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11 DE JULHO DIA DO SOCORRISTA

MAIS INTERATIVA, MAIS DIGITAL
PARA NOS LEVAR A MUITOS CONTEÚDOS

NESTA
EDIÇÃO
NOTA DO EDITOR
Nesta nova edição do CISRU.COM você vai
conferir as principais notícias do nosso
consórcio e as ocorrências que marcaram
o nosso atendimento. Você já conhece os
novos integrantes da equipe do CISRU?
Confira também os colaboradores que
foram admitidos! Diversos motivos temos
para celebrar em Julho, o dia do hospital,
o dia dos bombeiros, o dia amigo, o dia de
Nelson Mandela e também o dia do
homem. E não podemos deixar de realizar
uma homenagem aos nossos profissionais
que fazem a diferença no consórcio. Um
grande homem também marcou o CIRSU e
nos deixou há um ano, confira nesta
edição uma homenagem especial ao nosso
amigo Anderson Damazio que faleceu em
julho de 2020.
Seja bem vindo ao CISRU.COM – uma
revista interativa, feita pra você, com
você!

NESTA EDIÇÃO
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1

ESPECIAL DIA DO
HOSPITAL

2

ACONTECEU NO CISRU

04

ESPECIAL DIA DO
BOMBEIRO

09

NOVOS COLABORADORES

11

ESPECIAL DIA DO
SOCORRISTA

12

01 ANO SEM ANDERSON
DAMAZIO

13

ESPECIAL DIA DO HOMEM

14

NOSSAS BASES
DESCENTRALIZADAS

16

SAÚDE E BEM ESTAR

19

JULHO VERDE

21

DIA DE NELSON MANDELA

22

NOSSOS MUNICÍPIOS
CONSORCIADOS

23

ANIVERSARIANTES
DE JULHO

27

NOSSOS NÚMEROS
JUNHO 2021

28

POEMA E POESIA

29

02

02 de julho
Dia do Hospital
A origem dos hospitais remete

Os hospitais são lugares não só

a Idade Média, quando as

de tristeza e dor, mas sobretudo

ordens religiosas começaram a

de

acolher e cuidar de doentes

parabenizamos

em suas dependências. A data,

instituições e colaboradores que

celebrada em 2 de julho, é em

se empenham diariamente para

homenagem

fazer a vida acontecer dentro

à

data

de

esperança.

Por
todas

isso
as

fundação do Hospital da Santa

dos

Casa

de

Agradecemos pela parceria com

Santos, no estado de São

o CISRU e por assumirmos

Paulo, em 1945, considerado

juntos essa nobre missão de

um dos maiores do Brasil.

salvar vidas!

de

Misericórdia

nossos

hospitais.

Especial dia do Hospital
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REDE HOSPITALAR MACRO CENTRO SUL
Alto Rio Doce - Hospital Nossa Senhora da Conceição
Antônio Carlos - Pequeno Hospital Santa Maria
Barbacena - Hospital Regional de Barbacena, Santa Casa de Misericórdia de
Barbacena, Hospital Ibiapaba - CEBAMS, Hospital Policlínica e Maternidade de
Barbacena
Barroso - Instituto Nossa Senhora do Carmo
Bom Sucesso - Asilo de Caridade Santa Casa de Bom Sucesso
Carandaí - Hospital Municipal Santana de Carandaí
Cipotânea - Hospital São Caetano
Congonhas - Hospital Bom Jesus, UPA - Congonhas
Conselheiro Lafaiete - Hospital e Maternidade São José, Hospital Queluz,
Hospital São Camilo, Hospital São Vicente de Paulo, Policlínica Municipal de
Conselheiro Lafaiete
Entre Rios de Minas - Hospital Cassiano Campolina
Ibertioga - Hospital Monumento às Mães
Jeceaba - Associação Hospitalar de Jeceaba
Lamim - Hospital Municipal Divino Espírito Santo
Nazareno - Hospital Municipal Santo Antônio
Ouro Branco - Hospital Raimundo Campos
Piedade do Rio Grande - Pequeno Hospital Nossa Senhora da Piedade
Piranga - Hospital São Vicente de Paulo
Prados - Santa Casa de Prados
Resende Costa - Hospital Nossa Senhora do Rosário
Rio Espera - Hospital Municipal Maternidade São Francisco - HOSMATER
São João Del Rei - Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei, Hospital
Nossa Senhora das Mercês, UPA - São João Del Rei
São Tiago - Hospital São Vicente de Paulo
São Vicente de Minas - Hospital São Vicente de Paulo

SÉRIE ACONTECEU NO CISRU
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Reunião na Secretaria Estadual de Saúde

No dia 21 de junho o CISRU Centro Sul esteve reunido com a
Secretaria de Estado de Saúde, juntamente com seu Vice
Presidente e Prefeito de Barbacena, Carlos Du. Na reunião foi
relatado a crise financeira vivenciada pelo consórcio devido ao
congelamento dos valores de repasse por parte da SES desde
2015 e desde 2013, por parte do Ministério da Saúde. Na
oportunidade foi solicitado a recomposição dos valores, no intuito
de manter o equilíbrio financeiro do consórcio. A SES/MG estará
avaliando o pleito.
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SÉRIE ACONTECEU NO CISRU

Vidas salvas: PCR revertida com sucesso
A parada cardiorrespiratória (PCR) é um dos eventos mais
catastróficos que podemos observar dentro das emergências.
No dia 06/06 a equipe da USB da base de Lagoa Dourada, formada
pela Técnica em Enfermagem Elaine e o Condutor Socorrista
Johnny Vinícius, realizaram a reversão da PCR a um paciente na
Igreja Matriz de Lagoa Dourada com apoio do Centro Médico da
cidade.
Já no dia 10/06 a equipe acionada foi a USB de Congonhas
formada pela Técnica em Enfermagem Patrícia e o Condutor
Socorrista Ellington. A equipe atendeu uma senhora do bairro
Santa Mônica em Congonhas, foi realizado o protocolo de RCP e
logo após acionado a USA também de Congonhas, formada pelo
Médico Rogério, a Enfermeira Janaína e o Condutor Cláucio,
que realizou os procedimentos de

via aérea definitiva (IOT),

monitorização e cuidados pós-PCR no local, logo a paciente foi
encaminhada ao Hospital Bom Jesus de Congonhas.
Parabenizamos nossos profissionais pela grande atuação nas
ocorrências e pelo trabalho em equipe tão necessário para
restaurar vidas!

Equipe de Lagoa Dourada

Equipe de Congonhas
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SÉRIE ACONTECEU NO CISRU

E a vida se renova: nossos profissionais
atuam em ocorrências de parto
No dia 13 de junho nossos profissionais
da USB de Barbacena, a Técnica em
Enfermagem Júlia Rosa e o Condutor
Socorrista Paulo César, realizaram em
Ressaquinha o parto de um lindo menino
chamado

José

Felipe.

Mãe

e

filho

receberam os devidos cuidados e passam
bem!

A equipe da USA transferência da base de
Barbacena realizou um parto no dia 14
de junho, mãe e filho são da cidade de
Santa Rita de Ibitipoca e o bebê nasceu
na estrada próximo a Ponto Chique.
Atuaram nessa ocorrência o Médico Ciro
Araújo, o Enfermeiro Júlio César e o
Condutor

Socorrista

Marcelo

Francisco.

No dia 19 de junho, a equipe da Base de
Congonhas,

formada

pelo

Médico

Antônio Flávio, a Enfermeira Daniela
Maria e a Condutora Liliane Cristina,
foi acionada para realizar um parto no
próprio município. Nossos profissionais
trouxeram ao mundo um lindo menino e
prestaram os devidos cuidados para a
mãe e o bebê.
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SÉRIE ACONTECEU NO CISRU

Equipes marcam presença em
treinamento do NEP
Os treinamentos são meios importantes para aprimorar os
procedimentos e melhorar o atendimento prestado à população. No
mês de junho todas as dezoito bases descentralizadas participaram do
treinamento realizado pelo NEP. Confira abaixo algumas fotos.
Segundo Alan Alípio, Condutor Socorrista da base de Alto Rio Doce,
"o treinamento foi proveitoso, agradável e muito útil. Ter clareza e assimilar
coisas das quais não usamos com frequência me trás uma segurança
muito maior para futuros atendimentos. E os instrutores ao compartilhar
experiências de atendimentos conosco também é de suma importância.
Enfim muito bom e interativo para o meu crescimento profissional".

Alto Rio Doce

Ibertioga

Tiradentes

São João Del Rei
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SÉRIE ACONTECEU NO CISRU

Despedida da Aryelle
Com gratidão nossa equipe se

emprego, conheci várias pessoas

despede da Aryelle Lorrayne,

especiais que vão ficar marcadas

que trabalhou no CISRU desde

para sempre em minha vida.

março de 2020 como Auxiliar

Quero agradecer a todos que me

Administrativo Aprendiz. Aryelle

deram

fez parte do Programa Jovem

maravilhosa e pelo carinho que

Aprendiz

pela

recebi. Vou sentir saudades de

de

todos que eu convivi durante esse

Fundação

desenvolvido
João

XXIII

essa

oportunidade

Barbacena. O programa visa

tempo

ofertar qualificação profissional

experiência para minha vida."

aliada a inserção no mercado de

Desejamos

trabalho. Aryelle atuou no setor
do almoxarifado e segundo ela:
"a experiência foi ótima. Aprendi
várias coisas diferentes, e tive a
experiência do meu primeiro

e

sucesso

quero
à
em

levar

essa

Aryelle

muito

sua

vida

profissional e agradecemos pela
dedicação e comprometimento
durante o tempo que trabalhou
no CISRU.

Especial dia do Bombeiro

DIA DO BOMBEIRO
BRASILEIRO
02 DE JULHO
"Quando o medo e o perigo são reais, é
preciso mais do que coragem é preciso
vocação para salvar vidas!"
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Bombeiros e SAMU: parceria de sucesso
Desde setembro de 2020 a regulação
dos Bombeiros e SAMU é integrada
no

Complexo

Regulador

em

Barbacena (foto 01). Juntas, as duas
instituições

agora

evitam

a

duplicidade de empenho de equipes
para

a

mesma

ocorrência,

melhorando a qualidade dos serviço
prestados à população. Além da
regulação,

a

parceria

SAMU

e

Bombeiros estende-se às ocorrências,
como em fevereiro de 2021 onde a
equipe da USB de Ouro Branco teve
apoio do Batalhão de Operações
Aéreas (BOA) de BH (foto 02). A USA
da base de Congonhas também teve
apoio dos Bombeiros no atendimento
realizado na cidade de Entre Rios no
dia 08/05 em uma ocorrência grave
com duas vítimas encarceradas (foto
03). Na base de Conselheiro Lafaiete
Bombeiros e SAMU dividem o mesmo
espaço físico, e os profissionais estão
abertos

às

visitas

e

troca

de

experiências, como na visita técnica
realizada pelo curso Técnico em
Enfermagem da cidade (foto 04).
Parabenizamos todos os Bombeiros
pelo seu dia, e agradecemos pela
parceria e compromisso com as vidas
da nossa população.
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Novos colaboradores fazem
parte da nossa equipe!
SEJAM BEM-VINDOS!

Jussara Michela
Técnica em Enfermagem
Base Nazareno

Mateus Feliciano
Médico - Base São
João Del Rei

Ramon Luiz
Auxiliar de Regulação Médica

Eliton Medeiros
Operador de Frota

Mailson Gomes
Enfermeiro
Base Conselheiro Lafaiete

Maurício Domingos
Auxiliar de Regulação Médica
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11 de julho
Dia do Socorrista
Ser socorrista é estar atento, estar alerta. É atuar na
hora certa sem nunca desfalecer. É amar o
semelhante, é estar presente no momento em que
alguém está a sofrer. Ser socorrista é ser sinal de
esperança nas horas incertas. É encarar desafios
para salvar vidas, é uma grande missão de amor a
vida! Parabenizamos todos os socorristas do CISRU!

Mateus Feliciano - Médico, Sabrina Guimarães - Enfermeira, Carla Cristina
- Técnica em Enfermagem, Anderson Augusto - Condutor Socorrista
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01 ano sem
Anderson Damazio
Hoje a saudade nos faz mais uma

Anderson

visita, mas não vem acompanhada da

marcou o CISRU e ficará para

tristeza

como

corações

protagonista.

mais

Com

confortados,

relembramos os bons momentos que
foram

compartilhados

e

como

a

presença de uma pessoa querida foi
capaz de transformar tantas vidas.
Em 14 de julho de 2020 perdemos um
grande amigo e companheiro de
trabalho.

Anderson

Damazio

Bernardo trabalhou no CISRU desde o
começo do consórcio em 2012 e por
oito anos dedicou-se a salvar vidas,
ajudar

e

ensinar.

Atuou

como

enfermeiro do NEP e muito contribuiu
para a formação e capacitação dos
nossos profissionais através de cursos
e treinamentos.
Ele enchia a cozinha com sua alegria e
com

o

fazendo

barulho
as

do

liquidificador

vitaminas

que

não

faltavam no seu lanche. Presença
amiga em todas as horas, dedicado ao
serviço e um pai exemplar.

foi

um

homem

que

sempre as boas lembranças desses
anos que caminhamos juntos; pois
não existe partida para aqueles que
permanecem

eternamente

nossos corações.

em

Especial dia do Homem
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15 de julho- DIA DO HOMEM
"Um grande homem tem a capacidade de engrandecer todos à sua volta."

"Não se mede o valor de um
homem pelas suas roupas ou
pelos bens que possui. O
verdadeiro valor do homem está
em seu caráter, em suas ideias e
na nobreza de seus ideais."
(Charles Chaplin). Nesse dia
dedicado
aos
homens
parabenizamos de forma especial
os nossos profissionais que com a
sua coragem, força e integridade
atuam salvando vidas em nossa
região. Vocês fazem diferença,
nos atendimentos e no serviço
administrativo do consórcio.

No dia do homem, precisamos
também falar de saúde. Muitas
vezes o preconceito e as
barreiras culturais ainda afastam
os homens dos consultórios
médicos. Mas é preciso ser
ousado e promover mudanças
nesses paradigmas. A saúde
masculina também precisa de
cuidados. Fazer exames de
rotina
ajudam
a
prevenir
doenças e promover maior bemestar. Seja homem, cuide-se!

Felipe Júnior, Elton Mauro, Renan Simões, Luis Fernando, Ronaldo Eustáquio Condutores Socorristas
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Herói Anônimo
"Olá. Tudo bem? Espero que
esteja verdadeiramente bem,
naquele ímpeto de quem não
para de sonhar, naquela ânsia de
quem espera algo sempre.
Então sem pretensão alguma de
lhe alterar qualquer visão, mas
no fundo peço que reflitam
sobre tudo o que podes e o que
tem sob o seu controle.
Vocês, aquelas pessoas, que
aliviam sofrimentos e muitas
vezes aconselham desesperados
a mando de uma luz, de uma
esperança. Vocês não estão
sozinhos. Saibam pois que seus
sonhos estão a caminho, e que
de alguma forma a recompensa
chegará, mesmo que por vezes
humanos aqui e nem os clientes
aqui consigam retribuir, mas
talvez assim, esta seja a maior
recompensa, não sabemos... Não
ter como ser recompensado
tamanha a grandiosidade do
trabalho.
No intuito de querer-lhes mais
fortes, (mas sei que já o são
bastante) saibas pois que nunca
deixem de desenvolver aquela
esperança, aquela teimosia em
amenizar dores e estancar
feridas

Nunca deixem de alimentar
aquela curiosidade em como
está a cena, a pessoa, pois afinal
de contas sabemos: as coisas
nem sempre são o que parecem,
e muitas vezes pessoas mentem,
outras subestimam dores.
Que tenham sempre aquela
astúcia de questionar uma
opinião ou uma posição, pois
pessoas erram, mesmo a mais
facultada em conhecimentos e
sabedoria vivida, e digo mais,
erram sem pretensão alguma,
sem querer mesmo, (seria de
tamanha ironia e contrasticidade
algo assim).
Aquele
código
ou
aquela
afirmação que pode estar
errada, pode seu caráter que irá
fazer a diferença e pode ser
aquilo que mudará um rumo,
uma história. Sobretudo então,
acreditem em si mesmo, no
interior e em seu caminho por
mais conhecimentos, tenham
sempre aquela autonomia da
busca por verdade e pelo certo
que os justificará..."
Autor desconhecido

SÉRIE: NOSSAS BASES DESCENTRALIZADAS

Micro São João Del Rei
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BASE LAGOA DOURADA

Fundação: 02/03/2012
USB: 01
Profissionais: 09
Técnicos em Enfermagem:
Dalila Terezinha
Elaine Patrícia
Fátima Aparecida
Isadora Oliveira
Stephanie Rodrigues

Condutores Socorristas:
Bruno Ricardo
Johnny Vinícius
Paulo Henrique
Thiago da Costa

SÉRIE: NOSSAS BASES DESCENTRALIZADAS

Micro São João Del Rei
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BASE RESENDE COSTA

Fundação: 02/03/2012
USB: 01
Profissionais: 09
Técnicos em Enfermagem:
Carla Andressa
Cristiane Márcia
Fabíola Maine
Rosemary de Fátima
Viviane Aparecida

Condutores Socorristas:
José Nelson
Luis Fernando
Renan Simoes
Ronaldo Eustáquio

SÉRIE: NOSSAS BASES DESCENTRALIZADAS

Micro São João Del Rei
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BASE SÃO TIAGO

Fundação: 02/03/2012
USB: 01
Profissionais: 08
Técnicos em Enfermagem:
Geralda Elaine
Leonardo Falco
Michelle Ivanice
Nivia Thais
Priscilla Dias

Condutores Socorristas:
Adilson Rodrigues
Deyvid Washington
Elton Mauro
Filipe de Assis

#SÉRIE: SAÚDE E BEM ESTAR
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"Amigo é coisa pra se guardar do
lado esquerdo do peito..."

Já dizia Mário Quintana que a

o filósofo declarou que “ninguém

"amizade é um amor que nunca

deseja viver sem amigos, mesmo

morre". Ter amigos é ter um ombro

dispondo de todos os outros bens”.

pra

momentos

Para celebrar essa virtude, o Dia do

difíceis e alegria para compartilhar

Amigo e Internacional da Amizade é

nos momentos bons, é nunca estar

comemorado em 20 de julho. Mas

sozinho.

você

se

apoiar

nos

sabe

a

origem

dessa

natureza

comemoração? A ideia surgiu com a

humana, essencialmente voltados

chegada do homem à Lua, pois este

Somos,

em

nossa

para a coletividade e à vida em
sociedade.

Para

amizade

é

extremamente

Aristóteles,
uma

a

virtude

necessária

à

existência humana, a tal ponto que

fato significava que juntos, os povos
poderiam

conseguir

superar

desafios quase impossíveis. Esse
evento representa um símbolo de
união

entre

humanos.

todos

os

seres
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#SÉRIE: SAÚDE E BEM ESTAR

Além

Amizade rima com

trabalho,

felicidade!

Os

benefícios

amizade

não

de

a

profissionais

uma

param

disso,

boa

por

aí.

no

ambiente

amizade
mais

torna

realizados

de
os
e

contribui para criar um clima de
confiança e união na equipe.

Segundo os psicólogos cultivar

Para saber mais sobre esse tema e

amizades fazem bem inclusive

como a amizade te ajuda a ser uma

para a nossa saúde mental e para

pessoa melhor, separamos esse

o amadurecimento do indivíduo.

vídeo. Não deixe de conferir!

De acordo com Augusto Vilela,
membro da Sociedade Brasileira
de

Cardiologia

e

médico

do

Departamento de Cardiologia da
Rede MaterDei e do Hospital Belo
Horizonte,

as

boas

relações

sociais são importantes para que
as pessoas mantenham a saúde
emocional,

mas

a

saúde

do

coração também agradece. “O
convívio reduz a quantidade do
hormônio do estresse (o cortisol) e
estimula a produção de todos os
hormônios ligados à felicidade,
capazes de aumentar a resistência
a

dores

(as

endorfinas),

e

combater estados depressivos."

Fonte: Sites Vida e Ação, Sabedoria
Política, Calendarr Brasil, IBC Coaching
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Campanha Nacional de Prevenção
do Câncer de Cabeça e Pescoço
O câncer não pode esperar. A

O que está associado ao câncer

Campanha Julho Verde 2021 chega

de cabeça e pescoço:

no momento em que o país enfrenta

Entre as neoplasias malignas, o

a 3ª onda de Covid-19. O medo pelo

câncer de cavidade oral é o sétimo

risco de contágio pelo Coronavírus

mais

impactou 43% dos pacientes em

excessivo de álcool e tabagismo,

tratamento

mostra

podem ocasionar a doença, assim

levantamento do Instituto Oncologia.

como se expor muito tempo aos

de

câncer,

A OMS reconhece os resultados
negativos

da

tratamento

do

pandemia
câncer.

no

Muitas

comum

no

Brasil.

Uso

raios solares. O HPV também está
associado ao câncer de cabeça e
pescoço.

pessoas deixaram de fazer exames,

Como se prevenir:

o que impediu um diagnóstico em

Não fumar; evitar o consumo de

estágio

mais

bebidas alcoólicas; ter alimentação

avançado o câncer, mais reduzida a

rica em frutas, verduras e legumes;

chance de cura e mais agressiva

manter boa higiene bucal; usar

fica a doença. As sequelas de um

preservativo (camisinha) na prática

câncer de cabeça e pescoço são

do

emocionais e também financeiras,

corporal adequado; recomendar a

por necessitar de muitos recursos,

vacinação do HPV para os meninos

resulta em tratamento extremamente

de 11 a 14 anos e para meninas de

caro.

9 a 14 anos.

inicial.

Quanto

Fonte: http://sbccp.org.br/julho-verde-2021/

sexo

oral;

manter

o

peso

18 de julho - Dia Internacional de

NELSON MANDELA
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"Devemos promover coragem onde há medo,
promover o acordo onde existe conflito, e
inspirar esperança onde há desespero."

O Dia Internacional de
Nelson Mandela é celebrado
anualmente em 18 de julho.
Esta
data
celebra
e
homenageia a vida e o
legado de um dos líderes
mais corajosos e admiráveis
do mundo! Nelson Mandela
(1918-2013) foi presidente
da África do Sul.

Foi o líder do movimento
contra
o
Apartheid
legislação que segregava os
negros no país. Condenado
em 1964 à prisão perpetua,
foi libertado em 1990, depois
de
grande
pressão
internacional. Recebeu o
“Prêmio Nobel da Paz”, em
dezembro de 1993, pela sua
luta contra o regime de
segregação racial.
Fonte: https://www.ebiografia.com

Clique para saber mais sobre a
vida de Nelson Mandela
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SÉRIE: NOSSOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

Paiva
População: 1.523 pessoas (2020)
Área: 58.419 km² (2020)
Aniversário: 08/07
Gentílico: Paivense
Prefeito: Bruno Vieira de Paula
Uma das menores cidades do estado
de Minas Gerais, Paiva se localiza na
Zona da Mata Mineira, a 220 km de
Belo Horizonte.
O município se destaca pelo turismo
cultural, exibindo belas construções
históricas. Os pontos turísticos mais
fortes

da

cidade

são

as

suas

centenárias fazendas.
A Estação Ferroviária de Paiva, uma
das

paradas

obrigatórias

do

município, fica em frente à Praça Bias
Fortes, a principal praça da cidade.
Parabenizamos o município pelo seu
aniversário!
Fonte:
http://www.institutoestradareal.com.br
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SÉRIE: NOSSOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

Rio Espera
População: 5.402 pessoas (2020)
Área: 238.602 km² (2020)
Aniversário: Comemorado em 31/07

Gentílico: Rio-esperense
Prefeito: Lúcio Marcos da Silveira
Rio Espera se localiza na Zona da
Mata e fica a 125 km de Belo
Horizonte.

Fabricante

da

famosa

cachaça mineira, o município possui
62 alambiques tradicionais. Histórica,
a cidade destaca em seu acervo
imponentes igrejas, uma delas com
antigas
mestre

imagens

esculpidas

Aleijadinho.

fazendas

com

suas

As

pelo
velhas

senzalas

remetem ao período colonial. Com
suas peças sacras, imagens barrocas
e móveis e objetos da época, elas
transportam os turistas ao passado.
Aos amantes da natureza, a cidade
reserva deliciosas cachoeiras.
Parabenizamos o município pelo seu
aniversário!
Fonte:
http://www.institutoestradareal.com.br
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São Tiago
População: 10.960 pessoas (2020)
Área: 572.400 km² (2020)
Aniversário: 26/07
Gentílico: São-tiaguense
Prefeito:

Alexandre

Nonato

Almeida Vivas
Conhecida como a Terra do Café com
Biscoito, São Tiago fica na região do
Campo

das

Vertentes.

A

cidade

mantém uma tradição na fabricação
de biscoitos e uma de suas maiores
atrações é a festa que leva o mesmo
nome. O município também possui
belos atrativos naturais. As cachoeiras
ajudam a desenhar o formoso e
agradável cenário turístico da cidade.
As

módicas

capelas

ajudam

a

formatar esta simpática cidade que,
cheia de tradições, não poderia ser
mais acolhedora e agradável.
Parabenizamos o município pelo seu
aniversário!
Fonte: http://www.institutoestradareal.com.br
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Senhora de Oliveira
População: 5.786 pessoas (2020)
Área: 170.749 km² (2020)
Aniversário: 06/07
Gentílico: Oliveirense
Prefeito: José Aureliano da Silva
Senhora de Oliveira é cercada por
magníficas cachoeiras e faz questão
de cultivar suas tradições religiosas e
culturais. Ao percorrer as trilhas para
suas quedas d’água, desfruta-se de
um encantador e agradável cenário,
modelado por uma mata ciliar de
flora e fauna bem diversificada.
Senhora de Oliveira possui, ainda,
centenárias fazendas que guardam
muitas

histórias

construções,

além

em
dos

suas
famosos

contadores de “causos”. Serena, a
cidade oferece a simplicidade da vida
campestre

combinada

a

uma

culinária típica de dar água na boca.
Parabenizamos o município pelo seu
aniversário!
Fonte:
http://www.institutoestradareal.com.br
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VERSARIANTES

DE

JULHO

Happy
Birthday

04/07

Alexander Pissolati - Enfermeiro - Barbacena

04/07

Austéria Morais Ladeira - Assessora Contábil - Barbacena

04/07

Giselle do Carmo Lobo - Técnico em Enfermagem - Congonhas

04/07

Ricardo da Silva - Vigia - Barbacena

06/07

Roberto Hilário Ferreira - Médico - Conselheiro Lafaiete

08/07

Brisa Marie Nunes Barreto - Enfermeiro - Barbacena

15/07

Amanda Cristina de Oliveira - Enfermeiro - Congonhas

15/07

Jônatas Guimarães Pereira - Condutor Socorrista - Piranga

15/07

Márcio Luciano de Souza - Condutor Socorrista - Ibertioga

16/07

Ronaldo Adriano da Silva - Coordenador do NEP - Barbacena

17/07

Marina Mota da Silva - Técnico em Enfermagem - Conselheiro Lafaiete

18/07

Mateus Benedito Rodrigues - Condutor Socorrista - Piranga

20/07

Rosilene Aparecida da Silva - Técnico em Enfermagem - Alto Rio Doce

20/07

Thiago Delage Cassine - Técnico em Enfermagem - Barbacena

20/07

Wilson Guimarães Júnior - Condutor Socorrista - Madre de Deus de Minas

23/07

Laone Parmenas de Resende - Técnico em Enfermagem - Entre Rios

26/07

Marcelo Miranda da Silveira - Condutor Socorrista - Ouro Branco

26/07

Rogério Passos de Oliveira - Condutor Socorrista - Tiradentes

29/07

Fabiana de Oliveira Paula - Técnico Segurança do Trabalho - Barbacena

30/07

Hione de Jesus Rodrigues - Técnico em Enfermagem - Ouro Branco

31/07

Genoveva Aparecida Cavali - Técnico em Enfermagem - Barroso

28

NOSSOS NÚMEROS
Junho - 2021
ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADES:
Clinico (1.406)
Trauma (439)
Pediátrico (26)
Psiquiátrico (82)
Gineco/Obstétrico (53)
Sem atendimento (199)
0

500

ATENDIMENTOS POR TIPO
DE AMBULÂNCIA

1.000

1.500

ATENDIMENTOS POR CÓDIGO
SEM ATENDIMENTO (199)
VERDE (20)

SEM ATENDIMENTO (199)

VERMELHO (1.056)
USA (538)

USB (1.468)
AMARELO (930)

CHAMADAS TELEFÔNICAS

1.538

TROTES

4.871

ABANDONADAS
PELO SOLICITANTE

2.221

4.132

2.006

199

ORIENTAÇÕES
MÉDICAS

ORIENTAÇÕES
NÃO MÉDICAS

COM
ATENDIMENTO

SEM
ATENDIMENTO

SÉRIE: POEMA E POESIA
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Benditos
Abençoados os que possuem
amigos, os que os têm sem pedir.
Porque amigo não se pede, não se
compra, nem se vende.
Amigo a gente sente!

Benditos sejam os amigos que
acreditam na tua verdade ou te
apontam a realidade.
Porque amigo é a direção.
Amigo é a base quando falta o chão!

Benditos os que sofrem por amigos,
os que falam com o olhar.
Porque amigo não se cala, não
questiona, nem se rende.
Amigo a gente entende!

Benditos sejam todos os amigos de
raízes, verdadeiros.
Porque amigos são herdeiros da real
sagacidade.
Ter amigos é a melhor cumplicidade!

Benditos os que guardam amigos, os
que entregam o ombro pra chorar.
Porque amigo sofre e chora.
Amigo não tem hora pra consolar!

Há pessoas que choram por saber
que as rosas têm espinho,
Há outras que sorriem por saber
que os espinhos têm rosas!

Isabel Machado
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Lembre-se! Esta revista digital é feita pra você
e com você. Então contribua nos enviando
conteúdos para o WhatsApp (32) 98817-1926
ou para o e-mail: rhcisru@gmail.com

Presidente: Hélio Márcio Campos
Secretária Executiva: Ormesinda Barbosa
Produção:

Bianca

Bergamini,

Isabela

Oliveira,

MapaRH Consultoria
Contribuições: Gislaine de Paula, Tânia Patrícia,
Vânia

Abrantes

descentralizas.

e

colaboradores

das

bases

