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Unidades do Pará são destaque em Premiação
Três hospitais públicos do estado
do Pará, administrados pela PróSaúde, foram premiados no dia
17/8, durante o “Líderes da Saúde
– Norte e Nordeste 2017”. O evento
é realizado pelo Grupo Mídia e
aconteceu no Centro de Convenções
de Pernambuco, em Recife (PE).
O Hospital Regional do Baixo
Amazonas (HRBA), localizado em
Santarém (PA), e o Hospital Público
Estadual Galileu (HPEG), em
Belém (PA), foram reconhecidos na
categoria Sustentabilidade. Já o
Hospital Oncológico Infantil Octávio
Lobo, situado em Belém (PA), foi
destaque na categoria Saúde Pública.
O diretor de Operações da
Pró-Saúde, Jocelmo Pablo
Mews, e o diretor Administrativo
Financeiro, Miguel Paulo Duarte

Neto, estiveram presentes na
premiação representando a Sede
Administrativa. O diretor-geral
do HRBA, Hebert Moreschi,
Saulo Mengarda, diretor-geral do
HPEG, e Paulo Czrnhak, diretor
Operacional da Pró-Saúde no Pará,
representarem as Unidades para
receber os troféus da segunda
edição do prêmio. O secretário
estadual de Saúde do Estado
do Pará, Vitor Mateus, também
prestigiou o evento.
“A Pró-Saúde administra
nove hospitais no Pará. A
premiação às três Unidades é
um grande reconhecimento aos
colaboradores dos hospitais e
à metodologia de trabalho da
instituição, que é baseada no
atendimento humanizado e na

qualidade e excelência de gestão.
Sermos premiados no ano em
que celebramos os 50 anos da
Pró-Saúde é ainda mais especial”,
ressaltou Jocelmo Pablo Mews,
diretor de Operações da Pró-Saúde.
No ano passado, o Hospital Regional
do Baixo Amazonas foi premiado como
o melhor hospital público na categoria
“Instituição do Ano - Saúde Pública”.

Pró-Saúde apoia Curso Internacional de Neurocirurgia na Amazônia

Entre os dias 10 e 12/8,
profissionais e estudantes de todo
o mundo participaram do Curso
Internacional de Neurocirurgia
Pediátrica, realizado pela
Sociedade Internacional de
Neurocirurgia Pediátrica (ISPN)
e Federação Latinoamericana
de Sociedades de Neurocirurgia
(Flanc), em Santarém (PA).

A Pró-Saúde foi uma das
apoiadoras do evento, que contou
com cerca de 60 palestras sobre
os mais variados assuntos da área.
Representaram a entidade, Jocelmo
Pablo Mews, diretor de Operações,
Miguel Paulo Duarte Neto, diretor
Administrativo e Financeiro, Paulo
Czrnhak, diretor Operacional e
Hebert Moreschi, diretor-geral

do Hospital Regional do Baixo
Amazonas (HRBA). O evento
também contou com a presença de
Vitor Mateus, secretário de Estado
de Saúde Pública do Pará.
A programação das palestras
abordou cinco temas: trauma,
malformações e deformações
cranianas, tumores, hidrocefalia e
disrafismo espinhal.
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Programa do Hospital São Lucas
estimula desenvolvimento de líderes
O Hospital Estadual São Lucas,
em Vitória (ES), deu início, no dia
13/7, a um ciclo de avaliação de
desempenho dos profissionais da
Unidade, o “Programa de Gestão
por Competência”. A ação tem
como objetivo contribuir com o
desenvolvimento das habilidades
profissionais dos colaboradores,
por meio de avaliações que
identificam os pontos fortes e
oportunidades de avanços.
A ação contou com a conscientização
dos colaboradores, seguida da
aplicação de um relatório e da

divisão dos profissionais em
grupos. Com base nas respostas
obtidas foi criado um “Inventário
Comportamental’’. Segundo Thiara
Ferreira, coordenadora de RH,
todas as equipes participaram da
avaliação e o ciclo será repetido a
cada seis meses.
Em cada profissional foram
observados aspectos ligados ao
trabalho em equipe, empatia,
relacionamento interpessoal,
equilíbrio emocional, criatividade,
discrição, cooperação,
comprometimento e comunicação.
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RÁPIDAS

16º Centro de Saúde promove
palestra sobre amamentação para
gestantes, em Salvador (BA).
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Em Belém (PA), avaliação
do RAG aponta clima
organizacional como
diferencial do Hospital Galileu.

Crianças do CEI Lageado conhecem
planetário do Parque do Carmo
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Ao mesmo tempo em que
desperta a curiosidade, o universo
gera fascínio e interesse. Crianças
do Centro de Educação Infantil
(CEI) Lageado, localizado em São
Paulo (SP), conheceram, entre os
dias 14, 21 e 28/06, o Planetário do
Parque do Carmo.
Durante o passeio, elas assistiram
a uma palestra sobre o sistema
solar, conheceram o processo de
formação das rochas, brincaram
em um parquinho de diversões
e saborearam um delicioso
piquenique. E também participaram
das atividades da “Janela Mágica”,

uma programação que envolve a
criatividade e descobertas.
A atividade faz parte do
planejamento pedagógico anual
do CEI, que prevê a realização de
passeios para oferecer diferentes
experiências lúdicas. Outro
benefício proporcionado pela ação
está ligado à socialização entre os
coleguinhas, diversão e exploração
de novos espaços.
Além dos alunos e da
equipe do CEI, professoras e
educadoras pedagógicas, alguns
pais e responsáveis também
participaram do passeio.
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Em Santa Helena de Goiás
(GO), Hospital de Urgências
da Região Sudoeste organiza
ação educativa em escola da
região.

4

Médico da Universidade
de São Paulo (USP) realiza
curso sobre AVC no Hospital
Universitário, em Jundiaí (SP).
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