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Vida saudável e bem-estar são
temas de simpósio da Saúde

Profi ssionais de saúde
de instituições públicas e 
privadas participaram
de palestras e ofi cinas 
promovidas pela secretaria; 
intuito é conscientizá-los 
sobre a necessidade de 
cuidar de si para, depois, 
cuidar dos outros

preciso estar bem para cuidar do 
outro. Esse foi o eixo central do sim-
pósio para profissionais de saúde 
de instituições públicas e privadas 
do Estado de São Paulo, promovido 
pela Secretaria de Estado da Saúde. 
Mais de 600 inscritos participaram 
do encontro que ocorreu ontem, 25, 
no Centro de Convenções Rebou  ças, 
na capital.

“Temos muita satisfação em 
realizar esta iniciativa. Estávamos 
fazendo eventos para a população, 
mas também preocupados com os 
profissionais de saúde”, afirma Flo-
racy Gomes Ribeiro, coordenadora 
do Grupo Técnico Interprofissional 
da Secretaria de Estado da Saúde, 
órgão que reúne os conselhos regio-
nais dos profissionais de saúde e 
química e realiza ações educativas de 
promoção de saúde e gestão da qua-
lidade da assistência.

Floracy conta que o simpósio foi 
criado para conscientizar os profis-
sionais de saúde sobre a necessidade 
de mudanças de hábitos para atingir 
uma vida saudável e cita estudo 
recente da organização americana 
Institute for Healthcare Improve-
ment, que estabelece dimensões para 
melhorar o atendimento em saúde. 
“Não consigo que o paciente tenha 

uma experiência de qualidade, que a saúde 
da população esteja sendo cuidada e ainda 
haja a redução de custos, se eu não me vol-
tar para o profissional de saúde. Eles advo-
gam que o bem-estar do profissional da área 
é a melhor experiência na prestação dos 
cuidados com a saúde”, explica.

Cuidar de nós – “Sabemos que há 
um envelhecimento da população e aumento 
de doenças crônicas. No Brasil, a última pes-
quisa nacional de saúde mostrou que mais de 
40% dos habitantes têm alguma doença crô-
nica. É muito preocupante. Nós, como pro-
fissionais da área, temos que, primeiramen-
te, cuidar de nós mesmos, antes de cuidar do 
outro”, completa a coordenadora.

A programação do simpósio foi dividida 
em eixos e apresentou palestras sobre redu-
ção e controle de estresse no ambiente de 
trabalho, consumo sustentável e consciência 
financeira. Os profissionais puderam partici-
par de oficinas  sobre os reflexos da postura 
correta, comunicação não violenta, dança 
circular e mindfulness (técnica chamada de 
atenção plena). No intervalo das palestras, a 
Orquestra do Hospital Geral Estadual Jesus 
Teixeira da Costa se apresentou.

“Adorei o evento. Espero que seja o pri-
meiro de muitos. Amo muito a área da saúde, 
mas é difícil. Deveríamos ter um simpósio 
assim pelo menos uma vez ao ano”, avaliou 
Marcia Mariucha Hawlik, oficial adminis-
trativa do setor de anatomia patológica do 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

Cira Delduque Peixoto, técnica em 
biomateriais do Instituto do Coração do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, 
também aprovou a iniciativa: “Acho mara-
vilhosa. É essencial cuidar da saúde dos 
funcionários. Temos de cuidar da gente 
para depois cuidarmos dos outros”.

Exposições – Durante o simpósio, 
foram realizadas exposições sobre alimenta-
ção saudável, peso ideal e demonstração 
sobre os rótulos dos alimentos. “Queremos 
que os profissionais da saúde aprendam 
sobre as grandes quantidades de sal, açúcar 
e gorduras presentes nos alimentos proces-
sados. É preciso ficar alerta ao consumir. A 
prática de atividades físicas também é fun-
damental”, afirma Africa Isabel de La Cruz, 
nutricionista e agente técnica de saúde do 
departamento de doenças crônicas não trans-
missíveis da Secretaria de Estado da Saúde.

Regina Amábile

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Homenagem a Antonio Candido, no Memorial da América Latina
O crítico literário, sociólogo e aca-

dêmico brasileiro, Antonio Candido será 
homenageado pela Fundação Memorial 
da América Latina na quinta-feira, 28, em 
evento promovido pelo Centro Brasileiro 
de Estudos da América Latina (CBEAL). 
O simpósio ocorre em duas partes, no 
Auditório da Biblioteca Latino-Americana. 
Professores, críticos e pesquisadores falam 
sobre aspectos importantes da produção 
acadêmica de Antonio Candido, que se 
transformou em um dos grandes críticos 
literários e um dos mais importantes pen-
sadores da literatura brasileira. 

Nascido no Rio de Janeiro, em 1918, 
morreu aos 98 anos, em São Paulo, em 
maio deste ano. As palestras acontecem 
das 9 às 11 horas e das 19h30 às 22 horas. 

Palestrantes – Maurício Silva apre-
sentará o tema Antonio Cândido e a Dia-
lética da Superação do Subdesenvolvi-
mento: Um Estudo de seu Ensaio Litera-
tura e Subdesenvolvimento. Tereza Jardini 

abordará Antonio Candido: O Crítico e o En -
saísta. A Trajetória de um Intelectual. Va -
riações sobre Temas da Crítica e da His -
tória será tratado por Jucimara Tarricone.

O assunto de Helba Carvalho será 
Antonio Candido e o Direito à Literatura. 
Nailton Matos traz A Literatura É o Sonho 
Acordado das Civilizações: A Crítica En -
saística em Antônio Cândido. A pales-
tra de Joel Rosa de Almeida discorrerá 
sobre Antonio Candido e a Personagem de 
Ficção. Mais informações sobre os temas 
a serem tratados pelos palestrantes em 
https:// goo.gl/2QTZv2.
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Assessoria de Imprensa do Memorial

da América Latina

São João da Boa Vista
ganha Creche-Escola
Os moradores do município de São 

João da Boa Vista comemoraram a 
entrega de nova unidade do Programa 
Creche-Escola. A Escola Municipal de 
Educação Básica Professora Terezinha 
Domenicheli Rossi foi construída com 
investimento de mais de R$ 1,6 milhão 
e tem salas pedagógicas, berçários com 
fraldário e lactário, secretaria, refeitó-
rio, banheiros e área de serviço. O local 
respeita todas as normas de segurança e 
de acessibilidade. No convênio assina-
do, a Secretaria de Estado da Educação 
é responsável pelo repasse dos valores 
financeiros e do processo de acompa-
nhamento das obras. A prefeitura, em 
contrapartida, deve apresentar o terre-
no, realizar a licitação e acompanhar a 
execução dos serviços. 

Com o projeto, o Governo estadual 
espera expandir o atendimento de alu-
nos dessa faixa etária, prioritariamente, 
em localidades com maior vulnerabili-
dade social. Desde a sua implementação, 
em 2011, foram concluídas 265 unidades 
dentro do Programa Creche-Escola e 
275 estão em execução. Na região de São 
João da Boa Vista, outras dez unidades 
foram inauguradas e duas estão sendo 
construídas, com previsão de criação de 
260 novas vagas.

Programa de fomento
ao Cinema abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o 
Programa de Fomento ao Cinema Paulista 
do Governo do Estado. O prazo para ins-
crição vai até o dia 20 de outubro e irá 
selecionar dez produções divididas em 
dois módulos: seis longas-metragens e 
documentários. O edital pode ser conferi-
do em https:// goo.gl/o9WXCw. Os seis 
longas-metragens são para os gêneros de 
ficção e animação e cada filme tem a pre-
miação de R$ 750 mil. Os quatro projetos 
de documentários contemplados recebe-
rão R$ 375 mil cada um. A Secretaria da 
Cultura é responsável por organizar o pro-
cesso seletivo para a escolha dos projetos 
que receberão o patrocínio, o que será feito 
com recursos de empresas estatais, por 
meio da Lei do Audiovisual.

Virada Inclusiva
anuncia edital

De 1º a 3 de dezembro, o Estado de 
São Paulo será palco da Virada Inclusiva, 
evento cultural realizado pela Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de São Paulo. Pela oitava vez, 
a Virada vai ocorrer em diferentes muni-
cípios do Estado, incluindo a capital. 
Serão promovidas centenas de ativida-
des culturais simultâneas, direcionadas 
às pessoas com e sem deficiência. Por 
se tratar de evento gratuito, resultado 
de esforço conjunto entre secretarias e 
outras esferas da administração públi-
ca do Estado, municípios e sociedade 
civil organizada, e não ter fim lucrativo, 
pessoas e grupos do mundo artístico e 
esportivo estão convidados a participar 
voluntariamente da Virada Inclusiva em 
estações da CPTM e do Metrô. 

As apresentações voluntárias serão 
realizadas nos dias 2  e 3 de dezembro, 
nas estações da CPTM Barra Funda, Brás, 
Luz, Osasco e Tamanduateí; e nas esta-
ções do Metrô Sé, Paraíso e Repú blica. 
Interessado precisa se candidatar, me -
diante preenchimento do formulário de 
inscrição no site http://viradainclusiva.
sedpcd.sp.gov.br/. Edital disponível em 
https:// goo.gl/YtXVNN.

É

Encontro reuniu mais de 600 inscritos, ontem, no Centro de Convenções Rebouças, na capital

Floracy, mudança de hábitos

Cira, técnica em biomateriais do Incor Africa Isabel, atividade física é fundamental

Homenagem será na quinta-feira, 28
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