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Unidades comemoram o Dia do Médico

Vitória (ES)

Valeska da Silva Moreira tem 14
anos e não tem dúvidas sobre a
profissão que quer exercer: Medicina. Ela ainda não tem idade
para ingressar no ensino superior,
mas, na véspera do Dia do Médico,
celebrado na última terça-feira
(18/10), teve a oportunidade de
realizar o desejo de conhecer a
rotina da profissão. A pequena
estudante visitou o Hospital Estadual de Urgência e Emergência

(HEUE), em Vitória (ES).
A estudante foi recebida pelo
médico e diretor técnico do hospital, Altemar Paigel. Para marcar
esse momento na vida da estudante, Valeska recebeu das mãos
da coordenadora médica, Ana
Catarina Soares, um jaleco branco, com o nome dela gravado no
bolso. Com um sorriso, Valeska
depressa vestiu o jaleco e percorreu os corredores das Unida-

Uberaba (MG)

des de Internação acompanhada
da mãe, Vérica Pereira da Silva
Moreira, e dos médicos Altemar e
Ana Catarina.
A matéria foi veiculada na
Record ES, confira: https://goo.
gl/5qzeCc https://goo.gl/5qzeCc
Uberaba
Nas UPAs 24h São Benedito e
Mirante, em Uberaba (MG), foi
organizado um coffee break para
homenagear os médicos.

Pró-Saúde participa de encontro no Ministério da Saúde
Na última quarta-feira (19/10), a
Pró-Saúde participou de reunião
com o ministro da Saúde, Ricardo
Barros, e com o secretário-executivo da pasta, Antônio Carlos Figueiredo Nardi (ao centro, na foto ao
lado), na Esplanada nos Ministérios,
em Brasília (DF). O Padre Antônio
Robson Gonçalves, membro do
Conselho Consultivo da Pró-Saúde, e Regina Victorino, gerente de
Filantropia da entidade, representaram a Pró-Saúde.
Os membros da Pró-Saúde
integraram a comitiva do Fórum
Nacional das Instituições Filantrópicas (FONIF) que apresentou ao
ministro da Saúde a pesquisa “A

contrapartida do setor filantrópico
para o Brasil”. Esse estudo mostra
a importância do setor filantrópico
para o desenvolvimento do País,
e os benefícios dessas entidades
nas áreas de assistência social,
educação e saúde.
O FONIF também pediu o apoio do
ministro para que o governo mantenha a isenção das entidades, que
está sendo questionada na Reforma da Previdência. “O momento
foi muito importante para a nossa
entidade, que teve a oportunidade
de debater os assuntos filantrópicos
com o ministro da Saúde, que se
apresentou muito receptivo com a
pauta”, comentou Regina Victorino.
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Equipes do SESMET participam de treinamento
A Pró-Saúde promoveu, de 17 a
21/10, treinamento do sistema TOTVS que vai integrar os processos
de gestão das unidades para as
equipes do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho (SESMT), na Sede Administrativa, em
São Paulo (SP).
A primeira turma foi composta
por 14 profissionais que representaram 16 unidades administradas pela entidade em todo o
País. Norberto Alves da Silva, do
SESMT da Sede, recepcionou os
participantes. Rodolpho Uliana,

gerente de Tecnologia da Informação, fez uma apresentação
sobre a implantação do sistema
TOTVS e destacou a importância
do engajamento de todos nessa
fase inicial.
Nesta edição do treinamento,
participaram profissionais de
Catanduva (SP); de Barueri (SP);
Uberaba (MG); Rio de Janeiro
(RJ); Belém, Altamira e Ananindeua (PA); Salvador (BA) e Vitória (ES). Nesta semana, de 24 a
28/10, a segunda turma do SESMT será treinada para utilizar o
sistema TOTVS.
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RÁPIDAS

Super-heróis escalaram o
Hospital Oncológico Infantil
Octávio Lobo (HOIOL), em
Belém (PA).

2

No Rio de Janeiro (RJ), violinista
da orquestra do Theatro
Municipal visitou o Instituto
Estadual do Cérebro (IEC).

Hospital Regional de Marabá completa 10 anos
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O Hospital Regional do Sudeste
do Pará (HRSP), em Marabá (PA),
completou, na última quarta-feira
(19/10), dez anos de funcionamento. Referência para mais de 1 milhão de pessoas em 22 municípios
paraenses, em sua primeira década, a unidade, realizou mais de 2,7
milhões de atendimentos.
Na terça-feira (18/10), foi realizada uma cerimônia de comemoração. A programação contou com
a presença de convidados, colaboradores e usuários e com a apresentação da banda do Exército. Na

celebração, parceiros e colaboradores foram homenageados como
“Amigo do HRSP”. A certificação
foi concedida a pessoas que auxiliam a unidade a prestar um serviço mais humanizado. O monsenhor Ronaldo Menezes concedeu
uma bênção a todos que estiveram
presentes, ele ainda ressaltou a
importância do atendimento humanizado. “Cuidar de pessoas é
uma demonstração de amor. A
acolhida é muito importante para
a saúde do paciente, e não somente a estrutura”, afirmou.
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Em Parauapebas (PA), Hospital
Yutaka Takeda promoveu a 15º
Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho.

O 16° Centro de Saúde, em
Salvador (BA), arrecadou roupas
de cama para projeto que cuida
de pacientes com câncer.
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