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Secretário da Saúde visita o

Hospital do Servidor Público Municipal
Edson Aparecido dos Santos checou todas as instalações do hospital

O

secretário municipal da saúde
Edson Aparecido dos Santos e
o secretário-adjunto Dr. Eduardo
Ribeiro Adriano, visitaram na manhã
do dia 27 de agosto o Hospital do
Servidor Público Municipal (HSPM). A
iniciativa tem o objetivo de conhecer
o hospital e suas demandas.
A visita foi acompanhada pelo Dr.
Antonio Célio Camargo Moreno,
superintendente, pela Sra. Flávia
Ivana Pallinger, chefe de gabinete,
pelos diretores do hospital: Maria
Helena Simone Abate (Departamento
Técnico de Gestão de Talentos
-DGT), Fernanda Julio Barbosa
Campos (Departamento Técnico de
Administração e Infraestrutura - DAI),
Dr. Vinício Falleiros (Departamento de
Atenção à Saúde - DAS), Dra. Susana
Gualda de F. Rodrigues (Departamento
de Apoio Técnico - DAT) e pelos
assessores da superintendência.

Curso de formação para BRIGADA DE INCÊNDIO

D

ia 24 de agosto aconteceu
o curso de formação para
Brigadista de Incêndio em campo
de treinamento externo, em
Itapecerica da Serra (SP).

Conversa com o Superintendente
Dr. Antonio Célio Camargo Moreno
Confira as fotos do último encontro (31/08)

Os funcionários do HSPM, que já
são brigadistas, participaram de
um dia cheio de atividades: aula
teórica, primeiros socorros, almoço,
seminário de combate a incêndio e
simulado de evacuação.
Quer participar da próxima turma?
Faça sua pré inscrição através
do link bit.ly/cursobrigada - Mais
informações pelo ramal 8045.

HSPM SUSTENTABILIDADE
A Natureza agradece... Mas agradece
por quê, exatamente???

T
www.flickr.
com/photos/
comunicaohspm

E

m agosto aconteceu a segunda
turma do curso Oficina de Libras,
com conteúdo que aborda um
vocabulário básico da Linguagem
Brasileira de Sinais (Libras), a
partir do contexto cultural em que
essa língua está inserida. Para
aprender Libras é fundamental
explorar a percepção visual.
Um dos principais objetivos
da
“Oficina de Libras” foi
compartilhar com os funcionários
do HSPM a linguagem de
sinais, o desenvolvimento de
habilidades para recepcionar,
atender e encaminhar o usuário

não ouvinte (surdo), contribuindo
para um atendimento hospitalar
humanizado,
preconizando
os
princípios
do
SUS
de
universalidade, integralidade e
equidade. A legislação preconiza
que as instituições de saúde
devem prover o atendimento
adequado às pessoas portadoras
de deficiência, destacamos a Lei
nº 10.436 de 24 de abril de 2002.
O curso despertou em cada
participante a necessidade de
olhar para o usuário com empatia
e acolhimento.

oda campanha de educação para preservação
do meio ambiente, termina com essa frase “A
NATUREZA AGRADECE” Lembre das placas presas
nos parques: “não desperdice água: A natureza
agradece”; “não polua os rios...a Mãe Natureza
agradece”; “Recicle: salve a Natureza!”. Vamos
pensar um pouco sobre isso:
1º A natureza não precisa da gente... Nós
precisamos dela... A Natureza não tem que
agradecer nada; se os humanos a destruírem,
somos nós mesmos que vamos ficar água,
comida, sol, sombra das árvores, ar para
respirar, matéria prima para produzir tudo o que
consumimos. Na verdade, a Natureza passaria
muito melhor se nossa espécie desaparecesse.
2º A Natureza não é mãe de ninguém. Tudo o
que ela nos oferecer está aí para ser consumido
com moderação, sem acabar com tudo. Ao
poluirmos os rios com produtos químicos,
garrafas pet, sofás e outros lixos nós matamos
os peixes e o rio. Só que a parte da população
que vive deles vai passar fome, sede e perder
seu meio de sobrevivência. A natureza não é
vingativa... só segue a Lei do Universo: aqui se
faz, aqui se paga... Se insistirmos em destruirmos
as florestas, vamos acabar com ar limpo que
temos para respirar e as doenças respiratórias
vão aumentar e matar cada vez mais pessoas,
as temperaturas vão continua a subir, o clima vai
continuar a enlouquecer e vamos chegar num
ponto em que nós mesmos nos extinguiremos.
Em 100 anos a Natureza se recuperaria, tudo
voltaria a ser puro, limpo, bonito, como se jamais
tivessemos existido. Então, da próxima vez
que você escutar que deve reciclar o lixo, que
não deve desperdiçar o os recursos naturais
que recebemos de graça, que devemos usar
mais transporte público, bicicletas, andar a pé e
comprar só o que precisamos, faça exatamente
isso! Lembre: É você que precisa da Natureza...
Ela vai muito melhor sem você.
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