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Pró-Saúde inicia treinamento do sistema TOTVS,
primeiro passo do programa MAIS EFICIENTE

Nesta segunda-feira, 19/09, a
Pró-Saúde iniciou o treinamento do
sistema desenvolvido pela TOTVs, a
primeira iniciativa do MAIS EFICIENTE, que vai integrar os processos de gestão das unidades que
a entidade administra. O evento
é realizado no auditório da Sede
Administrativa, em São Paulo, até
a próxima sexta-feira, 23. Um total
de 36 profissionais de 15 unidades
de saúde, dois escritórios de representação e Sede Administrativa
compõe essa primeira turma.
Durante a recepção aos profissionais, o diretor de Operações,
Jocelmo Pablo Mews, destacou a
importância do MAIS EFICIENTE
para a entidade. “Essa é uma
mudança grande de cultura que
a Pró-Saúde está promovendo.
Estamos dando um passo importante para avançarmos na qualidade da informação, com siste-

mas de ponta que estão sendo
implantados”, afirmou.
O diretor Administrativo e Financeiro, Miguel Neto, disse
que o MAIS EFICIENTE prevê a
integração entre as unidades de
saúde com a sede. “Essa é uma
mudança de grande impacto, que
vai permitir um fluxo de informação em tempo real entre unidades
e Sede Administrativa. Assim,
iremos melhorar e agilizar nosso
fluxo de atendimento com todas
as unidades”, observou.
Apresentação aos gerentes
Na última sexta-feira, 16/09, a
Pró-Saúde realizou a apresentação do MAIS EFICIENTE aos
gerentes que atuam na Sede
Administrativa. A ideia foi mostrar
o conceito do programa e como se
dará esta nova etapa de moderni-

zação dos sistemas da entidade.
A exposição foi feita pela Diretoria
de Gestão de Pessoas e a Gerência de Comunicação.
Durante a apresentação, foi
reproduzida uma mensagem do
presidente da Pró-Saúde, dom Eurico dos Santos Veloso, solicitando
apoio dos gestores, que foi enviada
por WhatsApp, além do informativo
MAIS EFICIENTE, banners com os
benefícios do programa e slides de
apresentação, cujo teor destaca o
esforço da entidade em investir na
inovação dos processos administrativos e de gestão.
Elizabeth Leonetti, diretora de
Gestão de Pessoas, destacou o
que representa o programa para
a entidade. “O MAIS EFICIENTE
concentrará todas as ações e ferramentas de gestão, integrando os
processos desta grande rede que
é a Pró-Saúde”, afirmou.
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Unidades da Pró-Saúde recebem prêmio AMA

1

RÁPIDAS

CEI Santa Rita proporcionou um
dia de integração entre pais e
filhos em São Paulo (SP).

Na última quarta-feira 15/9, ocorreu a entrega do Prêmio Amigo do
Meio Ambiente (AMA), durante o
9° Seminário Hospitais Saudáveis,
no Hospital Sírio-Libanês, em São
Paulo (SP). Dois hospitais gerenciado pela Pró-Saúde, que foi uma
das promotoras do seminário, foram premiados: Hospital Regional
do Baixo Amazonas (HRBA), de
Santarém (PA), e Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (HMMC),
em Mogi das Cruzes (SP).
A 9ª edição do Prêmio AMA recebeu a inscrição de 112 projetos
de hospitais que integram o SUS e
selecionou os 15 melhores. Este é
o segundo ano consecutivo que o
HMMC é reconhecido pelo prêmio
AMA, desta vez com o projeto “Mobilidade Sustentável”.
O HRBA recebeu o prêmio pelo
projeto “Compostagem e Horta
Orgânica”, iniciado em outubro de
2015 na unidade. O hospital também foi reconhecido com uma
menção honrosa pelo “Projeto Caracol”, iniciativa de uma colaboradora que utiliza materiais descartáveis para a confecção de jogos
pedagógicos voltados às crianças
internadas no HRBA.

Reconhecimento
No mesmo dia, o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), de
Belém (PA), foi reconhecido com
uma menção honrosa pelo Prêmio
Amigo do Meio Ambiente por dois
projetos desenvolvidos.
Desafio 2020
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O Hospital Estadual Anchieta
(HEAN) e o Instituto Estadual do
Cérebro Paulo Niemeyer (IEC),
no Rio de Janeiro (RJ), o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
(HMMC), em Mogi das Cruzes (SP),
o Hospital Público Estadual Galileu
(HPEG), em Belém (PA), e o Hospital Regional do Baixo Amazonas
(HRBA), em Santarém (PA), foram
homenageados, no evento, pela
adesão à campanha internacional
“Desafio 2020 - a Saúde pelo Clima”, coordenada pela Rede Global
Hospitais Verdes e Saudáveis.

/ ProSaude.OrganizacaoSocial
O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
Gerência de Comunicação.
Envie sua opinião ou sugestão de pauta para:
comunicacao@prosaude.org.br

2

O Hospital Estadual de Urgência
e Emergência comemorou,
em 12/9, dois anos de
funcionamento, em Vitória (ES).
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O Hospital Estadual Anchieta
(HEAN), no Rio de Janeiro
(RJ), realizou ações sobre Dia
Mundial de Combate à Sepse.

Médicos e enfermeiros do
Hospital Universitário, em
Jundiaí (SP), são treinados
para oferecer maior conforto
aos pacientes.
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