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Unidades celebraram o Dia do Auxiliar de Serviços Gerais
No dia 22/02 foi comemorado o Dia do Auxiliar de Serviços Gerais. Várias unidades administradas pela Pró-Saúde
homenagearam esses colaboradores, para mostrar o reconhecimento e respeito que merecem, pelo importante
cuidado que dedicam à manutenção e à limpeza dos nossos locais de trabalho.
A equipe da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) 24h Valéria,
em Salvador (BA), realizou uma
confraternização para comemorar
a data. A ação visou estimular a
valorização dos profissionais de
higienização.
O Hospital de Urgências da
Região Sudoeste (Hurso), em
Santa Helena de Goiás (GO),
promoveu nos dias 21, 22 e 23/02,
um café da manhã especial.
As unidades administradas
no Rio de Janeiro (RJ)
utilizaram o wallpaper
especial para computadores
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desenvolvido para celebrar a
data e fixaram cartazes nos
murais dos hospitais.
Em Sumaré (SP), a UPA
24h Macarenko e o PA
Matão também fizeram uma
homenagem especial aos
colaboradores que atuam na área
de Serviços Gerais.
A Comissão de Humanização
do Pronto-Socorro Engenho
Novo, localizado em Barueri
(SP), homenageou os 20
auxiliares de serviços gerais que
atuam na limpeza da unidade
com bombons e um cartão.
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Em Mogi das Cruzes (SP), o
Hospital Municipal de Mogi
das Cruzes também prestou
homenagem aos auxiliares de
serviços gerais. Cartazes, imagem
nas telas dos computadores e
cartões lembraram a data.
O Hospital Bom Pastor, em
Guajará-Mirim (RO), realizou,
no auditório da unidade, uma
homenagem em comemoração ao
Dia do Auxiliar de Serviços Gerais.
O diretor-geral do Hospital Bom
Pastor, Geraldo Elvio Fonseca, fez
um breve pronunciamento e, em
seguida, foram servidos salgados
e refrigerantes.
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HMMC recebe prêmio de sustentabilidade
O Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes (SP) recebeu, no dia 23/2, o
prêmio internacional “2020 Challenge
Climate Champion Awards 2016”, que
homenageia as unidades de saúde que
desenvolvem ações de sustentabilidade. O prêmio é concedido pelas redes
Global Green and Healthy Hospitals e
Hospitais Verdes e Saudáveis. O hospital foi premiado em duas categorias,
são elas: “Energia Renovável”, que
foi conquistada graças à utilização de
energia solar no aquecimento de água.
E a “Resiliência Climática”, que é resultado da elaboração do inventário
de emissão de gases de efeito estufa,

que permitiu a visualização do impacto
gerado pela operação do hospital em
meio às mudanças climáticas.
O Hospital Municipal também é o
único 100% SUS a conquistar o prêmio internacional deste ano. Apenas
29 unidades ou centros de saúde receberam o prêmio.
Estiveram presentes na cerimônia
de entrega, autoridades municipais
e, representando a Pró-Saúde, a diretora de Gestão de Pessoas, Elizabeth Leonetti, o diretor Operacional,
Aguinaldo Correa, o gerente de Operações, Paulo Viol, e a gerente Administrativa, Flávia Rosse.
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Em Santa Helena de Goiás (GO),
Hospital de Urgências da Região
do Sudoeste orientou motoristas
sobre trânsito seguro.
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Pacientes do HOIOL se divertem no
1° Bailinho do Bem
Marchinha, fanfarra, samba e tecnobrega embalaram o 1º Bailinho do
Bem do Hospital Oncológico Infantil
Octávio Lobo, em Belém (PA), no dia
18/2. A iniciativa contou com a participação especial dos artistas Gaby
Amarantos, Lia Sophia e Arthur Espíndola. A festa foi realizada na brinquedoteca da unidade, que ganhou
uma decoração especial para receber
pacientes e seus acompanhantes.
Para o músico Arthur Espíndola, a
visita ao Hospital Oncológico Infantil
foi um momento muito especial. “A
gente quer fazer uma ação como
essa, e às vezes, falta oportunidade.
Hoje, aconteceu, e eu estou muito
feliz em ver a alegria das crianças.

Foi um momento de alegria em uma
jornada muito dura”, contou Arthur.
O 1º Bailinho do Bem do Oncológico foi promovido em parceria
com a organização não governamental “No Olhar” e o grupo de
voluntários “Flores de Kahlo”. A
coordenadora de campanhas da
ONG, Patrícia Gonçalves, falou da
alegria em poder contribuir. “O
mais importante nessa vida é espalhar amor. Nós estamos aqui
para plantar essa semente e, também, mostrar que se a gente aplicar o respeito à vida em pequenas
ações do dia a dia, é possível transformar esse mundo em um lugar
melhor”, contou Patrícia.
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RÁPIDAS

Pacientes do Instituto Estadual
do Cérebro receberam visita da
“Trupe da Alegria”, no Rio de
Janeiro (RJ).

Dupla sertaneja emociona
crianças no Hospital Regional do
Baixo Amazonas, em Santarém
(PA).

Hospital Yutaka Takeda
promoveu treinamento com
foco no atendimento, em
Parauapebas (PA).
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