuma relação com o colesterol. E mais: escolheu baia errada. O coelho é um animal extremamente sensível ao colesterol. Diferentemente do homem, o bichinho absorve todo o composto de forma veloz.
Entre as apostas de Anichkov e as cinco linhas liberadoras
divulgadas neste ano nos Estados Unidos, entre momentos de
celebração e outros de condenação, o colesterol dos alimentos
sempre foi o elemento decisivo para construir dietas saudáveis — tê-lo no prato, para alguns pesquisadores, era boa ideia;
para outros era um anátema. Imaginem-se os alimentos como
as pétalas de um crisântemo numa brincadeira de namorados
indecisos. O chocolate? Bem me quer. O glúten? Mal me quer.
A manteiga? Mal me quer. O leite? Bem me quer. O açúcar?
Mal me quer, mal me quer, e cada vez mais nessa condição.
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te o comercializava também em
forma de xarope como uma cura
segura de resfriados e outras doenças respiratórias para as crianças. Os supostos efeitos benéficos
da heroína duraram pouco. No
início do século XX, descobriu-se
que ela causava uma dependência
química ainda mais forte que a da
morfina. A Bayer parou de produzi-la em 1913, um ano antes
de a sua venda começar a ser oficialmente controlada. A partir de
então, a aspirina recebeu todas as
atenções do laboratório. Ensaios
clínicos feitos com a medicação
mostraram múltiplos benefícios:
alívio da dor, poder anti-inflamatório, redução da febre e prevenção de problemas cardíacos.
Levou tempo para a aspirina sobrepujar a heroína. Levou tempo
para o colesterol dos alimentos
ser reabilitado. Mas, agora, sem
recuo no horizonte.
Fonte: Revista Veja –
Maio/2015. Pág.72-82.

CORPO E ALMA

Em todos os casos, agora as certezas são muito mais volumosas do
que as dúvidas. E por que antes não era assim? Não se trata de falta
de conhecimento nem de escassez de recursos durante o período em
que os estudos foram realizados. Um dos grandes debates no universo
acadêmico, sobretudo no campo da saúde, é a respeito das características dos chamados estudos observacionais. São trabalhos organizados, como o próprio nome revela, apenas com a observação médica.
Tome-se como exemplo um ‘ estudo observacional sobre os efeitos de
uma determinada dieta nas taxas de glicose. O resultado do impacto é
analisado por meio de exames médicos ou questionários, sem nenhuma interferência médica mais profunda. “Os estudos observacionais
apresentam sugestões, mas não são capazes de comprovar a causa e o
efeito do componente avaliado”, disse a VEJA Henry Miller, cientista
biomédico da FDA, a agência americana reguladora de medicamentos.
No fim de 2011, dois pesquisadores do Instituto Nacional de Ciências Estatísticas dos Estados Unidos revelaram um fato preocupante
sobre os estudos observacionais. A dupla, especialista em saúde pública, analisou doze trabalhos, alguns feitos pela sacrossanta Universidade Harvard. A constatação ruim: nenhuma descoberta dos estudos
observacionais foi confirmada, depois, por pesquisas atreladas a exames médicos de laboratório. Pior: cinco delas chegaram a conclusões
contrárias aos dados relatados pela mera observação. Um deles, por
exemplo, afirmava que o uso de vitamina C e de betaca-roteno, composto presente na couve, na cenoura e no pimentão, poderia prevenir o
câncer de pulmão entre os fumantes. Um estudo detalhado, com quase
30.000 pessoas, comprovou que nenhuma das duas substâncias utilizadas — associadas ou isoladas — tinha efeito contra o câncer. Há estudos observacionais notáveis, porém. O principal deles é uma das mais
excepcionais pesquisas já construídas no campo da saúde em todos os
tempos: a Framingham. Em andamento desde 1948, o trabalho tem
como objetivo acompanhar moradores da pequena cidade americana
de Framingham, perto de Boston, nos Estados Unidos. Framingham é
de extrema relevância porque se propõe a medir algo imensurável em
curto prazo, como a influência do estilo de vida e da genética na saúde.
Na tentativa de frear resultados científicos superficiais, as revistas científicas têm se tornado cada vez mais exigentes. A prestigiosa
Nature, por exemplo, criou em 2013 um questionário especificamente
com esse objetivo. Antes de submeterem um estudo para publicação,
os pesquisadores têm de responder a dezessete perguntas minuciosas
sobre o método que utilizaram para realizá-lo. O periódico pergunta,
por exemplo, quais são os critérios de inclusão dos voluntários ou dos
animais, quais são as referências utilizadas para os cálculos estatísticos
etc. “A decisão de criar um questionário para garantir que as conclusões dos estudos estejam corretas vem de um longo debate na comunidade científica”, disse a VEJA Véronique Kiermer, diretora dos serviços
de autores e pesquisas da Nature.
O vaivém dos estudos clínicos pertence à própria gênese da história
da medicina. No fim do século XIX, a aspirina, nome comercial do
ácido acetilsalicílico, foi preterida em favor da... heroína. A aspirina e a
heroína foram marcas registradas do laboratório Bayer no mesmo período. Os dois compostos tiveram o mesmo criador, o químico alemão
Felix Hoffmann (1868-1946). Hoffmann desenvolveu os produtos na
tentativa de encontrar algo que aliviasse as dores crônicas de seu pai. A
comercialização da heroína, contudo, foi privilegiada por seus “efeitos
extraordinários na saúde”. A Baver batizou a substância com o nome
de heroína, devido a suas “qualidades heroicas”. Em 1898, o composto
passou a ser vendido sem receita médica nas farmácias. O fabrican-
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programa Running For Life Hospital Santa
Paula teve início em março de 2009 com o intuito de
promover a integração entre os colaboradores dos
diferentes setores do hospital, o bem estar e o alívio
do estresse em busca a melhora da qualidade de vida
e saúde dos participantes. Através de atividades tais
como: alongamento, exercícios de fortalecimento
muscular, caminhada e corrida, realizadas ao ar livre, tornando-se uma ótima opção para aqueles que
não gostam de praticar esporte em ambientes fechados, como os de academia, por exemplo.
Há mais de 5 anos a Elite Assessoria Esportiva
é responsável pela gestão do programa com atividades de caminhada e corrida para colaboradores e
médicos. Cada participante que ingressa no programa tem a sua condição física avaliada para que os
treinos sejam elaborados individualmente. A partir
desse momento, o colaborador passa a receber, semanalmente, uma planilha contendo o seu treino.
No local de treino ele conta com a orientação de
profissionais da área de Educação Física, além de
materiais e estrutura fornecidos pela assessoria.
Entre os participantes dessa equipe destacamos
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a colaboradora TakiKo Rodrigues que começou
caminhando durante 1 mês e após esse período
iniciou seu primeiros 30 segundos de corrida, e assim foi prosseguindo e evoluindo no decorrer dos
treinos, participando inclusive de corridas de rua,
na qual chegou a correr 16km. Além dela, temos
também o Walmor Brambilla que já participou de
diversas corridas no Brasil e exterior.
Você sabia que a Dra. Patricia Aguiar conquistou o 2ª lugar Geral com o tempo de 45 minutos
e 38 segundos, no Circuito de Corridas Delta, que
aconteceu no Ipiranga, na distância de 10km em 31
de maio? Pois é, os talentos são muitos... E no decorrer de 2015 mais colaboradores participarão pela
primeira vez de uma corrida de rua e de provas fora
do Brasil, em Amsterdam, para correrem a Maratona e a Meia Maratona. A participação nessas provas
é uma forma de fugir da monotonia dos treinos, conhecer novas pessoas, divertir-se e conhecer novos
lugares..
Venha! Junte-se a essa equipe e conquiste mais
qualidade de vida, saúde e muitos amigos!

Participação na Corrida Mizuno
Half Marathon 2015

Participação no Circuito
Track&Field 2015

Treino com café da manhã

Takiko Rodrigues

Patricia Aguiar – 2ª colocada
Geral – 10km – Circuito Delta
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Running For Life
Hospital Santa Paula

Nova
GENTE SANTA PAULA

Diretoria Clínica

Dr. Otavio Celso Eluf Gebara
Diretor Clínico

Dr. João Geraldo Simoes Houly
Diretor Técnico

Dr. Rodrigo Geraldo Nascimento
Gerente Médico

Dra. Camila Succi
Gerente Médico

As Gerentes

do Santa Paula
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Andreia Frazilio
Gerente de Enfermagem

Eloisa Faleiros
Gerente de Atendimento e Hotelaria

Paula Gallo
Gerente Financeiro e Marketing

Aline Corbeta Siqueira
Gerente de Recursos Humanos

Marlene Maria de Oliveira
Gerente de Departamento Pessoal

Salma Fogaça
Gerente de Oncologia

Christiane Padovani
Gerente da Qualidade

Carla Fernandes
Gerente de Suprimentos

Priscila Reis
Gerente de Faturamento
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Santa Paula
Roseli Nunes Paixão
Meu nome é Roseli Nunes Paixão, tenho 37 anos entrei para tra-

balhar no hospital através da empresa Ecolimp, trabalhava no setor da
diretoria junto aos diretores e presidente. Lá fiquei com eles um ano
como terceirizada e depois passei a trabalhar diretamente pelo hospital
como CLT.
Fui contratada pelo Santa Paula em 01/02/2011, minha função era
de escriturária trabalhei no pronto socorro, nos andares do hospital e
hoje estou no setor do repasse trabalhando com o Rodrigo no departamento Comercial.
Tenho muito a agradecer, sou feliz por ter encontrado amigos leais
que confiaram na minha capacidade. E se hoje estou aqui é graças a
Deus.
Muito obrigado ao Hospital Santa Paula pelas oportunidades.
Roseli Nunes Paixão trabalha no HSP há mais de 3 anos, passando
por diversos setores, aprendendo e contribuindo para o seu sucesso e de
sua equipe. Hoje ocupa o cargo de Assistente Administrativo – setor de
Repasse no Depto. Comercial.

Dyego Rodrigues

O

lá meu nome é Dyego Rodrigues, tenho 21 anos,
sou Catarinense, estudante de Publicidade e Propaganda estou há pouco tempo no Hospital Santa Paula,
atualmente trabalho no setor de Hotelaria, exercendo
o cargo de Aux. Administrativo. Trabalhar aqui está
sendo um grande desafio e aprendizado, não esperava
trabalhar na área da saúde, além de desenvolver meu
lado profissional cada dia que passa me faz enxergar a
vida com outros olhos.
Gosto de ficar com minha família e namorada, minha maior motivação, à base de tudo pra mim.
Minha paixão é o futebol, sou torcedor fanático pela
Sociedade Esportiva Palmeiras sempre estou indo ao
estádio acompanhar meu verdão, nos momentos de lazer pratico atividades como futebol, academia e violão.
Dyego Rodrigues, 21 anos, iniciou seu trabalho no
Hospital Santa Paula em fevereiro de 2015 trabalha no
setor de Hotelaria, “Tenho muitos objetivos e sonhos. Espero construir uma carreira de sucesso, deixando meu
nome por onde eu passar, basta acreditar”.
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Colaboradores

Cantar, compor e desenhar
TALENTO OCULTO

O

lá, sou Edvaldo Candido - Auxiliar de Rouparia.
Hoje vou contar minha história.
Música, a gente não perde o prazer de cantar
e quando você compõe sua própria canção é mais
gostoso ainda.
Desenhar, vejo como um dom e agradeço a Deus
todos os dias da minha vida.
Comecei compor e a cantar aos 17 anos de idade, quando surgiu o rap (1986). Participei de vários
concursos de RAP. Na escola que estudei e nos bailes que frequentei (Chic Show, Black Mad e Zimbabwe).
Aos 25 anos casei e resolvi deixar de lado (1994).
E aos 38 anos tinha que fazer algo, em 2006 foi
quando minha esposa descobriu a minha arte de
desenhar em telas.
Por esse motivo digo que é um dom de Deus,
nunca entrei em uma escola de arte. Hoje aos 46
anos nas minhas horas vagas vivo cantando, compondo e desenhando, não faço pra engrandecer, e
nem tão pouco para ganhar dinheiro, e sim porque
gosto.
Não é gratificante tudo isso?
Agradeço a Deus todos os dias de ter me dado
uma ótima esposa e meus 2 filhos maravilhosos que
são a razão de viver.
Termino minha história, agradecendo aos colegas que conquistei nesse período de um ano no
Hospital Santa Paula.
E não me apresento como artista, sou um rapaz
humilde que adora fazer as coisas mais simples da
vida: cantar, compor e desenhar, por esse motivo
sou grato!
Edvaldo Candido (Nego Dú) - faz parte da
equipe da Hotelaria e atua no setor Rouparia, e vem
se destacando com seu talento em nossa instituição.
No mês de maio, ele participou de uma das diversas
ações especiais do mês realizadas no Poupatempo
Itaquera. Evento organizado pelo governo para
atender ao público a fim de incentivar e beneficiar a
saúde e conhecimentos culturais com atividades para
apreciação dos usuários. Tudo gratuito.
Parabéns Edvaldo pela sua participação na
mostra “Paixão Nacional” apresentando 16 telas
com imagens sobre times de futebol do campeonato
brasileiro.
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Café
U

ma xícara de café fumegante pode mexer com as pessoas
de formas bem diferentes. Pode
ser uma lembrança boa, pode ser
aquela energia extra durante o
expediente ou um momento para
relaxar. Ao acordar, depois do almoço ou no meio da tarde. Não
importa a hora, uma xicarazinha
de café é sempre bem vinda. Definitivamente o café mexe com as
pessoas.
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OS BENEFÍCIOS
O café se destaca pelas boas
quantidades de cafeína. Esta
substância é importante porque
tem um efeito estimulante sobre
o sistema nervoso central e está
associada à melhora no estado de
alerta, na capacidade de aprendizado e resistência ao esforço físico. A cafeína também contribui
para a perda de peso.
Esta bebida possui outras

substâncias benéficas como os
ácidos clorogênicos que são responsáveis por grande parte da
atividade antioxidante do café.
Essa ação irá inibir inflamações
e reduzir o risco de doenças cardiovasculares e outras doenças
inflamatórias prolongadas.
Fonte: http://www.minhavida.com.br/alimentacao/tudo-sobre/17491-cafe-ajuda-a-emagrecer-e-tem-acao-antioxidante

NÃO VIVO SEM

Não vivo sem...
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Mulheres I(N)pressionantes
e a igualdade de gênero

Com participação da WILL LatinAmerica, encontro promovido pela
agência de comunicação In Press Porter Novelli debateu os gaps
para atingir a igualdade de gêneros
Por: Will Latam

“T

er opção de escolha é um passo importante
para o sucesso da mulher no mundo corporativo, no
entanto, apesar de alguns avanços, o mercado ainda
não nos dá oportunidades genuínas neste aspecto”,
afirmou Silvia Fazio, presidente da organização não
governamental WILL (Woman in Leadership in LatinAmerica), no evento Mulheres I(n)Pressionantes, e a igualdade de gênero, promovido pela agência
de comunicação In Press Porter Novelli, no dia 10
de junho.
Com o intuito de discorrer sobre a importância
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da diversidade de gêneros no mundo corporativo e
o emporamento feminino, o encontro reuniu líderes
de grandes empresas brasileiras e instituições, entre
elas: ArcelorMittal, Bosch, Dow, Delloite, Embraco,
HP, Hospital Santa Paula, Qualcoom, ONU Mulheres e WILL LatinAmerica – organização com foco
no desenvolvimento da carreira das mulheres latino
americanas.
“Temos a missão de ajudar quem está vindo
atrás. A discussão aqui não é chegar ao mercado,
mas como a gente prepara as novas gerações de mulheres para chegar à liderança e como podemos auxiliar as organizações a abraçar a igualdade de gêne-
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radigmas? “Acho que cheguei onde cheguei sem me lembrar que era
mulher. Se enfrentei dificuldades, eu nunca percebi”, diz a sócia da Deloitte, Heloisa Montes. Ao falar sobre sua própria experiência na área
de Auditoria, afirmou que as mulheres autoconfiantes chegam mais
longe, pois conseguem desbravar os caminhos. Suzana Fagundes, diretora jurídica e de relações institucionais da ArcelorMittal e membro
da WILL LatinAmerica, concorda.” Nós devemos entender que o ambiente corporativo foi feito para errar e acertar. Não podemos gastar
energia em situações corriqueiras ou ruminá-las. Quando tivermos
mais autoconfiança, chegaremos mais longe”.
Camila Araújo, sócia da Deloitte e também membro da WILL
LatinAmerica, acredita que, por ser multitarefa, a mulher tem um
grande diferencial. “Quem já enxergou isso e usa essa qualidade a seu
favor está crescendo profissionalmente”, adverte.
Diversidade e resultados
Durante a conversa, foi ainda levantada a importância do equilíbrio entre homens e mulheres para a conquista de melhores resultados
financeiros nas empresas. “O maior desafio para as empresas hoje é encontrar um mix de qualidades e pensamentos de forma a atingir mais
lucros. Por isso, o equilíbrio entre os gêneros pode é saudável”, avalia
gerente de recursos humanos da Robert Bosch América Latina,
Para Daniele Fonseca, gerente de recursos humanos da Embraco,
quando as mulheres não se enxergarem como melhor ou pior e quando
os homens também perceberem o mundo desta forma, será possível
um maior equilíbrio capaz de beneficiar o mercado de trabalho brasileiro.
A criação de cotas femininas para conselhos ou cargos de liderança
foi outro tema debatido no que tange à construção da diversidade de
gêneros. Segundo a presidente da WILL LatinAmerica, Silvia Fazio,
é necessário que haja uma transformação social, legislativa, além de
conversas com o empresariado, para que as cotas sejam implementadas com sucesso. “É preciso que elas sejam meritocráticas e flexíveis
e é urgente entendermos que não estamos falando de cotas para uma
minoria, mas, sim para uma maioria”, diz.
“Acredito que estipular cotas é uma forma de provocar o debate sobre igualdade de gênero de forma mais rápida na sociedade. As cotas
já estabelecidas em países como França, Noruega e Alemanha tiveram
este papel, o de desenvolver um diálogo mais contundente e mais sério”, conclui.
Fonte: http://www.latamwill.org/mulheres-inpressionantes-e-a-igualdade-de-genero/
Fotos: Tom Dib/Criadores de Imagens |Texto: In Press Porter Novelli
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ro com naturalidade”, avalia Kiki
Moretti, sócia-diretora do grupo
In Press, anfitrião do evento.
Kiki, que também é membro
da WILL LatinAmerica – organização com foco no desenvolvimento da carreira das mulheres latino-americanas, disse que,
embora a agência seja ‘um ponto
fora da curva’, por empregar um
grande número de mulheres, a
In Press Porter Novelli defende
a causa da igualdade de direitos
entre homens e mulheres. “As
grandes mudanças sempre começaram em pequenos grupos. Esta
é a nossa hora’, defendeu.
Todas as executivas presentes
avaliaram que um dos grandes
problemas da ascensão feminina aos cargos de alto escalão é
o desenvolvimento da carreira
desde a base e, principalmente, a
retenção de talentos quando elas
atingem posições de média gerência ou decidem ter filhos, por
exemplo.
“Mas não basta querer mais
mulheres na direção. É preciso
instruí-las e incentivá-las a querer ficar durante e após a ascensão”, explica Claudia Braga, presidente do comitê de mulheres da
HP Brasil. Segundo ela, é essencial promover a conversa sobre
o tema não só com as mulheres,
mas com os homens também.
“Devemos pensar qual nosso
papel como influenciadoras no
trabalho, com os amigos, os maridos e os filhos. A discussão sobre equidade de gênero deve ser
disseminada como uma religião,
introduzi-la no nosso dia a dia”,
defende.
Para Adriana Carvalho, da
ONU Mulheres, as dificuldades
se devem ao fato de que o modelo de poder é predominantemente masculino. “As formas de
contratação são masculinas e, sobretudo, o modelo de ambição no
mundo corporativo tende a ser
masculino”, avalia. Adriana também faz parte da Aliança para o
Empoderamento da Mulher, iniciativa da Dow Química para fomentar ações para a ascensão feminina no mercado de trabalho.
Mas como quebrar esses pa-
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Cotas para mulheres?
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É fato: apesar de todos os avanços, as mulheres ainda são minoria
no topo das empresas. Mas será que as cotas são a solução?
Por: Fabiane Stefano

E

las atuam em setores distintos, têm currículos
diferentes, mas todas ocupam cargos no topo da hierarquia das empresas nas quais trabalham. O rosto
mais conhecido é o de Luiza Helena Trajano, presidente da rede de lojas Magazine Luiza, uma das dez
maiores do varejo, com faturamento de 10 bilhões de
reais. Mas entre elas também estão: Claudia Sender,
que comanda a TAM, maior empresa aérea em operação no Brasil; Chieko Aoki, fundadora e presidente
do Blue Tree, grupo de 23 hotéis espalhados pelo país;
Sylvia Coutinho, principal nome do banco suíço UBS
no Brasil; Andrea Menezes, presidente da filial brasileira do banco sul-africano Standard Bank; e Marise
Barroso, que está à frente da fabricante de painéis de
madeira Masisa, mas assumirá nos próximos dias uma
nova área de negócios da fabricante de cosméticos
Avon. Do alto da carreira executiva, essas profissionais agora querem mais: a criação de uma cota para
mulheres nos conselhos de administração das companhias de capital aberto e sua manutenção até que haja
mais igualdade entre os gêneros. A esperança delas é
que a maior demanda pela presença feminina nos conselhos seja um detonador de promoções de mulheres
em toda a estrutura executiva das empresas. “Chegamos longe, mas não precisava ter sido tão difícil. E é
bom lembrar que somos uma minoria muito pequena”,
diz Luiza, que também é líder do Mulheres do Brasil,
uma organização não governamental. A ONG voltada
para a ascensão feminina está preparando um projeto de lei que prevê uma cota de 20% de mulheres nos
conselhos. Uma vez pronto, a presidente do Magazine
Luiza pretende apresentá-lo à presidente Dilma Rousseff e espera que o governo o submeta ao Congresso.
Ao longo de todo o mês de maio, a EXAME conversou
com as principais executivas e empresárias que apoiam
a criação das cotas. O tom da maioria é de desabafo.
Mas muitas se sentem numa posição desconfortável
por defender uma medida discriminatória, como são
as cotas, e falam com temor sobre a questão da qualificação. “A imposição de cotas deve ser utilizada com
muita cautela para que não se criem outras distorções,
como colocar pessoas menos qualificadas para o exercício de uma função”, diz Claudia, da TAM.
De modo geral, o que une essas mulheres é a convicção de que chegou a hora de uma ampla reflexão
sobre a questão dos gêneros no mercado de trabalho
brasileiro. Essa discussão está a pleno vapor em vários
países europeus, alguns dos quais já implantaram um
sistema de cotas, e também nos Estados Unidos, onde
a pré-candidata à Presidência Hillary Clinton tem
falado cada vez mais sobre a necessidade de adotar
políticas em favor das mulheres no mercado de trabalho. Mantido o ritmo atual, a equidade de gêneros nas
empresas levará 80 anos para ser alcançada em escala global, segundo o Fórum Econômico Mundial. Em
outras palavras, uma menina que tenha hoje 10 anos
estará em desvantagem na corrida pelo topo do mundo
|
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corporativo, assim como uma filha que ela venha a ter
no futuro. Somente a sua eventual neta terá as mesmas
oportunidades que os homens.
No Brasil e no mundo, é inquestionável o avanço
profissional das mulheres. Nos anos 50, apenas 14% das
brasileiras trabalhavam, número que saltou para 55%
hoje. A diferença salarial entre homens e mulheres, que
já foi enorme, vem caindo. No começo dos anos 90, as
mulheres com no mínimo 13 anos de estudo recebiam
o equivalente a 58% do salário médio dos homens com
o mesmo nível de educação. Desde então, o percentual
aumentou para 71%. Nos setores de bens de consumo,
varejo e serviços financeiros, elas ocupam cerca de 25%
das posições de alta gerência. A crescente convergência dos papéis de homens e mulheres no mercado de
trabalho, aliás, foi um dos grandes avanços do século
20. Um olhar mais atento ao que se passa dentro das
empresas, porém, mostra uma realidade ainda muito
desigual. De acordo com um estudo da consultoria
americana McKinsey sobre o mercado brasileiro, há
um equilíbrio na admissão de recém-graduados nas
empresas. No momento que as promoções começam a
surgir, no entanto, elas vão ficando para trás. No Brasil,
as mulheres detêm 35% dos cargos de média gerência
e 16% dos altos cargos executivos. Entre os presidentes
de empresas, elas são apenas 2%.
Por muitos anos, a explicação para a distância
salarial entre os gêneros e a ausência de um número
maior de mulheres em cargos de comando era baseada
na diferença do que os economistas chamam de capital humano — a qualificação acadêmica e profissional.
Os homens, segundo essa argumentação, tinham uma
formação melhor e eram mais produtivos. A medida
que o nível de educação feminina foi aumentando, essa
explicação foi perdendo força. Há mais de duas décadas as mulheres são maioria nas universidades brasileiras. Antes elas se voltavam majoritariamente para áreas
consideradas menos nobres. Hoje há mais mulheres do
que homens entre os médicos com menos de 30 anos.
Em 2013, o número de mulheres que concluíram cursos de graduação em direito e administração em todo
o país foi superior ao de homens. Esse avanço também
é percebido nas empresas. Em 1995, elas ocupavam
12% dos cargos de média gerência. Hoje esse percentual é quase três vezes maior. É evidente que o tempo
tem ajudado a corrigir o imenso abismo entre homens
e mulheres, mas, apesar de todas essas conquistas, a desigualdade persiste. Por quê? O que pode ser explicado
pela diferença que ainda existe em termos de currículo
acadêmico e de experiência profissional e o que é consequência de um tratamento desigual?
Adriana Machado, que já foi presidente do conglomerado americano GE no Brasil e ocupa desde o
ano passado a vice-presidência da operação na América Latina, lembra bem de quando era funcionária da
embaixada dos Estados Unidos no Brasil e foi incumbida de representar a instituição numa reunião com
membros do governo brasileiro. Entrou numa sala na
qual só havia homens e, em seguida, ouviu uma voz
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depois de terminar o MBA e voltar para o mercado de
trabalho, homens e mulheres ganham a mesma coisa.
Mas entre o décimo e 16º ano de carreira, os homens já
estão ganhando quase o dobro. O fator mais importante para explicar a diferença salarial não é o preconceito
nem a experiência dos profissionais antes de entrar na
escola de negócios — embora os dois fatores tenham
tido um peso. O que mais contou para desvalorizar as
mulheres foram as interrupções ao longo da carreira e
a quantidade de horas trabalhadas inferior à dos homens. Em várias partes do mundo, a maternidade é o
ponto de inflexão na carreira das executivas. “Muitas
mulheres não conseguem conciliar a vida familiar e a
carreira”, diz Fernando Mantovani, diretor da consultoria de recrutamento americana Robert Half no mercado brasileiro.
Entre continuar pisando fundo no trabalho e pegar
leve para passar mais tempo com os filhos enquanto
eles são pequenos, um número grande de mulheres
escolhe a segunda opção — e, nesses casos, as apostas
de sucesso profissional acabam sendo depositadas no
marido. No Brasil, cerca de 40% das mulheres em cargos de gestão pedem demissão depois que têm filhos.
Outras não chegam a abandonar o emprego, mas ficam menos propensas a aceitar cargos que exijam longas jornadas. As que optam por continuar acelerando
a carreira e, ao mesmo tempo, criar crianças pequenas
partem para a “terceirização” — contratam vários funcionários para dar conta do lar e da logística. É comum
encontrar casas de executivas com várias empregadas,
babás, folguistas e motorista. Esse tipo de arranjo doméstico, porém, não deve ter vida longa. Na última década, o número de empregados domésticos caiu 12%
no país. No longo prazo, à medida que a economia brasileira avançar, a tendência será uma queda ainda mais
acentuada na oferta desse tipo de mão de obra. Sem fa-
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masculina pedir que ela fosse buscar o café. No caso
dela, o mal-entendido virou uma anedota infeliz numa
carreira de sucesso. Mas o preconceito, quando existe,
pode ter consequências mais sérias. Há três décadas,
estudos na área de psicologia e de economia do trabalho têm demonstrado que o julgamento das pessoas
não é isento e impacta os processos de contratação e as
métricas de avaliação. Uma pesquisa feita por economistas das universidades Harvard e Princeton descobriu que o número de mulheres nas grandes orquestras
americanas não passava de 5% nos anos 70. Logo após
a introdução de audições às cegas para a contratação
de músicos, o percentual subiu rapidamente e hoje está
em 25%. Outra pesquisa, essa da Universidade Yale,
submeteu um currículo fictício de um recém-formado
para mais de uma centena de cientistas de seis grandes
universidades nas áreas de biologia, química e física
com o pedido de que o candidato fosse avaliado para o
cargo de gerente de um laboratório. O currículo era o
mesmo, mas os pesquisadores tomaram o cuidado de
batizar o candidato de John para metade dos avaliadores e de Jennifer para os demais. A percepção sobre
John foi mais positiva: ele recebeu notas melhores e o
salário sugerido foi 15% superior. “Embora não tenhamos pesquisas sobre esse fenômeno, arriscaria dizer
que a realidade no Brasil não está longe disso. A meritocracia é colocada em xeque quando não há igualdade
de condições na disputa”, diz Regina Madalozzo, professora de economia do trabalho da escola de negócios
Insper e defensora da ideia das cotas para mulheres.
QUANDO O RELÓGIO BIOLÓGICO DESPERTA
Nos últimos anos, as pesquisas têm tentado entender melhor a desigualdade entre gêneros. Os estudantes que fizeram o MBA da escola de negócios da
Universidade de Chicago de 1990 a 2006 dão uma boa
ideia do que acontece no mundo dos negócios. Logo
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lar que, se a ascensão feminina no mundo corporativo
brasileiro depender da permanência de outro grande
grupo de mulheres no serviço doméstico, temos aí um
problema “intragênero”. Sylvia, do banco suíço UBS,
encontrou uma alternativa para manter toda a atenção
no trabalho: a cooperação do parceiro. Em 1988, Sylvia
foi retirada de um grande projeto que tocava na instituição em que trabalhava na época, o banco Citibank,
quando engravidou do primeiro filho. O grande teste
para a vida familiar veio alguns anos depois, quando
foi transferida para Nova York. “Tive a sorte de contar
com um marido que aceitou me acompanhar nessas
mudanças”, diz Sylvia. Nesse sentido, a realidade americana pode ser um indicador do que está por vir por
aqui. Em 1965, as americanas dedicavam 32 horas semanais a trabalhos domésticos; e os homens, apenas
4. Hoje, o placar é mais próximo: 18 horas delas ante
10 deles. No Brasil, a convergência também acontece,
mas a distância ainda é grande. Os dados mais recentes
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram
que as brasileiras dedicam 26 horas semanais às tarefas domésticas, enquanto os homens gastam apenas 10
horas.
CLUBE DO BOLINHA
Pela forma como operam, alguns setores tendem a
expulsar mais as mulheres ou a retardar sua ascensão.
São áreas da economia, como escritórios de advocacia
e bancos de investimentos, que costumam ter como
política valorizar e remunerar muito mais os profissionais que estão sempre à disposição, ao alcance do celular, disponíveis para encontrar clientes ou participar de
reuniões. Essas atividades pagam proporcionalmente
muito mais para quem trabalha 70 horas por semana
do que para os profissionais com uma carga horária
de 44 horas. E isso, quando as mulheres têm filhos
pequenos, costuma ter dois finais: ou tira as mulheres
do jogo, ou as faz voltar tantas casas no tabuleiro que
depois, quando as crianças estão mais independentes,
não há como alcançar os colegas do sexo masculino na
disputa pelo topo da hierarquia. “Esses setores funcionam dessa maneira porque existe uma lógica econômica. Para que haja uma transformação, é preciso que
as empresas mudem a remuneração, mas sem afetar os
níveis de produtividade e a estrutura de custos”, afirma
Claudia Goldin, professora de economia da Universidade Harvard e uma das maiores especialistas no assunto. “A tecnologia pode ser uma ferramenta importante para conseguir isso.”
O avanço da chamada computação em nuvem tem
incentivado várias companhias a digitalizar suas estruturas de operação — do comercial ao financeiro. Isso
permite que os funcionários acessem os sistemas internos da empresa de qualquer lugar, até mesmo pelo
celular. A rápida adoção desse tipo de tecnologia é movida pela busca da redução de custos e por uma demanda dos próprios funcionários — especialmente entre os mais jovens, que já nasceram na era da internet.
Mas ainda que a motivação não tenha sido a igualdade
de gêneros, essa é uma inovação que está beneficiando
as mulheres com filhos pequenos. Em estruturas mais
flexíveis, elas conseguem manter a produtividade em
alta, o que ajuda a mantê-las no radar para aumentos
salariais e promoções.
A executiva Paula Ramos, sócia da consultoria
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americana McKinsey no Brasil, costuma dizer que testou todas as possibilidades de trabalho flexível depois
do nascimento de suas duas filhas, hoje com 4 e 7 anos.
Trabalhou longas horas de segunda a quinta-feira para
folgar às sextas. Concentrou esforços para a conclusão
de um projeto para em seguida tirar algumas semanas
de folga com a família. “Pedi demissão três vezes. Em
alguns momentos, achava que não conseguiria cuidar
da carreira e da família”, lembra a executiva. Se tivesse tido acesso à tecnologia disponível hoje, Paula acha
que teria sido mais fácil. Desde 2002, a executiva faz
parte de um projeto global da McKinsey que tem entre
seus objetivos elevar a participação mundial de mulheres na consultoria para 40% e dobrar o percentual
de sócias, hoje em 15%, até 2020. Estudos da própria
consultoria mostram que empresas com pelo menos
uma mulher na primeira linha de comando executivo — como presidente e vice-presidente — apresentam
geração de riqueza para o acionista 44% maior e margem de lucro 47% superior.
SEM “MIMIMI”
As evidências e o tempo jogam a favor das mulheres. A medida que a expectativa de vida avança, as pessoas também estão ficando mais tempo no mercado de
trabalho. Carreiras que terminavam aos 50 anos não
raro hoje passam dos 70. Diante desse fenômeno, um
número maior de empresas tem repensado o tratamento oferecido às suas executivas durante o curto período
em que elas têm filhos pequenos. O investimento para
que elas não abandonem suas atividades e continuem
tendo uma alta performance assusta menos quando se
leva em conta uma carreira longa. E óbvio, mas nunca
é demais lembrar: executivas de 50 anos não exigem
nenhum tipo de cuidado extra por parte das empresas
na comparação com os homens.
Inevitavelmente, discussões que envolvem desigualdade de gênero acabam flertando com certa vitimização das mulheres, diante de uma suposta conspiração masculina. Essa ideia tem sido rechaçada por
executivas que cobram das próprias mulheres uma
postura mais agressiva. Tendo como ideia central encorajar as mulheres a tomar as rédeas de sua carreira, a
americana Shervl Sandberg, vice-presidente global da
rede social Facebook, escreveu Faça Acontecer, livro
lançado em 2013 e que já vendeu 2 milhões de cópias
em todo o mundo. Na obra, Shervl compara a postura de homens e mulheres na época que trabalhou no
Google. “Os homens aproveitavam as oportunidades
mais rapidamente. Quando anunciávamos a inauguração de um novo escritório ou o início de um novo projeto, logo eles estavam derrubando a minha porta para
explicar por que deviam ser os escolhidos.” O impacto
do livro de Sheryl foi tão grande que uma organização
não governamental, a Lean In (mesmo nome do livro
em inglês), foi criada e hoje patrocina mais de 21000
grupos de discussão sobre a questão feminina em 95
países.
A falta de ambição das mulheres também é uma
preocupação para as organizações no Brasil. Uma pesquisa recém-concluída da multinacional de eletrodomésticos Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul, identificou que 32% dos homens almejam alcançar
um cargo de diretoria, enquanto somente 19% das mulheres têm esse mesmo desejo. Na operação brasileira
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Em seguida, França, Itália e Bélgica adotaram medidas
parecidas. Austrália, Reino Unido e Holanda têm ameaçado criar leis caso as empresas não melhorem seus
índices voluntariamente.
Em todos esses países, o assunto desperta discussões acaloradas, e apoiadores e críticos das cotas tentam buscar alguma luz analisando os resultados da
Noruega. Infelizmente, as principais pesquisas sobre
a experiência escandinava fazem uma ressalva a suas
próprias descobertas. Dizem que é muito cedo para
tirar conclusões definitivas. Os dados disponíveis até
agora indicam que a medida exige cautela. Um estudo
feito em 2012 por dois economistas da Universidade de
Michigan concluiu que as cotas provocaram perdas financeiras às empresas porque as mulheres alçadas aos
conselhos eram menos experientes do que os homens
que substituíram. Uma análise mais recente, feita em
2014 por pesquisadores da Universidade de Chicago,
mostrou que a chegada de um número maior de mulheres aos conselhos da Noruega não elevou a ascensão
feminina em outros níveis hierárquicos das empresas
nem reduziu a diferença salarial entre homens e mulheres. Ou seja, o tal efeito cascata não aconteceu. Isso
sugere, no mínimo, que o tema merece ser tratado com
cuidado. Afinal, temos um problema concreto a resolver: apesar de tantos avanços da participação feminina,
ainda aproveitamos mal o talento delas. E o descontentamento das brasileiras não deve ser mais ignorado —
para o bem de homens e mulheres.
Fonte: Revista Exame – Junho de 2015. Pág. 34 a 44.
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da Whirlpool, a maioria das mulheres sonha em subir
apenas mais um degrau na carreira. Feito o diagnóstico, a empresa vai agora começar um trabalho para
identificair o que suas funcionárias encaram como
barreira e, num segundo passo, tentar adotar políticas
que as removam. Na multinacional americana GE, esse
processo começou há mais tempo. Em 1995 foi criada
uma iniciativa para ampliar o número de mulheres em
cargos executivos. Hoje, 170 grupos de trabalho discutem o tema em várias partes do mundo — dez deles
na América Latina. Uma das conclusões desses grupos
é que a falta de experiência de mulheres na área comercial acaba minando a ascensão feminina a cargos
mais altos. Para driblar essa dificuldade, uma das soluções foi criar programas de exposição de executivas
com potencial de liderança a diferentes departamentos da companhia. Ao se tornar mais conhecidas, elas
aumentam a chance de ser convidadas para processos
internos de seleção.
Esse esforço de evitar que as mulheres fiquem para
trás na carreira aumenta o estoque de talentos à disposição das companhias para ocupar cargos no alto
comando. E isso se reflete nos balanços. Um estudo
recente da consultoria inglesa EY com 400 empresas
globais mostrou que as companhias que apresentam
as maiores taxas de crescimento adotam mais medidas para a ascensão feminina, como a indicação de
executivos homens para ser mentores dessas profissionais. Cientes disso, muitas empresas estão revendo os
processos para promover mais diversidade de gêneros,
o que pode ser uma tarefa bastante difícil em alguns
setores. “Fazemos um esforço para que todo o processo de seleção de uma vaga tenha o mesmo número de
candidatos de ambos os sexos”, diz Andrea Marquez,
vice-presidente de recursos humanos da Bunge, multinacional do setor de agronegócio. Mas muitas vezes
o esforço é em vão. A Bunge tem 18.000 funcionários
distribuídos em 100 localidades do Brasil, e em muitos
lugares não há mulheres com o currículo necessário.
Em 2012, as mulheres representavam 11% do total da
força de trabalho. Desde então, a proporção subiu para
apenas 13%. A dificuldade da unidade brasileira se repete em diversos lugares do mundo e virou um tema
preocupante no conselho de administração da Bunge.
Embora haja casos como os de McKinsey, GE,
Whirlpool e Bunge, na quase totalidade das empresas em operação no Brasil o tema da igualdade entre
os gêneros não consta das prioridades. E é isso o que
querem as defensoras da criação de uma cota para mulheres nos conselhos de administração de empresas
abertas no Brasil, medida que elevaria a presença feminina das atuais 286 conselheiras para um pouco mais
de 700 lugares. Para quem advoga a favor do tema, o
verdadeiro objetivo é o efeito cascata que a iniciativa
poderia, pelo menos em teoria, provocar dentro das
organizações. Para cumprir uma cota nos conselhos,
uma geração de executivas teria de ser preparada para
assumir posições de presidente e vice-presidente nas
empresas. A inspiração vem do exterior. Em março, a
Alemanha aprovou uma lei que estabelece que, a partir
de 2016, 30% dos assentos dos conselhos de grandes
empresas sejam ocupados por mulheres. Hoje, elas representam 18% dos cargos. O primeiro país a seguir
esse caminho foi a Noruega, que criou a política de
cotas em 2003 e obrigou sua plena adoção em 2008.
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Usar
redes sociais
no trabalho
prejudica
eficiência e
bem-estar
Por: Emma De Vita

U

m novo estudo parece chegar para provar o que
nós já sabíamos: tuitar, atualizar o status do Facebook e
checar o LinkedIn durante o horário de trabalho reduz
a produtividade. Stoney Brooks, professor de computação da Middle Tennessee State University, descobriu
que o “canto da sereia” das mídias sociais atrapalha até
os profissionais mais capazes de realizar diversas tarefas ao mesmo tempo.
“O uso pessoal de redes sociais causa efeitos negativos tanto na eficiência quanto no bem-estar dos profissionais”, diz a pesquisa.
O professor Brooks pediu que estudantes de negócios assistissem a um vídeo de 15 minutos em um
computador, no mesmo navegador em que outras abas
estavam abertas em sites de redes sociais como Facebook, Twitter e LinkedIn. Os pesquisadores monitoraram os participantes para ver a frequência com que
eles checaram as redes. Ao fim, todos receberam um
teste para avaliar o conhecimento do vídeo assistido.
Aqueles que mais usaram os sites tiveram desempenho
mais fraco do que os que checaram as redes menos
vezes. “O tempo usado na interrupção para checar os
sites e o desafio de retornar mentalmente para a tarefa principal pode resultar em menos eficiência”, diz o
professor.
Porém, abandonar as redes sociais como um todo
não é um objetivo realista para aqueles que precisam
usá-las diariamente em seus empregos. Alex Mahon,
executiva chefe de televisão do Shine Group, é uma aficionada pelas redes sociais que aprendeu a controlar o
tempo e a atenção que ela permite que sejam consumidos nelas.
Alex é fã do Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, WhatsApp, Snapchat, LinkedIn e Google+, mas
começou a fazer mudanças há três anos, após ler o livro
“Hamlet’s Blackberry”, de William Powers. “É um livro
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provocante, sobre a conectividade constante e como
ela pode estar criando um mundo de distrações”, diz
Alex.
Ela dividiu redes sociais diferentes para usos distintos. O Facebook é para “o que já aconteceu”, enquanto o Twitter é para “o que está acontecendo agora”.
Ela reduziu o número de posts que fazia no Facebook
após perceber que “gastava energia emocional esperando as respostas”. Ela também apagou o aplicativo
no seu smartphone, o que a impediu de usá-lo diversas
vezes ao dia. Ao invés disso, ela checa o site em seu
computador com intervalo de alguns dias, e usa o novo
tempo livre para ler um livro — ou até se permitir ficar
entediada. “É nessas horas que você tem as ideias mais
criativas”, diz.
Sua principal ajuda é um serviço para e-mail chamado “SaneBox”, que filtra para uma caixa de entrada
separada, rotulada “Para mais tarde”, todas as mensagens de redes sociais, e-mails do eBay e alertas de notícias profissionais. Duas vezes ao dia, ela checa os cerca
de 100 e-mails diários que chegam a essa pasta.
Essas mudanças fizeram Alex usar as redes sociais
de forma mais consciente e se sentir no controle quando ela as consulta. “Se você acha que não te faz bem, o
melhor a fazer é desconectar”, ela recomenda. “Poder
estar conectado o tempo todo não necessariamente faz
com que você se sinta mais engajado com outras pessoas.”
O professor Brooks concorda. Os participantes do
estudo não ficaram apenas distraídos, eles também
apresentaram níveis mais altos de estresse decorrente
da tecnologia e mais baixos de felicidade.
Fonte: http://www.valor.com.br/carreira/4051266/
usar-redes-sociais-no-trabalho-prejudica-eficiencia-e-bem-estar#

Vinícius Gonçalves. A definição do executivo resume o
retrato local obtido pela “Pesquisa Global de Sentimento
do Investidor”, realizada no primeiro trimestre de 2015
pela gestora americana em 23 países. No levantamento,
foram entrevistadas 11,5 mil pessoas com recursos livres
para aplicar no caso dos participantes do Brasil, esse parâmetro era de, no mínimo, R$ 50 mil.
O estudo mostra uma aceleração explosiva do pessimismo entre os investidores brasileiros. A taxa quase triplicou de um ano para cá. Conforme a pesquisa, o percentual subiu de 10% em 2014 para 29% neste ano. O patamar
coloca o Brasil em quarto lugar entre aqueles com visão
mais negativa e equiparasse até mesmo ao da Grécia, país
em crise econômica aguda e com desemprego na faixa de
25%, e ao da França, que até o início do ano apresentava
um quadro de estagnação da atividade.
O próprio Gonçalves, porém, faz uma ressalva sobre a
influência dos eventos negativos concentrados no período
da pesquisa, como alta da inflação, ocorrência de manifestações e noticiário sobre corrupção, como fatores de
reforço dessa visão pessimista. “Mas, sem dúvida, houve
uma piora nas expectativas. O investidor tende a replicar
o que viu no passado recente em termos de expectativas e
fica refém dessa memória curta”, afirma o gestor.
Segundo o presidente da filial brasileira da Franklin
Templeton, o cenário macroeconômico tem contaminado
a visão negativa sobre os investimentos em 2015. “Há uma
preocupação muito grande com o governo e o sucesso das
medidas de ajuste fiscal”, diz. Gonçalves chama a atenção
para um dado da pesquisa que parece corroborar esses
temores. “Muita gente, pela primeira vez em três anos,
listou títulos do governo como ativos de risco.” A informação referese à questão sobre quais os ativos de maior
risco em 2015 e para os próximos dez anos, na opinião
dos entrevistados. Os títulos públicos saltaram do sexto
lugar na lista de investimentos mais arriscados em 2014
para o terceiro, na edição atual.
Na avaliação do professor de macroeconomia e cenários econômicos da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), Silvio Paixão, é
natural a percepção negativa em relação ao ambiente econômico contaminar a visão financeira. “O pessimismo se
implanta pelo lado prático”, diz. Segundo o especialista,
no presente, as pessoas veem uma perda do poder aquisitivo e, ao mesmo tempo, vislumbram um futuro incerto,
com desemprego em alta e sem perspectiva de recuperação da renda no curto prazo.
Com a exacerbação das preocupações, a pesquisa da
Franklin Templeton aponta para uma mudança do humor
do brasileiro em relação às oportunidades no país em
comparação às oferecidas pelos mercados estrangeiros.
Nem mesmo na renda fixa, o investidor local considera
haver vantagem indiscutível em comparação a aplicação
similar no exterior, ainda que os juros brasileiros estejam
em patamar elevado, com a taxa básica Selic em 13,25%
ao ano e perspectiva de nova elevação. Conforme o levantamento, os 31% dos entrevistados com opinião de que
as melhores oportunidades estão no Brasil neste ano se
igualaram ao percentual de quem enxerga melhores retornos nos EUA e Canadá. No ano passado, 39% preferiam o
mercado doméstico ante 18% que apontavam a América
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do Norte como mais vantajosa.
Para investimentos em renda variável, o quadro neste
ano ficou ainda mais favorável aos estrangeiros. O percentual dos brasileiros que indicam as bolsas dos EUA e Canadá como aquelas com maior potencial de ganhos é mais
que o dobro de quem vê as melhores oportunidades no
país: 45% dos entrevistados apostam no exterior ante 20%
dos que apontam os papéis locais como mais favoráveis.
Jurandir Sell Macedo, professor de finanças pessoais
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e consultor do Itaú Unibanco, considera o investidor brasileiro
como bipolar. “Uma hora está em euforia e outra em depressão”, afirma Macedo, também especialista em finanças
comportamentais. Essa tendência de “acreditar demais no
país e esquecer dos problemas ou achar, de repente, que
tudo vai dar errado” cria uma miopia em relação às oportunidades, pondera o pesquisador.
De acordo com Macedo, essa ‘miopia’, exacerbada no
cenário atual pelo pessimismo, leva o investidor, em geral,
a cair na armadilha do “viés de relevância”. “Ou seja, se eu
vejo a bolsa caindo parece que ela vai continuar caindo
para sempre”, explica. Isso induz, segundo o especialista,
a pessoa a errar consistentemente o momento de entrada
no mercado. “Por exemplo, quando chega o período ideal
para investir em ações, na baixa, as pessoas estão, na verdade, fugindo da bolsa.”
O presidente da Franklin Templeton no Brasil cita
uma conclusão do relatório da gestora para ilustrar esse
comportamento. “Ano após ano, o brasileiro responde que
espera os maiores retornos da bolsa no curto e no longo
prazo. E, ano após ano, ele reduz a alocação.” Gonçalves
conclui que o investidor doméstico está sempre à espera
do melhor momento para entrar na bolsa, “mas que será,
na verdade, o pior”, quando os papéis estiverem mais caros.
O coordenador do centro de estudos em finanças da
Fundação Getúlio Vargas (FGV), William Eid Jr., também
considera o humor do investidor local muito volátil. “O
brasileiro é bastante ciclotímico, quando tem más noticias
cai em depressão profunda”, diz. O pesquisador, no entanto, aponta outra explicação para o forte crescimento do
pessimismo. “O brasileiro abriu os olhos. Mesmo os mais
pobres começaram a viajar para o exterior nos últimos
anos. E a internet também ajudou as pessoas a ver o mundo. E aí você começa a descobrir lugares mais estáveis do
que aqui. Isso reforça essa percepção de que o ambiente
do Brasil se deteriorou em termos de segurança, violência
e economia”, avalia.
Para Eid Jr., esse humor acaba levando a investimentos menos arriscados e de curto prazo. “Quem vai comprar um título de empresa de dez anos nessas condições?”,
pondera. Segundo o especialista, “esse clima é muito prejudicial para a economia, porque um cenário ruim torna-se ainda pior por conta desse comportamento do investidor de se concentrar no curto prazo e no baixo risco”.
A pesquisa, de fato, mostrou que 70% dos entrevistados
disseram que vão adotar estratégias mais conservadoras
de investimento neste ano. Em 2014, esse percentual era
de 57%.
Fonte: http://www.valor.com.br/financas/4048720/
tempos-dificeis?utm_source=newsletter_manha&utm_
medium=14052015&utm_term=tempos+dificeis&utm_campaign
=informativo&NewsNid=4044932
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Tempos Difíceis
O investidor brasileiro está em depressão, analisa
o presidente da Franklin Templeton no Brasil, Marcus
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A poupança secou
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O aumento dos juros e do desemprego leva a retiradas recordes
das cadernetas, diminuindo a principal fonte de recursos para
o financiamento de imóveis no país

Por: Bianca Alvarenga

O

setor imobiliário é um dos termômetros mais sensíveis para
avaliar a confiança em uma economia. No caso dos empreendimentos
residenciais, as famílias apenas se animam a contratar um financiamento quando conseguem poupar pelo menos parte dos recursos necessários e acreditam que terão condições de pagar, por muitos meses,
as prestações da dívida - que será quitada em até trinta anos, muitas
vezes. O mercado de imóveis viveu dias promissores entre 2008 e 2012,
impulsionado pelo aumento do emprego e dos salários, além da expansão da oferta de crédito. O volume de empréstimos chegou a crescer
42% em 2011. Desde então, entretanto, o ritmo arrefeceu. Em São Paulo, o número de imóveis vendidos, considerando-se os novos e os usados, caiu 35% em 2014. O lançamento de novas unidades recuou 7%.
Trata-se de uma notícia negativa, em um país onde o déficit habitacional ainda é imenso. Com o aumento do desemprego e a elevação
dos juros, o setor deverá se manter em ritmo lento nos próximos meses. Para completar, outra dificuldade já começa a afetar a liberação de
crédito para a compra da casa própria: a falta de recursos. A grande
fonte de dinheiro para os financiamentos são os depósitos nas cadernetas de poupança. De todo o volume de recursos guardado nessas aplicações, 65% deve ser usado, obrigatoriamente, no crédito imobiliário.
Mas a caderneta deixou de ser uma aplicação vantajosa por causa do
aumento da inflação e dos juros, fazendo com que muitos poupadores
transfiram seus recursos para outros investimentos, como os fundos
DI. Além disso, várias pessoas precisaram sacar seus depósitos para
pagar dívidas. Como resultado, desde o início do ano os saques superam os depósitos. No atual ritmo de retirada, os especialistas do setor
calculam que, até meados do próximo ano, não haverá mais recursos
da poupança para bancar o financiamento imobiliário. Restariam apenas as linhas subsidiadas, para a baixa renda, ou financiamentos com
recursos próprios dos bancos, com juros ainda mais altos.
Entre janeiro e abril deste ano, o Banco Central registrou retirada
de 23,7 bilhões de reais da poupança, o pior saldo da série histórica
desse indicador. Estima-se que 70% desse valor tenha sido reaplicado
em investimentos mais rentáveis. Os outros 30% tiveram como destino
o pagamento de contas. “Se esse ritmo de retirada continuar, deveremos fechar o ano com uma saída líquida de recursos da poupança de
74 bilhões de reais”, diz Octavio de Lazari Jr., presidente da Associação
Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).
A Caixa Econômica Federal, o banco responsável por 70% dos financiamentos, já restringiu drasticamente a concessão de novos empréstimos. Além de aumentar duas vezes os juros em menos de seis
meses, anunciou que financiará no máximo 50% do valor de imóveis
usados, e não mais 80%. A Caixa, presidida pela ex-ministra do Planejamento Miriam Belchior, tem dito que as mudanças fazem parte
de uma estratégia de privilegiar a habitação para famílias mais pobres,
financiada pelos recursos do FGTS, e os imóveis do Minha Casa, Minha Vida. O crédito com os recursos do Fundo de Garantia pode ser
obtido por pessoas com renda de até 5.400 reais, para imóveis de até
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190.000 reais. Os bancos tentam
negociar o aumento desse teto,
para até 300.000 reais.
Atualmente, 8 a cada 10 reais de empréstimos imobiliários
concedidos pelos bancos privados valem-se dos recursos da
poupança. Por isso, o emagrecimento no saldo das cadernetas
preocupa os empresários do setor, que já lidam com a dificuldade da retração na economia.
Uma proposta apresentada pelas
construtoras é a liberação de parte dos depósitos compulsórios,
que não podem ser emprestados
- 30% do saldo fica retido pelo
Banco Central. Dessa forma haveria mais recursos disponíveis.
Entretanto, o BC é contrário a
essa ideia, porque aumentaria a
circulação de dinheiro na economia em um momento de aperto
na liquidez monetária como maneira de combater a inflação. O
setor só voltará a ter dias mais
favoráveis, portanto, quando a
inflação ceder e os juros diminuírem. Assim o crédito começará a
fluir novamente, e as famílias voltarão a ter confiança no futuro da
economia.
Fonte: Revista Veja – Maio de
2015. Pág.62-63.

O cartão de crédito que vem chamando
atenção dos consumidores

U

m cartão de crédito vem chamando a atenção dos
consumidores brasileiros, que aguardam ansiosamente para
ganhar o seu. O Nubank Mastercard Platinum, emitido pela
administradora de cartões Nubank, tem despertado interesse
por prometer transparência, custos menores e a possibilidade
de resolver qualquer pendência pela internet.
O cartão da Nubank, startup criada em setembro do ano
passado, não tem taxa de anuidade nem tarifas, cobra juros
rotativos abaixo da média do mercado - que são os juros cobrados em caso de atraso ou parcelamento da fatura - e é gerenciado por um aplicativo no celular, que oferece informações
detalhadas sobre os gastos realizados no plástico.
Segundo a empresa, o cartão tem feito sucesso por suprir
uma demanda reprimida de consumidores que estão acostumados com taxas de juros exorbitantes, atendimentos burocráticos e estão insatisfeitos com seus cartões, que oferecem poucas informações e meios para controlar os gastos no crédito.
Para obter o cobiçado cartão, além de ser proprietário de
um smartphone com sistema iOS ou Android, o consumidor
precisa ser aprovado em uma análise de crédito.
Como essa avaliação pode durar horas, dias, semanas ou
meses, a demora tem gerado reclamações de consumidores nas
redes sociais, ávidos para utilizar o produto.
Acesso restrito
Sem revelar o número de usuários do cartão, a startup
aponta que, apesar de a fila de pedidos crescer, está dobrando sua base de clientes a cada três meses. “Queremos crescer
aos poucos”, diz Cristina Junqueira, diretora e co-fundadora
da Nubank.
Ao realizar a análise de crédito, a administradora do cartão
leva em consideração o histórico de crédito de cada consumidor, assim como qualquer instituição financeira. Mas também
inclui filtros adicionais na avaliação, baseados em um modelo
próprio. “Ser indicado por um amigo que tenha um bom histórico de crédito, por exemplo, pode contribuir para uma avaliação positiva, mas também não é determinante”, diz Cristina.
A executiva garante que quem tem um bom histórico de
crédito é aprovado rapidamente, assim como quem tem um
histórico ruim é reprovado de forma ágil. “A demora maior se
refere a consumidores que estão na faixa intermediária. Ainda
estamos aprimorando nossa análise”.
Custos menores
Além de não cobrar anuidade ou tarifas, o cartão da Nubank cobra uma taxa de juros de 7,75% ao mês no caso de atraso no pagamento ou parcelamento do valor, quando o cliente
cai no chamado crédito rotativo (compare as tarifas oferecidas
por cartões de crédito).
De acordo com dados do Banco Central referentes ao período de 30 de abril a 7 de maio deste ano, entre 44 instituições
financeiras, os juros rotativos cobrados pela Nubank só não
são menores do que a taxa média da Caixa e de seis bancos de
pequeno porte.
A oferta de uma taxa de juros mais baixa foi possibiltada
por meio de uma parceria com dois bancos de pequeno porte
- cujos nomes a empresa não revela - e também por conta da
estrutura digital da empresa, que dispensa atendimento presencial e reduz a necessidade de atendimento por telefone.
O objetivo da Nubank é reduzir os juros ainda mais ao
longo do tempo, principalmente para clientes que tenham uma
boa avaliação de crédito, diz Cristina.
A Nubank não exige renda mínima para que os clientes
tenham acesso ao cartão. “Temos estudantes que ganham mil
reais por mês entre os usuários”, afirma a executiva.
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Uma desvantagem do cartão de crédito é que ele não possui um programa de fidelidade próprio, mas Cristina diz que
ter um programa de pontos está nos planos da startup. “Não
sabemos ainda se iremos incluí-lo no cartão ou vendê-lo separadamente, como um produto premium”, conta a executiva.
Atualmente, o Nubank apenas tem uma parceria com o
programa Surpreenda, da MasterCard®. Apesar de o programa
da bandeira oferecer aos usuários que adquirirem um pacote
de viagem a possibilidade de ganhar um pacote adicional, entre outros benefícios, não permite que os pontos gerados em
compras possam ser convertidos em milhas.
Outra restrição que deve ser solucionada é a criação do
aplicativo também para smartphones com o sistema Windows
Phone.
Cuidados
É necessário, no entanto, que o consumidor tenha cautela.
São cobradas tarifas nos saques de valores em terminais eletrônicos que aceitam cartões Mastercard localizados no Brasil
e no exterior.
Nesse caso, as taxas cobradas, definidas por cada rede que
opera o terminal de autoatendimento, podem chegar a 19 reais
e não compensar o uso do serviço.
Mesmo que os juros cobrados pelo cartão da Nubank sejam menores do que a média, especialistas não recomendam
parcelar e/ou atrasar o pagamento da fatura, pois a taxa ainda
é considerada alta e pode provocar descontrole financeiro caso
a dívida não seja quitada o quanto antes.
A Nubank pode oferecer limites de crédito que variam de
700 reais a 10 mil reais, conforme a renda e histórico de crédito
do usuário. Mas valores altos exigem planejamento para que
não comprometam o orçamento no caso de gastos imprevistos,
por exemplo.
Mais facilidade para controlar os gastos do cartão
Os gastos no cartão de crédito emitido pela Nubank podem ser monitorados em tempo real pelo aplicativo do cartão
no celular, que pode ser baixado na Apple Store ou no Google
Play.
O app registra todos os pagamentos feitos com o cartão
e permite alterar o nome dos estabelecimentos nos quais foram realizadas as compras. Os gastos são apresentados em um
mapa, que facilita a visualização de cada despesa.
No momento em que o usuário parcela uma compra, por
exemplo, ele consegue consultar como ficarão distribuídas as
prestações visualizando as faturas na ferramenta.
A taxa de câmbio e a do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que incidem sobre compras internacionais, podem ser visualizadas de forma separada do valor da compra.
É possível reduzir e aumentar o limite de crédito disponível, bloquear e desbloquear o cartão ou antecipar o pagamento
da fatura a qualquer momento pelo app. Caso o usuário queira
aumentar o limite de crédito, mas o valor não esteja disponível,
o pedido também é feito pelo aplicativo.
Apesar de assegurar que o usuário consegue resolver
qualquer demanda sozinho, o Nubank oferece um chat para
responder a eventuais dúvidas, além de e-mail e atendimento telefônico. “No chat geralmente conseguimos responder a
demanda na mesma hora”, diz Cristina. “Já a maior parte dos
e-mails enviados por usuários são respondidos em até meia
hora”.
A administradora de cartões também irá incluir em breve
duas funcionalidades no aplicativo: débito automático da fatura e a possibilidade de parcelar os gastos online, já com a possibilidade de visualizar os juros que serão cobrados na operação.
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Conheça o Nubank

SANTA PAULA NA MÍDIA

Santa Paula na Mídia

Agora São Paulo
28.06.15
Tiragem 85.330

Jornal do Brasil On-line
27.04.15

Fundação Vanzolini
19.06.15

Revista Viva Saúde On-line
18.05.15
Page view 411.118
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Saúde Business Web
24.06.15

SANTA PAULA NA MÍDIA

Jornal SBT Brasil
série:“Câncer: O desafio do século”
29/06/2015
Audiência: 1.046.064

Meio&Mensagem On-line
14.05.15
Page view 116.251

Leblog
10.06.15

Leblog
01.07.2015
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Oncoguia
19.05.15

ACONTECEU NO HSP

Campanha
de
Férias

Colaboradores
colorindo com
a família:

Colaboradora Kamila
Alves Reis do
Nascimento com
Victor e Julia

Colaboradora Danielle
Junqueira com
Raphaella e Kadu
Marinete Castro e filha
Isabella dos Santos

Colaboradora Diana
Evangelista e filha
Bárbara
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Desenho Vencedor da
Capa da Colaboradora
Edjane Azevedo Oliveira
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C

amila Oliveira Gonçalves faz parte da equipe de enfermagem e
atua na UTIA2, onde com toda certeza se destaca por suas ideias contagiantes e frequentes de responsabilidade social.
Dessa vez, paralela a Campanha do Agasalho que apoiamos, realizada pelo Fundo Social de SP, iniciou o projeto “Aquecendo Vidas”
contou com ajuda de seus colegas e médicos que mais uma vez foram
contagiados pelo seu entusiasmo e força de vontade. Passaram lista de
doação, divulgaram no facebook e arrecadaram cerca de 1 mil reais e
mais de 40 cobertores. Com essa quantia em dinheiro foram feitos kits
de lanche para serem distribuídos aos que necessitassem junto com os
cobertores. A integração e participação dessa turma contagiou pacientes e acompanhantes que se solidarizaram e também colaboraram com
doações e ajuda na compra, entrega e distribuição das doações.
Agradecimentos a toda equipe e especialmente ao paciente Sr. E.
da UTIA2 e acompanhante A.C do paciente P.C da UTIA2; doutores,
fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de enfermagem da UTI, Unidade de internação e Pronto atendimento. E aos novos integrantes Enfª
Maria e Técnicos de enfermagem Igor e Luciana.
Essa é a proposta do Santa Paula Solidário! Se você tem uma ação
solidária mande e-mail para relacionamento@santapaula.com.br e nos
conte sua história.

Campanha de Agasalho 2015
M

ACONTECEU NO HSP

eta alcançada mais de 500 peças em roupas e acessórios e 34 cobertores!
Neste ano arrecadamos mais do que o esperado. Além de cobertores, malhas e calças foram doadas peças de boa qualidade, acessórios e sapatos. Esse é o resultado do coletivo que
aderiu à campanha com a única finalidade de ajudar ao próximo.
Parabéns Equipe Santa Paula, sempre participando e realizando um trabalho excepcional!
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Neste ano o Santa Paula preparou um presente especial no cuidado, carinho e beleza,
com as Mães Santa Paula.

Dia dos Pais
Ter um Kit de ferramentas em casa vale muito

para o homem, seja para arrumar uma porta,
montar um pequeno armário ou simplesmente
desmontar qualquer coisa...
Mas a ferramenta mais importante é você
PAPAI
para criar, montar, transformar e
construir um lar de carinho e respeito.
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Dia das Mães

Definição

HASHTAG

A regra do 1% representa o número
de pessoas que cria conteúdo na Internet
(1% ou talvez menos) das pessoas que atualmente estão a ver o conteúdo (exemplo,
por cada pessoa que cria um post num
fórum, cerca de 99 estão nesse mesmo fórum mas não criam nada). Este termo foi
criado por Ben McConnel e Jackie Huba,
no entanto já haviam existido referências ao mesmo conceito, aparecendo com
nome diferente. Por exemplo, um estudo
feito em 2005 sobre fóruns Jihadist, feito
por Akil N. Awan, documentou que 87%
dos utilizadores nunca tinham postado
nada no fórum, 13% tinham postado pelo
menos uma vez, 5% tinham postado mais
que 49 vezes, e apenas 1% tinha postado
500 ou até mais vezes no fórum.
O termo 90-9-1 refere que 1% das pessoas cria conteúdo, 9% edita e modifica
conteúdos, e 90% vê o conteúdo sem contribuição.
A porcentagem atual pode variar conforme o tema referido e imposições postas. Por exemplo, se um fórum requer
submissão de conteúdos como condição
de entrada, a porcentagem de pessoas
participantes tenderá a ser superior ao 1%
referido, mas o número de contribuidores
será uma minoria. Esta condição foi estudada por Michael Wu, que usa técnicas
da economia para analisar a participação
sobre centenas de comunidades segmentadas pela indústria, tipo de público e tendências.
Este príncipio pode ser à ciência da informação que tem regras idênticas, como
a regra 80/20 conhecida como o príncipio
de Pareto, que 20% do grupo produzirá
80% de toda a atividade, no entanto a atividade deve ser definida.

Desigualdade de Participação

Um conceito idêntico foi introduzido
por Will Hill da AT&T Laborities e posterior por Jakob Nielsen. Este foi a primeira
referência para o termo desigualdade de
participação num contexto online. O termo ganhou popularidade em 2006 quando foi usado num tópico sobre marketing.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Regra_do_1%25_(Cultura_na_Internet)
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Regra do 1%
Cultura na
Internet
Na cultura da Internet, a regra do 1% ou
o princípio do 90-9-1 (por vezes apresentado como 89-10-1) reflete a hipótese que
mais pessoas vão espreitar uma comunidade virtual do que participar nela. Este
termo é frequentemente utilizado para
referir-se à desigualdade de participação
no contexto da Internet.

A

Microsoft liberou nesta
quinta-feira a ferramenta de inteligência artificial HowOld.net
que, por meio de algoritmos, dá
um gênero e uma idade para rostos retratados em uma imagem.
Para usar, basta entrar no site
(howold.net) e selecionar uma
fotografia no computador (é preciso baixar os arquivos antes, caso
sejam imagens disponíveis em
redes sociais). O tamanho máxi-
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mo para upload é de 3 Mbytes.
Em rápido teste, a ferramenta
foi mal nas idades. Errou grosseiramente para cima e para baixo
quão velhos eram rostos tanto de
homens quanto de mulheres.
O divertido site, que dá o resultado instantaneamente, está
repercutindo rapidamente nas
redes sociais.
A companhia demonstrou a
tecnologia durante sua conferên-

cia anual para desenvolvedores,
que foi realizada em San Francisco.
O HowOld.net faz parte do
laboratório de pesquisa Project
Oxford e, segundo a companhia,
será aprimorada ao que mais
usuários enviam suas imagens.
Fonte: http://www.valor.com.
br/empresas/4030264/microsoft-lanca-site-que-adivinha-idade-de-pessoas-em-uma-foto#

HASHTAG

Microsoft lança site que
‘adivinha’ idade de pessoas
em uma foto

A tecnologia não resolve
tudo da educação
HASHTAG

Para Anthony Salcito, vice-presidente global de educação da
Microsoft, ferramentas inovadoras têm importância, mas bons
professores são fundamentais
Por: Gian Kojikovski

O

executivo americano Anthony Salcito é um
entusiasta no impacto da tecnologia em salas de
aula. Mas o vice-presidente de educação da empresa
de tecnologia Microsoft não vê os avanços tecnológicos como a panaceia para o ensino: “Se não houver ênfase em professores bem preparados, parte do
impacto positivo que a tecnologia poderia ter vai ser
desperdiçada”, diz Salcito. Autor de um doa mais influentes blogs de educação do mundo, o executivo
concedeu a seguinte entrevista a EXAME.
1) Como a tecnologia pode melhorar a educação?
Há duas grandes frentes a ser exploradas. A primeira é que existe uma quantidade gigantesca de
conteúdo que está facilmente acessível para os estudantes na internet. A segunda são as novas habilidades que a força de trabalho do futuro, que hoje está
na escola, precisa aprender.
2) Quais são essas novas habilidades?
Como a informação está disponível a todos, as
escolas devem dar ênfase à criatividade, ao trabalho
em grupo e a habilidades específicas demandadas
por empresas, ou seja, fatores que farão a diferença
quando as crianças chegarem ao mercado de trabalho. Esse tipo de aprendizado hoje é tão importante
quanto ensinar o idioma, matemática e ciências.
3) Dá para aprender isso nas escolas atuais?
As escolas, definitivamente, precisam mudar. É
velho o modelo baseado apenas no professor que
ensina com a ajuda de alguns livros. As escolas precisam entender que, com a popularização da comunicação móvel, qualquer lugar pode ser um ambiente de aprendizado. Sem contar que há muitos
conteúdos que chegam por smartphones e tablets
que podem ser usados em sala de aula. Também é
preciso aumentar a produtividade. Dá para melhorar a forma como as crianças e os jovens estudam e
aprendem.
4) Como isso pode acontecer na prática?
Uma das maneiras de aumentar a produtividade
é possibilitar que os estudantes façam trabalhos em
grupo sem necessariamente se encontrar num mesmo lugar. Com a ajuda de smartphones e tablets,
os alunos terão mais flexibilidade e, de quebra, a
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aprendizagem se tornará mais fácil.
5) Uma boa tecnologia na área de educação é capaz de compensar um professor ruim?
Não. Precisamos de grandes professores, porque, para extrair o melhor que a tecnologia proporciona, é necessário ter pessoas capacitadas. Se não
houver ênfase um professor bem preparados, parte
do impacto positivo que a tecnologia poderia ter vai
ser desperdiçada.
6) O Brasil não tem bons resultados nos testes internacionais de educação. A tecnologia pode ajudar a mudar isso?
Se um país usar a tecnologia como uma das ferramentas para melhorar o desempenho dos professores, com certeza, vai conseguir resultado positivo nos testes. É preciso ver o que é necessário para
melhorar a educação com um todo. Sem ter clareza
sobre isso, corre-se o risco de apenas automatizar a
sala de aula, o que não vai adiantar muito.
7) Muitas empresas de tecnologia estão fornecendo programas gratuitos na área de educação.
Qual é a lógica econômica desse modelo?
A fase atual é de investir para auxiliar professores e alunos. Mais tarde, vamos pensar em monetizar o investimento.
Fonte: Revista Exame – junho/2015. Pág. 130.

vende-se por doa-se
C

ansados de ver apelos por
doações de sangue sendo perdidos no feed das redes sociais,
dois publicitários criaram uma
forma criativa de divulgar a importância de colaborar com esta
campanha.
Vinicius Sakamoto e Mateus
Oliveira, criaram a ação DOA-SE. Nela, cidadãos comuns são
convidados a colocar aquela conhecida placa de “VENDE-SE”
em seus carros, mas desta vez
com a palavra “DOA-SE”.
Ao chegar mais perto do
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anúncio, é possível entender que
se trata de um incentivo à campanha de doação de sangue, com
contatos de hemocentros e hospitais.
“O grande desafio, é que as
pessoas se engajem e ajudem doando sangue ou apenas colaborando colando a placa no carro”
explica Vinicius Sakamoto, um
dos idealizadores da campanha.
“Com a campanha, esperamos contribuir com o crescimento do número de doadores
no país, que ainda é bem abaixo

da recomendada” explica Mateus
Oliveira.
Ainda segundo a Fundação
Pró-Sangue, menos de 2% da população brasileira é doadora, o
recomendado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) é que
esse percentual fiquei entre 5% e
6%.
Fonte: http://exame.abril.com.
br/marketing/noticias/campanha-muda-vende-se-por-doa-se-para-divulgar-doacoes
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Campanha muda

Renner é a primeira empresa brasileira
GERAÇÃO MARKETING

a usar o Google Cardboard

A

Renner utilizou os óculos de realidade virtual do Google, dispositivo de papelão de baixo custo
e portátil, durante o evento de lançamento da sua
coleção 2015. O produto inovou ao apresentar as
tendências da marca e serviu para inspirar outras
empresas a respeito do poder da tecnologia.
METAS
Inovar ao divulgar o Preview Outono-Inverno
Renner 2015
ABORDAGEM
Utilizar o Google Cardboard para levar uma experiência de realidade virtual de maneira simples e
divertida
Divulgar vídeos no YouTube e postagens nas redes sociais da marca
RESULTADOS
Ampla divulgação na mídia nos setores de
moda, tecnologia e negócios sobre o uso do Cardboard e do Preview
Um pedaço de papelão dobrável, duas lentes, um
microchip, um ímã, um elástico e duas fitas de velcro. Isso é o Google Cardboard, aposta da Renner
no Preview Outono-Inverno 2015, evento de lançamento da coleção realizado em janeiro. A varejista
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foi a primeira empresa a utilizar a tecnologia que
transforma o smartphone em um óculos básico para
realidade virtual no Brasil.

“Acreditamos no uso da tecnologia para
promover a evolução da relação das marcas
com as pessoas. O Cardboard é uma iniciativa que materializa esta crença e só foi possível
pela visão inovadora da Lojas Renner e pela
parceria com o Google - Roberto Sirotsky,
Sócio Diretor da 3YZ”
Enquanto as peças de roupas estavam expostas
nos ambientes especialmente preparados para o
Preview, as tendências que inspiraram a nova coleção também podiam ser conferidas através do Google Cardboard. Um botão na lateral do óculos permitia a interação, selecionando a música que estava
sendo tocada, por exemplo.
“Acreditamos no uso da tecnologia para promover a evolução da relação das marcas com as pessoas. O Cardboard é uma iniciativa que materializa
esta crença e só foi possível pela visão inovadora da
Lojas Renner e pela parceria com o Google”, afirma
Roberto Sirotsky, Sócio Diretor da 3YZ.
“Com o Cardboard, nossos convidados pude-

Realidade virtual acessível
O produto lançado durante a conferência anual
para desenvolvedores Google I/O, em junho do ano
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passado, pode ser montado em casa, sem precisar
do seu kit oficial. Para montar, basta fazer algumas
dobraduras em uma folha de papelão e inserir peças
como elásticos e um ímã para fazer o seu gadget caseiro. Com a caixa pronta, basta inserir o celular em
uma abertura. O Google tem um tutorial de montagem e também disponibiliza o produto para venda
no site do projeto.
“Com esta iniciativa, queremos mostrar como
os limites entre off-line e on-line estão cada vez
menores, assim como o virtual se torna uma parte
intrínseca da nossa realidade,” finaliza Maria Fernanda Cerávolo, diretora criativa do The ZOO para
o Google América Latina.
Para usar o aplicativo original do Google para
o Cardboard, é necessário baixar o app oficial disponível na Play Store. Através do menu inicial, é
possível acessar os aplicativos já instalados: Google
Earth, Exhibit, Photo Sphere, Street View, Tour Guide e YouTube.
O Cardboard funciona com a versão 4.2 (Jelly
Bean) ou superior nos smartphones Android com
suporte a NFC. A tecnologia Near Field Communication permite a troca de informações entre dispositivos sem a necessidade de cabos ou fios, sendo
necessária apenas uma aproximação física. Os aparelhos Moto X, Nexus 4, Nexus 5, Galaxy S4, Galaxy S5 e Galaxy Nexus são totalmente compatíveis.
Os aparelhos Moto G, HTC One e Galaxy S3 são
parcialmente compatíveis, o que significa que nem
todas as funções devem funcionar.
Fonte: http://www.google.com.br/think/case-studies/renner-google-cardboard-brasil.html
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ram descobrir músicas, cores, padrões e imagens
que inspiraram as mentes criativas por trás da nova
coleção, como se estivessem lado a lado com a nossa
equipe de estilo”, explica Luciane Franciscone, gerente geral de marketing da Renner.
Maíra Ramos, executiva de contas para o segmento de moda do Google, comenta que a Renner é
uma empresa que já inovou no lançamento das suas
coleções, ao lembrar que a marca utilizou o Google
Glass no evento do ano passado. “A novidade é relevante porque nesses encontros temos os fashionistas
e a imprensa especializada em moda, que é um público que precisa ser impactado com algo diferenciado,” define a executiva.
“Apresentamos uma experiência inédita de engajamento com o moodboard, o painel de referências tão comum no mundo da moda. Para nós, a
importância do projeto vai além do uso inédito do
Cardboard no Brasil: é mais do que a tecnologia pela
tecnologia, é o que ela proporciona”, complementa
Natália Duarte, gerente de projeto do The ZOO no
Google em São Paulo.
Os conteúdos produzidos durante o Preview
foram utilizados pela marca em suas redes sociais,
no blog e no YouTube. Já para o Google, este projeto serviu para provocar e inspirar outras empresas
brasileiras sobre o poder da tecnologia. “O mundo
digital traz maneiras inovadoras para impactar os
consumidores. É muito importante as marcas acompanharem essa evolução”, complementa Maíra.
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Marcas que começaram
como produtos militares
e de guerra.
Da guerra à paz!
H

oje elas são doces, belas roupas,
belos carros, um telefone celular. Marcas do nosso cotidiano.
O que muita gente não sabe é que
algumas dessas marcas famosas nasceram décadas atrás como marcas dedicadas ao setor militar e à guerra. Com
o passar do tempo, adaptaram os seus
negócios.
Algumas não se importam em falar
que começaram em tempos de guerra.
Outras preferem apagar esse capítulo
de suas histórias.
1. Jeep
Os Jeeps originais começaram a ser
produzidos em 1941, para serem usados na Segunda Guerra Mundial.
Os veículos mais comuns do exército americano durante a guerra foram
da marca Jeep.
2. Hugo Boss
Hugo Boss era do Partido Nazista
da Alemanha e, em 1928, se tornou o
fornecedor oficial de uniformes nazistas.
Antes de ser uma grife de luxo respeitada no mundo todo, criou os uniformes do Partido Nacional Socialista,
da juventude hitlerista, do Sturmabteilung (grupo paramilitar nazista) e da
SS (Schutzstaffel, o exército nazista).
3. Ray-Ban
O modelo mais famoso e clássico
da Ray-Ban é o Aviator.
Ele foi criado, em 1936, a pedido da
força aérea americana, que queria óculos escuros que reduzissem a náusea e
as dores de cabeça dos pilotos que voavam em altas altitudes.
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5. Porsche
A Porsche criou o Volkswagen Beetle (Fusca) a pedido de Adolf Hitler em 1938, que pediu um carro popular que pudesse ser vendido na Alemanha a preços
baixos. O país tinha acabado de inaugurar a sua nova e
extensa rede rodoviária.
6. Fanta
A Fanta foi criada por causa de um embargo comercial durante a Segunda Guerra. O xarope de Coca-Cola
não chegava na Alemanha nazista.
A Coca alemã, então, criou um novo refrigerante
com o que tinha disponível no país: bagaço de frutas
cítricas e soro de leite.
O “Fantasie” só foi vendido por ali. Em 1955 a Coca
lançou mundialmente a invenção, dessa vez como “Fanta”.
7. Adidas
Antes de existirem Adidas e Puma, existia a Dassler
Brothers Sport Shoe, dos irmãos Adi e Rudolf. Em constante rivalidade, os irmãos ainda eram companheiros.
A gota d’água veio na Alemanha sob bombardeio
aliado durante a Segunda Guerra. Adi teria xingado os
aliados: “Esses bastardos imundos estão de volta!”. Rudolf achou que era com ele.
Os irmãos brigaram e cada um criou a sua marca
esportiva. Adi, a Adidas. Rudolf, a Puma.
8. Motorola
A Motorola começou como Galvin Manufacturing
Corporation e fabricava baterias. Em 1940, por causa
da guerra, criou o rádio portátil Handie-Talkie SCR536,
essencial para a comunicação no campo de batalha. Era
o início da companhia de celulares.
9. Banana Republic
A marca Banana Republic foi criada em 1978, na
Califórnia, como uma loja que vendia peças refabricadas de roupas militares vintage e roupas usadas em
safaris.
10. Duct Tape (Silver Tape)
A Duct Tape foi criada pela Johnson & Johnson durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados precisavam de uma fita forte, flexível e à prova d’água. Tudo
para reparar equipamentos, munições e maquinários.
Fonte: www.exame.com
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4. M&M’s
A Mars criou os M&M’s durante a Guerra Civil Espanhola, quando Forrest Mars Sr. viu soldados comendo pedaços de chocolates cobertos em açúcar. Essa casquinha impedia o chocolate de derreter no Sol.

Bom sono é o novo artigo
de luxo dos sonhos
Por: Juliana Mariz

P

ARTIGOS

eça para um amigo, daqueles bem conectados
e com agenda lotada, para definir o que é luxo atualmente. A resposta pode ser bem mais singela do que
comprar um “it bag”, viajar para Butão ou fazer um
curso com Jamie Oliver. É possível que ele escolha,
simplesmente, uma noite de sono.
Par alguns, dormir bem hoje é hábito aspiracional. Sofre-se com um fenômeno chamado “privação
de sono”, em que tecnologia e variados estímulos
surrupiem horas que deveriam ser reservadas para
dormir.
Soma-se a isso a sobrecarga profissional e social.
“Existe uma glamourização do cansaço, que faz com
que os ociosos sejam quase párias da sociedade.
E qual é o melhor antídoto para essa epidemia da
exaustão? O sono, o tempo, o descanso”, afirma, Karina Arruda, sócia da Inspiral, consultoria de inovação e gestão de marcas.
Till Roenneberg, professor da Universidade
Ludwig-Maximilians, em Munique (Alemanha),
criou o termo “jet leg social” para explicar o fenômeno. Trata-se da diferença entre as nossas necessidades biológicas e as exigências da vida social que
leva à sonolência, ao cansaço e à exaustão. “A privação crônica do sono, que é diferente da insônia,
é a principal causa de comparecimento em clínicas
especializadas”, diz Leonardo Ierardi Goulart, neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein.
Dormir faz bem para saúde, como estudos já
comprovaram, e também influencia diretamente o
estado emocional, a produtividade e a criatividade.
A má qualidade do sono, ao contrário, leva ao desenvolvimento de doenças como diabetes, obesidade e problemas cardiovasculares, além de influenciar na forma como tomamos decisões.
Dormir virou sonho de consumo. “Não estamos
deixando de almejar bens materiais, estamos tentando ressignificar o consumo e reordenar as prioridades das nossas demandas”, diz Karina.
Segundo a consultora, a atenção ao sono, à alimentação e à prática de atividades físicas faz parte
da “higiene da vida”. “Se não dormirmos, estaremos
fatigados, ficaremos sujeitos a crises de ansiedade e
outras patologias e não teremos disposição para alcançar outros sonhos de consumo.”
Um movimento global, com estudos e livros de
médicos, professores, pesquisadores e empresários,
faz coro a esse novo momento de consumo. Todos
defendem que devemos prestar mais atenção da
qualidade de vida, o que inclui de autoconhecimento ao direito a um bom descanso noturno.
Uma das principais porta-vozes é a empresária
Arianna Huffington, criadora do site Huffington
Post. Em seu livro “A Terceira Medida do Sucesso”,
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Noção de sucesso transforma qualidade de vida e descanso em produtos de
consumo.
ela busca reformular a noção de sucesso, incluindo
a importância de nos desconectarmos e dormirmos
bem.
O insight que a fez colocar o assunto em pauta
partiu de um incidente pessoal. Arianna caiu em seu
escritório e machucou o olho e o rosto. O tombo,
depois de investigado por especialistas, foi motivado por uma crise de estresse. Durante a recuperação, ela passou a questionar os motivos que a levaram ao “apagão” e o que poderia fazer para evitar. O
resultado foi perceber que era necessário mudar sua
vida e incluir novos hábitos.
Sem que precisasse chegar a nenhum esgotamento físico, o empresário Clodoaldo Nascimento,
presidente da Yes!, rede de franquias de idiomas,
conseguiu dormir mais e melhor. Mas teve de ajustar a rotina, que reservava apenas cinco horas de
sono. Hoje ela dorme às 21h e acorda às 6h, faz exercícios físicos e às 9h já está no escritório.
Segundo ele, começar o expediente mais tarde
estava atrapalhando seu rendimento e fazendo com
que tivesse de deixar decisões pendentes para o dia
seguinte. “Tive de abrir mão de vida social. Jantares e festas ficaram para o final de semana. É como
um dieta, tem de deixar algumas coisas de lado. As
melhoras da qualidade de vida e produtividade são
visíveis. Tem até amigos se inspirando”, diz.
Para alcançar o descanso almejado, é fundamental criar um ritual de indução ao sono. O mercado
está atento ao desejo de desenvolver produtos com
esse apelo: do lençol com algodão egípcio e mais de
600 fios ao banho de sais do Himalaia. É essencial
se preparar para a descompressão, vestir um pijama
bonito (e não qualquer camiseta velha) ou tomar um
chá feito com “blends” destinados ao relaxamento.
Importante também é desligar os aparelhos
eletrônicos. Segundo Goulart, neurologista do
Einstein, a luz dos “tablets”, celulares e televisores
inibem a produção de melatonina, hormônio que
controla o ciclo do sono. Estudos apresentados em
março no 15º Journée du Sommeil (Dia do Sono),
em Paris, atestaram que as telas, ao “imitares” a luz
do dia, fazem com que o cérebro entenda que a noite ainda não se estabeleceu, retardando os sinais de
sono, provocando a má qualidade do descanso noturno e alterando a capacidade de recuperação do
organismo. “Comprovou-se que o efeito da luminosidade incessante na retina ocular impacta o nosso
relógio biológico”, diz Karina.
Fonte: Jornal Valor Econômico – Caderno
Eu&Estilo Pág.D4 - Junho/2015.

Parceria

A

gora no Espaço do Colaborador você
terá mais comodidade na compra de lanches, bebidas, biscoitos entre outros itens
para uma alimentação rápida e de qualidade.
A máquina ficará disponível 24 horas
por dia. Aceita pagamento com cartões de
débito e crédito, além da facilidade em o colaborador poder utilizar seu cartão Ticket
Restaurante!
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VOCÊ SABIA

Máquina Fast Good

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.

No dia 07 de fevereiro precsei passar no
clínico geral, e a médica que veio me atender foi a Doutora Cláudia. Que por sinal foi
muito atenciosa e se mostrou interessada em
discutir os resultados dos meus exames com
o outro médico. Tendo ali naquele momento
uma segunda opinião. No dia 09 de fevereiro
precsei retornar ao hospital por recomendações da própria Doutora Cláudia, mas nesse
dia quem me atendeu foi a Doutora Lays onde
se viu a necessidade de solicitar minha internação. Nesse momento fui encaminhada ao
pronto socorro, e gostaria aqui de deixar registrado que fui muito e super bem atendida
por todos, em especial pelas enfermeiras (os)
Josy, Patricia e Thiago. Eles realmente demonstram em suas atitudes que amam o que
fazem e que as fazem por amor. Sempre sendo atenciosos com os pacientes e bem humorados, tendo em vista que você está em um
hospital isso faz toda a diferença. A Doutora
Alessandra e o Doutor Alex que meu atenderam no PS foram também super atenciosos.
Recomendaria o Santa Paula a outras pessoas
com toda certeza. E acredito que esse atendimento humano e bem humorado contribui
para o crescimento da instituição sempre. Sei
que muitos só param para fazer reclamações,
mas acredito que é importante elogiar. Se
possível gostaria que essas palavras fossem
transmitadas a eles, pois assim sempre farão o
seu belo serviço motivados e atendendo bem
aos que entram lá.
O meu muito obrigada pelo atendimento!
K.N.
Gostaria de agradecer por todas as vezes
que necessitei de atendimento nessa conceituada instituição. Estou em tratamento oncológico desde 2010 e, desde então, o hospital e
toda a sua equipe têm se mostrado colaborativos com a minha recuperação.
Tenho especial apreço pelo Dr. Frederi-
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co Teixeira, cirurgião oncologista, e toda a
sua equipe, e também pelo Dr. Tiago Kenji
Takahashi, que acompanha com responsabilidade o meu processo de cura.
Nessa minha mais recente internação, de
13 a 19/01/2015, em que fiquei no 4º Andar,
apto 4005, fui assistida de perto por vários
profissionais, que cuidaram de mim com
muito carinho. Todos, sem exceção, mostraram-se muito capacitados para o cargo que
ocupam, mas gostaria de destacar duas auxiliares de enfermagem, técnicas talvez, não
sei definir ao certo, que se mostraram muito
humanas e compromissadas com a profissão
que escolheram. Do período da manhã, Ana
Carolina, a quem chamei carinhosamente de
Carol e, da tarde, Flávia; ambas trouxeram,
além de medicamentos, palavras de conforto
e atitudes pró-ativas, sem esperarem absolutamente nada em troca. Não tenho contato
com nenhuma delas, mas gostaria imensamente que soubessem o quanto sou grata pela
sua dedicação e o quanto ambas me fizeram
bem.
Atenciosamente,
M.J.C.
No dia 20/01 realizei uma cirurgia (osteotomia da maxila) no hospital, gostaria de
agradecer o atendimento de todos. O hospital
é ótimo e o indicaria com maior prazer. Gostaria de agradecer principalmente a recepcionista Simone que me atendeu super bem. Os
outros funcionários também me atenderam
bem, mas, infelizmente não lembro os nomes.
Obrigada.
A.S.T.L.
Estive internada do dia 28/10 a 09/11 de
2014 no 2oC, gostaria de agradecer a equipe toda da enfermagem, médicos, nutrição,
pelo bom atendimento, humanizado, pelo

carinho, pelo profisionalismo, que todos me
deram. Um bom atendimento faz a diferença.
Gostaria que essa mensagem chegasse a todos, de todo coração obrigado.
E.C.P.
Com carinho, admiração e respeito a todos profissionais da Saúde: Em especial aos
notáveis seres humanos que desenvolveram
suas habilidades com propósitos pré-estabelecidos: salvar vidas humanas (os médicos),
com destaque os Drs.: Do Pronto Socorro:
Dr. Icaro – Neurologista, Enfermeira Malú,
Drs. (a) Livia, Carina, Claudia e Lair., O notável Dr. Denyei Nakazato – Oncologista, que
mesmo estando de férias (ausente do Hospital), nos deu todo o suporte via tel., ao Dr.
João Geraldo – Responsável-UTI-A 3º And.,
Dr. Fernando, Dr. Dieter, Dr. Gonçalves, Dra.
Michelly, Dr. Romualdo Barroso, Dr. Gil Vicente, Dra. Katia Teixeira, Dr. Manoel Carlos,
Dr. Marcelo Pavan, Dr. Guilherme Telko, Dr.
Saulo Brito, Dr. Daniel Buzatto, Dr. Sérgio,
a Psicológa Claudia, a Nutricionista Karina,
aos Técnicos de Enfermagem, Auxiliares, Recepcionistas e a toda família do Hospital Santa Paula; que contribuíram de forma decisiva
para o restabelecimento de minha esposa,
companheira, amiga e amante que faz parte
de minha vida há mais de 45. Em nome dos
nossos filhos: Adriana Carla, Alexandre Carlos e eu Geraldo Limeira, agradecemos pelo
profissionalismo, e as intervenções de pronto atendimento, pelo aconchego, conforto e
segurança, passos marcantes durante toda a
estada desta paciente: V.L.G.L. – Entrada no
Pronto Socorro às 15:35 hs do dia 13/01/2015
e posteriormente transferida para a UTI-A
no 3º Andar, e após liberada para o 5º Andar
Aptº 5002. Recebendo alta no dia 21.01.2015.
Ao Hospital Santa Paula, pela sua Política de
Recursos Humanos, suas instalações e equipamentos e a todos que fazem parte desta
grande família, que tem como especialidade
cuidar e restabelecer a saúde daqueles que
adentram.
Mais uma vez muito obrigado, e que a Inteligência Universal (Deus), os ilumine para
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Estive internado nesse hospital, nos dias 7
e 8 desta semana, para uma cirurgia conduzida pelo Dr. Antonio Couceiro Lopes.
Minha internação ocorreu por volta das
04:40h do dia 7 e desde então percebi que estava em um ambiente diferenciado. O tratamento recebido foi sempre impecável!
Ao pessoal da portaria, recepção, concierge, enfermaria, centro cirúrgico e todas as
áreas de retaguarda, nem sempre visíveis aos
pacientes mas que fazem parte dessa equipe
vitoriosa, registro meu sincero obrigado. Vocês foram sensacionais!
Um forte abraço a todos!
Sinceramente,
E.A.
Quero agradecer a toda a equipe do Hospital Santa Paula, enfermeiras, auxiliares e
técnicos de enfermagem, serviços de nutrição, funcionários da limpeza, pela disponibilidade, alegria, atenção, delicadeza, amor e
carinho prestados a mim e principalmente ao
meu marido D.P.L., que esteve internado no
apartamento 4003/4011 do dia 17/11/2014 ao
dia 14/12/2014. O Hospital Santa Paula está
de parabéns por ter atingido a excelência de
atendimento. Estamos perplexos com tanto
profissionalismo e amor no coração desses
profissionais. Quero parabenizar também
em especial a equipe neurocirurgiã do Dr.
Hugo Leonardo Dória Neto, pela preocupação, pelo fato de observarem e atenderem
minuciosamente á todas as necessidades e
detalhes cirúrgicos e pós cirúrgico do meu
marido, quero aqui ressaltar que após anos
de tratamento meu marido nunca foi tão bem
acompanhado por uma equipe médica e demais profissionais como foi no Hospital Santa
Paula. Certamente irei divulgar nossa satisfação a todos os meus conhecidos, reforçando
mais uma vez meus agradecimentos a cada
um de vocês. Obrigada!
P.A.L.

CHUVA DE CONFETES

que todas suas intervenções sejam de sucesso
sempre.
A.L.

INSTITUTO DE

ONCOLOGIA

SANTA PAULA

Caderno Especial IOSP

Você nunca está sozinho.
Nós cuidamos de você.

Cartões com
as palavras certas
IOSP

para quando você não sabe o que
dizer a alguém doente
Criados por alguém que já enfrentou o difícil desafio de lidar com câncer

80

|

“Sinto muito pela sua doença. eu que quero você saiba
que eu nunca vou tentar te vender algum tratamento
aleatório sobre o qual eu li na internet“

“Eu prometo nunca me referir à sua doença como
‘jornada’ – a menos que alguém te leve em um
cruzeiro“

“Menos uma reunião de químio! Vamos celebrar
tomando qualquer coisa que não tenha gosto ruim“

“Me perdoe por andar sumido.
Eu não sabia o que dizer“

GENTE Santa Paula

Por: Jacqueline Lafloufa

“Por favor, me deixe ser o primeiro
a socar a próxima pessoa que vier
te dizer que tudo acontece por uma
razão. Eu sinto muito que você tenha
que passar por isso”

Emily McDowell precisou lidar com isso na pele.
Ela foi diagnosticada com
câncer aos 24 anos, e felizmente seu tratamento
foi um sucesso, e hoje ela
se considera uma sobrevivente.

“Não existe um bom cartão para isso.
eu sinto muito“

“Só para que você saiba, eu aceito
levar você até o seu tratamento,
limpar a sua casa, ajudar a escolher
perucas, descobrir ótimos exercícios
para a mente, e se você pressionar
um pouquinho, acho que toparia
deitar no sofá e assistir programas
de TV toscos com você. Eu sei, é um
sacrifício que eu estou disposto a
fazer. Amo você”
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A ideia dos cartões veio para
tentar ajudar quem, assim como
ela, viu amigos se afastarem em
um momento tão difícil – não
que eles gostassem menos dela,
mas eles não sabiam como se
portar.
A série de cartões Empathy
Cards traz mensagens divertidas e sempre positivas, que podem ajudar quem está lidando
com a doença a rir um pouquinho, e sentir que as pessoas se
importam com ela, ainda que não
saibam ao certo o que dizer.
Os cartões estão sendo vendidos online – cada um custa menos de 5 dólares.
Fonte: http://www.b9.com.
br/57598/arte-2/cartoes-com-as-palavras-certas-para-quando-voce-nao-sabe-o-que-dizer-a-alguem-doente/

IOSP

R

eceber a notícia de que
um amigo querido ou conhecido adoeceu por vezes pode ser
complexo. O que dizer? Há algo
a fazer? Será que ele quer companhia, ou prefere ficar só?
Na dúvida, muitas pessoas
preferem manter a distância, por
medo de dizer algo errado, ou
por não saber como ajudar ou
respeitar aquele difícil momento
da doença.

Ação disponibiliza wi-fi grátis,
apenas na sombra, para prevenir

Câncer de Pele
IOSP

É
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comum esquecermos de
considerar que a pele é o maior
órgão de nosso corpo. De fundamental importância, ela é responsável pela troca de calor e água
com o meio ambiente, proteção
dos órgãos internos e por captar
e enviar para o cérebro informações como calor, frio, dor e tato.
Segundo dados do INCA, no
Brasil, o câncer de pele é o mais
comum e representa mais da metade dos diagnósticos de câncer.
Apesar disso, quando detectado precocemente, ele possui os
maiores índices de sucesso no
tratamento.
A exposição ao sol é um dos
principais fatores de risco para a
doença. E pensando nisso, a Liga
Peruana Contra o Câncer desenvolveu uma ação, na Playa Agua
Dulce, no Peru, que trazia uma
solução criativa para os banhistas
não ficarem expostos às radiações solares. Foi disponibilizado
wi-fi grátis apenas na sombra.
Para tornar a ideia possível,
um grande totem azul foi erguido na areia e, a partir de uma
tecnologia única, o wi-fi só era
acessível por dispositivos que estivessem em um espaço restrito
protegido do sol.
É importante, para prevenção
do câncer de pele, notarmos pontos que apresentem mudanças de
cor, forma ou tamanho na pele.
Quaisquer ferimentos, caroços,
manchas, marcas ou mudanças
na aparência da pele também podem ser um sinal.
Fonte: http://blogdocancer.
com.br/2015/05/12/acao-disponibiliza-wi-fi-gratis-apenas-na-sombra-para-prevenir-cancer-de-pele/
|
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D

urante o tratamento, a fadiga — sensação de cansaço, falta de energia e prostração — é um efeito colateral
que varia de pessoa para pessoa: em alguns casos pode
ser um incômodo leve e passageiro e, em outros, um problema capaz de atrapalhar as atividades diárias. Qualquer
que seja seu caso, há algumas atitudes que podem diminuir o sintoma:
- Descanse (mas sem exageros)
Planeje seu dia considerando pequenas pausas para
descansar ou cochilar — por no máximo 30 minutos por
vez. Ficar em repouso durante muito tempo pode diminuir seu nível de energia, tornando as tarefas mais difíceis.
Além disso, procure dormir de 7 a 8 horas por noite e evite a insônia. Se necessário, fale com seu médico.
- Mantenha uma alimentação balanceada
A alimentação tem um papel fundamental na sua recuperação. Por isso, alimente-se da forma mais saudável
possível, deixando de lado hábitos negativos como exagerar nos doces, fast food, refrigerantes e outros. Beba muita
água, inclua pelo menos duas xícaras de vegetais e frutas
na sua dieta diária, não deixe de consumir proteínas e não
diminua o consumo de calorias.
- Mexa-se
Continue levando uma vida ativa sempre que possível. E isso inclui atividade física: a prática frequente de
exercícios moderados, como a caminhada, foi apontada
por estudos como uma forma eficaz de diminuir a fadiga.
Para saber quais exercícios você pode praticar, converse
com seu médico.
- Fique de olho na sua rotina
No dia a dia, faça um exercício de observação: alguma
atividade faz a sensação de cansaço aumentar? Quando
você se sente mais disposto? Pode ser útil ter essas respostas para buscar, com seu médico, soluções e novos caminhos durante o tratamento.
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- Priorize o que importa
Nesse momento, é importante ter prioridades. Decida que atividades e compromissos são realmente importantes e deixe de lado o que pode esperar. Planeje com
antecedência, distribua as atividades durante a semana,
faça pausas. Não se pressione a ficar muito tempo em uma
mesma atividade e evite banhos muito quentes, que podem diminuir sua energia.
- Aceite ajuda
Em casa e no trabalho, o segredo é se expressar e deixar o orgulho de lado quando necessário. Explique aos
seus familiares e colegas se há atividades que se tornaram
muito cansativas ou complicadas. Você também pode precisar de um assistente no escritório ou de mais ajuda nas
tarefas domésticas — e não há problema nenhum nisso.
Se alguém do seu convívio não conseguir entender seu
cansaço, explique que a fadiga não é uma “moleza” comum e deixe claro que se trata se um efeito passageiro.
- Receba e ofereça apoio
Em grupos de apoio presenciais ou em comunidades virtuais como a Rede Coneccte, você pode entrar em
contato com pessoas que sentem o mesmo ou já sentiram
quando estavam em tratamento. Essas pessoas podem te
dar força e ganhar confiança por meio das suas experiências. Aproveite!
- Se precisar, fale com seu médico
Procure seu médico se você sentir dificuldade de sair
da cama por um período igual ou superior a 24 horas, tontura, confusão, falta de equilíbrio, falta de ar ou piora dos
sintomas.
Nos momentos difíceis, lembre-se que o cansaço que
você está sentindo agora é passageiro e tende a diminuir
ao fim do tratamento. Enquanto isso, é importante fazer o
possível para continuar tendo uma rotina normal. Agora
a gente pergunta: quais são as suas dicas?
Fontes: Cancer.org, Oncoguia, Minha Vida // http://
bit.ly/1RQ9988
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Dicas para afastar a fadiga durante o tratamento

IOSP

Exposição
“Como você está se sentindo hoje?
Eu sou um Super-Humano”
A

exposição traz imagens com emoções de pacientes Super-Humanos, representadas com palavras que demostram seus sentimentos em relação ao momento que estão
vivendo, ao processo pelo qual passaram e o convívio com seus familiares e amigos. O
objetivo da exposição é representar artisticamente a principal ideia do Coneccte - compartilhar experiências e emoções com outros pacientes, sobreviventes e acompanhantes.
A inauguração da exposição foi em Outubro de 2014, porém o sucesso foi tanto, e
o número de pacientes Super-Humanos que quiseram participar continuou crescendo,
que a exposição é mantida até hoje na recepção do Instituto de Oncologia Santa Paula,
renovando-se a cada novo paciente interessado em fazer parte.
Confira algumas peças novas:

Gisele

Izabel
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IOSP
Marcela

Maria de Lourdes

Sandra e Adalberto

Telma
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Mês bom para...

Setembro é um mês para
sacudir as energias da vida

O

vento ou brisa do mês de setembro é um dos mais agradáveis de sentir
O que os seguintes verbos têm em comum?
Andar, nadar, cantar, dançar, pular, falar, jogar e trabalhar.
Todos terminam com sufixo “ar”, que lembra “fôlego” que temos de ter para tanto agito e movimento na vida.
No Feng Shui, quando falamos de “ar”, lembramos de vento, que é a tradução da palavra Feng (Shui significa
água). Vento lembra o movimento e mudanças. O vento ou brisa do mês de setembro é um dos mais agradáveis de
sentir. Setembro é o mês da primavera, período de vida nova, novidades, movimento e transformações que a vida
pede ou que podemos realizar nas energias de nossas vidas, em casa ou no ambiente de trabalho.
Já que primavera nos traz uma sensação de movimento, por que então não começar imediatamente a provocar
estas mudanças em nossas vidas, pensamentos, empresa, casas e ambientes em geral?
Existem várias formas de provocar as mudanças e, uma delas é pela aplicação do Feng Shui, cujo objetivo é
estudar as energias de uma casa e seus moradores, equilibrar as energias e provocar mudanças e movimentos. Para
ajudar, segue um roteiro para começar estas mudanças nos ambientes:
Roteiro das grandes mudanças
1) Faça uma faxina geral: este tópico é um dos mais trabalhados na harmonização de ambientes. Esta mais que
claro que ambiente limpo é sinônimo de ambiente sadio e harmonioso. Então, vassoura e aspirador em punhos para
fazer aquela faxina. Limpe bem tudo já.
2) Mude tudo de lugar:- mude os móveis de lugar. Mude os quadros de parede. Troque a roupa de cama. Troque
o tapete da sala com do escritório. Mude os talhares e pratos. Troque o enfeite ou planta da mesa de jantar por outro.
Ou seja, mude tudo e dê movimento a casa.
3) Invada o quarto das bagunças: e acabe com esta mania de guardar entulhos, jornais e revistas velhas, móveis
e objetos quebrados, jogo de copos e panelas velhas, retalhos, formas de alumínio, roupas e sapatos etc. Tudo que
está há muito tempo parado e sem uso, ocupa espaço e é energia parada, estagnada. Provoca falta de movimento.
Bloqueia a circulação da energia vital em nossas casa e vida. A solução ideal é por tudo para correr. Dê rumo a estas
“tralhas”. Você deve doar, vender, por em uso e, se for o caso,
jogar fora. Movimente as energias. Comece a se desapegar
destes objetos. Comece a abrir espaço na sua vida para o
novo, para novas energias.
4) Limpe as gavetas e armários: muitas vezes não temos
um quarto da bagunça, mas, em compensação, temos um
armário ou cômoda cheia de bagunça. Em menor proporção, isto significa energia estagnada em nossa vida. Solução:
arrume e doe.
5) Casa arrumada e em ordem: casa bagunçada é sinal
de desleixo generalizado. Em geral, você está a um passo de
desistir de realizar seus projetos pessoais. Arrume a sala.
Seu quarto. Os armários. As gavetas. Tenha seus pertences,
papéis, roupas e utensílios bem arrumados e organizados,
fáceis de achar. Você irá notar que as coisas irão fluir com
mais facilidade.
6) Cuide bem de sua casa: será que alguém gosta de viver
em uma casa mal cuidada, com pinturas descascando, com
umidade, vidros de janelas quebrado, paredes trincadas
e com bolor, portas que travam etc? Claro que não. Viver
numa casa assim é sinal de decadência e falta de vontade
de realizar novos projetos. Comece imediatamente a cuidar
desta casa: pintura, limpeza etc.
7) Nada de lixo: lixo em casa é sinônimo de prosperidade indo embora. Lugar de lixo é no lixão. Lixo em casa tem
que ficar na lixeira até na hora de o lixeiro passar.
8) Muito verde: a última dica é ter muitas flores e plantas
naturais em casa, para atrair boas energias.
Fonte: http://vidaeestilo.terra.com.br/horoscopo/esoterico/setembro-e-um-mes-para-sacudir-as-energias-da-vida,221801237df6d310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html

