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HYT: Programa “Carajás com Saúde” completa um ano

Secretário de Saúde
visita Hospital de Cubatão
O Hospital Municipal de Cubatão
(HMC), em Cubatão (SP), recebeu,
no dia 03 de março, a visita do novo
secretário municipal de Saúde, Benjamim Lopez. Na oportunidade, reuniu-se com a diretoria do HMC e, na
sequência, foi apresentado a todos os
setores, colaboradores e conheceu as
ações desenvolvidas pela unidade.
“A visita do secretário reforça nossa
parceria. Nos faz enxergar, num futuro próximo, várias realizações importantes para os munícipios, como por
exemplo os projetos previstos pela
Rede Cegonha para o Hospital Municipal de Cubatão”, destacou Alba Muniz, diretora do HMC.

Com foco em qualidade de vida, o
projeto “Carajás com Saúde”, promovido pelo Hospital Yutaka Takeda (HYT),
em Parauapebas (PA), comemorou, no
mês de fevereiro, um ano de existência.

O programa teve início em fevereiro de
2014, com seis participantes e, atualmente, conta com mais de 200 pessoas.
A comemoração contou com diversas
atividades em prol da população local,
como palestras com fisioterapeuta e
nutricionista, desfile das “atletas” com
camisetas alusivas ao tema, sorteio de
brindes, aula com educador físico, além
da entrega de novos equipamentos de
ginástica. “O programa tem atingido o
objetivo de levar à população maior
qualidade de vida, contribuindo para
a prevenção de diversas doenças através da reeducação física e alimentar. A
demanda aumenta mês a mês e o hospital está de parabéns pela iniciativa”,
enaltece o educador físico do HYT, Vanilson Pereira de Oliveira.

Café com Diretor promove interação no HEGV

No dia 05 de março, a diretoria
do Hospital Estadual Getúlio Vargas
(HEGV), no Rio de Janeiro (RJ), realizou o primeiro “Café com Diretor”. O
objetivo da ação é aproximar a direção
do hospital com os demais colaboradores. O café será realizado uma vez
por semana, com um representante
do Conselho Gestor e três colaboradores escolhidos por meio de sorteio.
O diretor geral, Miguel Neto, explica
que os colaboradores que já participaram não entram mais no sorteio. En-
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fatiza, ainda, que o encontro semanal
destaca o diálogo com todos os profissionais da unidade. “Mostramos que
estamos disponíveis a sugestões e dispostos a trocar ideias”.
“Participar do café com o Diretor foi
uma oportunidade de estreitar a relação profissional e conhecer melhor
minha liderança, sem contar com a
abertura para apresentar meus projetos e metas”, comentou Alex de Almeida Oliveira, engenheiro e gerente
do SESMT/HEGV.
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Cecca lança projeto de musicalização para alunos

O Cecca (Centro de Convivência
da Criança e do Adolescente), em
Agulha (SP), iniciou, neste ano, o
projeto “Parada Musical” voltado a
todas as crianças da unidade. As atividades permitem que os pequenos
ampliem o conhecimento sobre si,

desenvolvendo a noção corporal e,
também, melhorem a comunicação
com o outro.
“A musicalização é um processo de
construção do conhecimento, que
tem como objetivo despertar o gosto
musical, favorecendo o desenvolvi-

mento da sensibilidade, criatividade,
senso rítmico, prazer de ouvir música,
além de contribuir para processos ligados ao uso da imaginação, memória, concentração, atenção, autodisciplina, da socialização e afetividade”,
frisa a diretora Daniela Pasquini.

HDLEM realiza I Oficina Interna de Qualidade e Segurança
O Hospital Deputado Luis Eduardo
Magalhães, em Mairi (Bahia), por
meio do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), promoveu, nos dias 24 e 25 de fevereiro, a
I Oficina Interna da Qualidade, voltado para a segurança do paciente.
“A oficina do HDLEM teve como
principal objetivo disseminar os

Protocolos de Segurança do paciente para todos os colaboradores. Foi
muito gratificante o envolvimento
e interesse de todos os presentes.
Focaremos, sempre, na melhoria
da qualidade dos serviços prestados aos nossos pacientes”, ressaltou a enfermeira de Qualidade do
hospital, Bruna Rafaela Rios.
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