
O super v i sor 
administra�vo 
do HUSFP, Her-
bert Raiter e sua 
E s p o s a  N a r a 
Mar�ns doaram 
uma cadeira de 
rodas higiênica 
com assento em 
gel ao Hospital. 
A cadeira havia 
sido comprada 
pela família pa-
ra o uso do pai 
de Nara,  que 
faleceu há al-
guns meses. A 
entrega foi rea-
lizada ao dire-
tor do HUSFP, Mauricio Karini, que encaminhou a 
cadeira ao setor de Clínica Médica, onde já está 
sendo u�lizada pelos pacientes que necessitam.
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Outubro Rosa
HUSFP discute a prevenção

do câncer de mama

Chico comemora 
o Dia das Crianças

A campanha Outubro Rosa movimentou o HU 
durante este mês. Colaboradores, acadêmicos e 
profissionais da saúde se reuniram para par�cipar 
das a�vidades de combate ao Câncer de Mama. A 
organização das a�vidades ficou por conta da 
equipe técnica da Pediatria e do projeto de 
extensão de Pedagogia Hospitalar, com apoio do 
Brechó da Pediatria e do Grupo de Apoio do HUSFP.

Comemoração do 
Dia do Médico

Encontro de 
Lideranças Generosidade 

Para celebrar o Dia do Médico, comemorado no dia 
18 de outubro, o HUSFP ofereceu aos profissionais 
e estudantes da área da medicina um café da 
manhã no Centro Ambulatorial e um café da tarde 
no Centro Acadêmico, como forma de agradeci-
mento pelo carinho, dedicação e trabalho exem-
plar que fazem ao lado dos pacientes.

O Núcleo de Gestão de Pessoas promove desde 
setembro um encontro de lideranças quinzenais, 
com a proposta de desenvolver nos líderes do 
HUSFP, através de conceitos, prá�cas e vivências, 
habilidades para a condução eficaz dos colabora-
dores que atuam no HU. O encontro reúne supervi-
sores, chefias, gerentes, diretores e convidados.

Os novos colaboradores do HUSFP estão convoca-
dos para par�cipar do Programa de Boas-vindas 
que será no dia oito de novembro, na sala de aula 
do Centro Administra�vo localizado na rua barão 
de santa tecla, 847. A a�vidade acontecerá das 
8h30 às 12h e das 14h às 18h.

Os horários da Medicina do Trabalho mudaram! Se 
você precisar de atendimento, pode procurar o 
setor das 8h15 às 11h30 e das 13h30 às 17h, na rua 
Marechal Deodoro, 1126 (em frente ao Hospital).

O nosso mascote Chico par�cipou das festas 
comemora�vas ao Dia da Criança organizadas pelas 
UBSs Fá�ma e Pestano. Foram distribuídos 
algodão-doce, pipoca, refrigerante e os pequenos 
se diver�ram nos brinquedos infláveis e na cama 
elás�ca que foi montada no local. A data também 
foi comemorada nas UBSs Py Crespo e União de 
Bairros.

Programa de 
Boas-vindas

Medicina 
do Trabalho
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