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3ª Confraternização de Fim de Ano - Tijolo Baiano 
Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho - PACAEMBU

Aconteceu dia 7 de dezembro, no 
estádio do Pacaembu,  a terceira 
confraternização de fim de ano 
do time de futebol do HSPM, Tijolo 
Baiano.
Durante o evento que contou com 
a presença do superintendente do 
hospital, Dr. Antonio Célio Camargo 
Moreno, diretores, servidores e 
familiares, aconteceram jogos de 
futebol masculinos e femininos.

INTRANET

HSPM
Acesse o novo link:

http://intranethspm

A intranet voltou e está com novo layout. 
O seu setor precisa inserir documentos ou formulários na intranet? 
Se a resposta for SIM, ligue para a Comunicação (ramal 7954).

Conversa com o Superintendente 
Dr. Antonio Célio Camargo Moreno

Confira a foto do último encontro (7/12) 



Jornal do Hospital do Servidor Público Municipal 
Superintendente: Dr. Antonio Célio Camargo Moreno
Assessoria de Relações Institucionais 
imprensa@hspm.sp.gov.br  
Diagramação e Arte: Daniela Avancini 
Fotos: Dayane Tavares e Ricardo Antônio Liberato 
Rua Castro Alves, 63/73 - 7º andar - Aclimação 
Cep: 01532-000 - São Paulo - SP

www.flickr.com/photos/comunicaohspm

A Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS) de São Paulo, por meio 
da área de Gestão de Pessoas, 
realizou na manhã do dia 11/12, 
no Teatro Fernando Azevedo, o 
primeiro Seminário Profissionais 
do SUS. Um dos objetivos do 
seminário é dar visibilidade 
às ações exitosas que os 
profissionais de todas as regiões 
da cidade e da maioria dos 
serviços executam no dia a dia, 
resgatando assim, o orgulho de 
ser servidor. O HSPM foi um dos 
locais selecionados e o servidor 
Ednei Moraes Gonçalves recebeu 
a certificação do profissional SMS/
SUS “Gente que faz a diferença” 
pelo Programa Vida Saudável 
desenvolvido no HSPM.

O HSPM fez a aquisição de cortinas, 
modelo blackout (que corta a 
entrada de luz). As salas do Espaço 
Cultural (1 e 2) e a sala de reunião 
do prédio administrativo já estão 
com as cortinas instaladas, que 
melhoram o conforto do espaço 
para as reuniões e estudos. Em 
2019 teremos outras melhorias 
nas salas do Espaço Cultural e 
do 9º andar, para melhorar a 
estrutura disponível.  

O HSPM abraçou a causa 
e retomou o processo 
de segregação e 
mensuração de resíduos 
em todos os setores 
da instituição, com a 
aquisição de balança 

para pesagem de alta capacidade, 
a construção de abrigo para 
o processo de mensuração, e 
a implantação de uma equipe 
da Seção de Apoio Operacional 
para o acompanhamento e 
gerenciamento. Hoje é possível 
detectar o peso dos containers de 
resíduos gerados pela instituição 
com o mínimo de intervenção 
humana no processo: os carros 
são levados ao equipamento, 
devidamente identificados em 
suas classes (Resíduos Comuns/ 
Infectantes/ Químicos), o peso 
existente no interior do container 
é detectado e impresso em 
etiquetas térmicas com códigos 
de barra, o que garante a 
fidedignidade da informação.
Estas ações fazem parte 
da atualização do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos 
de Serviços de Saúde (PGRSS) 
do HSPM, responsável pela 
parametrização do modelo de 
gestão de resíduos ideal a ser 
adotado em nosso Hospital, e 
do Comitê de risco Ambiental, 
normatizando os processos de 
manejo e segregação de resíduos.
A Administração agradece o 
apoio e o trabalho de todos os 
funcionários envolvidos nesse 
importante processo.
 

A Gestão de Contratos, por 
iniciativa do Gabinete da 
Superintendência, elaborou a 
oficina validada Metodologia para 
Procedimentos Licitatórios para 
Fiscais e Gestores de Contratos, 
no dia 7 de dezembro, ministrada 
pelo servidor Odair Bezerra, 
coordenador do setor Gestão de 
Contratos do HSPM. 

O objetivo foi capacitar os 
profissionais que atuam como 
gestores e fiscais de contratos, 
designados pela instituição, 
quanto aos procedimentos e 
à legislação vigente. Em 2019 
outras turmas serão realizadas 
para capacitar mais servidores do 
HSPM.
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Dia Internacional e 
Municipal do Voluntário
No dia 5 de 
dezembro é 
comemorado o 
Dia Internacional 
e Municipal do 
Voluntário. Para 
celebrar esta 
data especial, 
a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), por 
meio da Coordenação de Gestão 
de Pessoas, realizou o Encontro 
Voluntários da Saúde 2018, com o 
objetivo de celebrar mais um ano 
de atividades. 

As ações de voluntariado no 
HSPM são coordenadas pela CAV 
- Central de Ação Voluntária e 
para participar basta procurar a 
coordenadora Fátima Nicoletti.

Dr. Antônio Célio Camargo Moreno e Dra. Joseli Beatriz Suzim

Fátima Nicoletti e Voluntárias do HSPM

Da esquerda para a direita: Fernanda Júlio B. Campos, Ednei 
Moraes Gonçalves e Maria Helena Simone Abate.


