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Emoção e carinho marcam início das aulas nos CEIs

Mais de 720 crianças atendidas
nos quatro Centros de Educação
Infantil administrados pela PróSaúde na capital paulista retornaram às atividades. O primeiro
dia de aula, sempre recheado de
muita emoção, teve a participação dos pais e educadores.
As aulas começaram no dia 1/2, já
os bebês iniciaram as atividades na
segunda-feira (6/2). Logo no início, os
pais e os alunos notaram a diferença
nas unidades — todas foram especialmente preparadas para receber
os pequenos. O mês de janeiro foi de
muito trabalho para toda a equipe da
direção e também para os professores que atuam nas unidades.
Além do planejamento pedagógico realizado pelos educadores,

a direção das unidades também
cuidou para promover uma série
de reparos com o objetivo de
deixar tudo em ordem para a
recepção das crianças.
No CEI Jardim Eliane, que atende 142 crianças, as salas ganharam pintura e as lousas foram
restauradas. Com o início do ano
letivo, as crianças encontraram
novos brinquedos e até tapetes
onde participam de tarefas lúdicas.
Enquanto as crianças curtiram
suas famílias durante as férias,
no CEI Lageado, que possui 244
crianças, foram feitos reparos
na instalação elétrica, troca de
lâmpadas e luminárias em salas
e corredores e a instalação de
ventiladores. No parque infantil, o

piso foi totalmente reparado para
a colocação de grama.
Já no CEI Santa Rita, que até o
momento tem 178 crianças matriculadas, o prédio passou por manutenção em vários equipamentos
com reparos na infraestrutura,
limpeza e dedetização. As professoras tiveram um cuidado especial na decoração de todo o prédio
e na organização dos pertences
individuais de cada criança.
Com 166 crianças sendo atendidas, o CEI São Jorge também
passou por manutenção e melhorias nos equipamentos. As salas,
portas, grades, toldos e até a
caixa d’ água receberam pintura
nova. Os brinquedos do parque
infantil também foram pintados.
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Galileu forma primeira turma de cuidadores de idosos
O Hospital Público Estadual Galileu, localizado em Belém (PA), ofereceu um curso profissionalizante
para cuidadores de idosos. Trinta
alunos participaram das aulas,
que ocorreram entre os dias 23/1
a 3/2. O curso gratuito faz parte do
Programa de Sustentabilidade do
hospital, que tem como pilar a responsabilidade social.
Dentro do conteúdo programático, os alunos receberam
instruções quanto à ética profissional, direitos do idoso, fatores
psicossociais do processo de en-

velhecer, alimentação adequada,
cuidados e noções básicas de geriatria, além do material didático
gratuito e certificado de conclusão de curso.
A cuidadora Maria Francinete,
que já trabalha na área e buscou a
qualificação para aprimorar seus
conhecimentos, finalizou o curso
com outra visão. “Com certeza,
superou todas as expectativas.
Vim para cá achando que seriam
apenas conhecimentos básicos,
mas não, foi muito além do que eu
imaginava”, afirmou.
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Ouvidoria do Instituto
Estadual do Cérebro
promoveu treinamento, no
Rio de Janeiro (RJ).
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Unidades de Catanduva promovem vacinação contra febre amarela

O município de Catanduva (SP)
registrou três casos suspeitos de
febre amarela. Por isso, as Unidades de Saúde da Família (USFs),
administradas pela Pró-Saúde, organizaram ações de intensificação
da vacinação contra a febre amarela, pois a imunização é a única
forma de evitar a doença.
A vacina tem eficácia de 95%,
por isso, as equipes da USF estão
fazendo busca ativa dos usuários
com vacina em atraso. Além disso,
empresas estão sendo visitadas
por essas equipes, e os trabalhadores que ainda não estão imunizados, já estão recebendo a vacina.

Atividades de orientação nas salas de espera e durante as visitas
domiciliares também estão sendo
realizadas, com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de remoção de criadouros do mosquito Aedes aegypti e da
vacinação contra a febre amarela.
Os sinais e sintomas mais comuns da doença são: febre alta,
calafrios, cansaço, dor de cabeça,
dor muscular, náuseas e vômitos.
Nas formas mais graves da doença, podem ocorrer icterícia (olhos
e pele amarelados), insuficiências
hepática e renal, manifestações
hemorrágicas e cansaço extremo.
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Em Maceió (AL), enfermagem
do Hospital Memorial Arthur
Ramos passou por treinamento
de oncologia.

Em Mogi das Cruzes (SP),
comissão de Ética de
Enfermagem do Hospital
Municipal tomou posse.

Hospital Metropolitano
promove workshop para o
desenvolvimento de líderes, em
Ananindeua (PA).
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