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Mais um ano chega ao fim,
inúmeras ocorrências, reuniões e
treinamentos marcaram o ano de
2021. Com muito trabalho e
comprometimento encerramos esse
ciclo, marcado por desafios mas
também esperança de dias
melhores. Nesta edição da nossa
Revista CISRU.COM confira os
principais acontecimentos do
consórcio e matérias especiais com
reflexões sobre o final de ano.
Aproveitamos para agradecer sua
parceria ao longo do ano e toda a
ajuda na construção da revista.
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Profissionais participam de curso de ATTS
No dia 12/11, aconteceu na 13ª
Região da Polícia Militar de
Minas Gerais, o curso de
Abordagem Técnica a
Tentativa de Suicídio (ATTS).
Na opotunidade participaram
do curso representantes do
SAMU-CISRU, Corpo de
Bombeiros e Polícia Militar. O
objetivo do curso foi capacitar o
profissional de segurança
pública para o atendimento, de
forma humanizada, às
ocorrências de tentativas de
suicídio.  

Da equipe do SAMU
participaram do curso os
seguintes profissionais: 
Técnicos em Enfermagem: Luana
Carolina, Camila Rodrigues,
Cristiano Bernardino, Gislaine de
Paula
Condutores Socorristas: Francine,
Luis Fernando, Anderson, Elton,
Júnior César, Leandro Passos,
Jhonny Vinícius 
Médicos: Pedro Ivo, Guilherme
Bomtempo, Aurélio César
Enfermeiros: Cyntia Jacqueline
Coordenadores: Ronaldo Adriano,
Jazon Gesteira
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O paciente sofreu cortes
importantes no cabeça, região
frontal, lábio superior e mento.
Fratura de arco zigomático,
maxilar inferior e superior, além
do nariz.   Devido à forte
pancada, ele teve seus dentes
nas partes superiores e
inferiores retirados. 

Após atendimento realizado por
nossa equipe, o paciente foi
encaminhado à Santa Casa de
Misericórdia do município de
São João Del Rei onde foi
realizado a primeira cirurgia de
bucomaxilofacil. 

Após cadastramento no SUS
FÁCIL, foi transferido para o
Hospital Regional da cidade de
Barbacena e passa bem. 

Policiais Militares prenderam o
autor do crime. 

No dia 16/11 a equipe da USB de
São João Del Rei foi acionada
para atendimento, na própria
cidade, a um jovem de 27 anos
vítima de  tentativa de homicídio
com pedradas na face. 

EQUIPE: 
USB São João Del Rei: 

Bruna de Carvalho -
Técnica em Enfermagem 
Flávio de Carvalho -
Condutor Socorrista
Karen - 
Acadêmica de Medicina

USB de São João Del Rei atua em ocorrência de
tentativa de homicídio
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   Na manhã do dia 29/11,
nasceu meu filho, Davi Arvelos
Rosa, através de um parto
natural em nossa própria
residência. No momento se
encontrava somente eu   e seu
pai que ajudou a trazer o Davi ao
mundo. O parto se deu desta
forma porque não deu tempo de
chegar ao hospital como
planejado. Então a equipe da
USB da base de Resende Costa
foi acionada pelos vizinhos para
que realizasse os primeiros
atendimentos ao recém nascido
e a mim, sua mãe. E logo após
nos encaminharam ao Hospital
Nossa Senhora do Rosário.

Equipe da USB auxilia em parto na cidade de
Resende Costa

Equipe: 
Luis Fernando - Condutor Socorrista 
Rosemary de Fátima - Técnica em
Enfermagem

Fica aqui nossa gratidão a
equipe por nos atender em um
momento tão importante de
nossas vidas. Nossa família
agradece toda agilidade e
dedicação!
Ass: Silvana Aparecida Rosa 

Parabenizamos a equipe por esse
belo trabalho e desejamos
felicidades à família! 



A Base de Carandaí foi eleita a
nova Base Ouro. A avaliação
feita pela comissão analisou o
desempenho das bases no
período de setembro e
outubro de 2021 e coroou a
equipe de Carandaí com o
melhor desempenho. 

Parabenizamos todos os
profissionais da base pelo
comprometimento e excelente
trabalho realizado! 
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Carandaí é eleita a Base Ouro

Equipe: 
Condutores Socorristas:  
Juliano, Leandro, Maikon, Marcelo
Técnicos em Enfermagem
Elaine, Grasilea, Patrícia, Robson

Base de Nazareno passa por reformas
Estão sendo realizadas reformas na Base de Nazareno. Pintura,
reformas nas poltronas, parte externa para melhorar a qualidade
do local de trabalho da nossa equipe. O Condutor Socorrista Eric
de Sousa agradeceu pelas melhorias.
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Projeto SISE é sucesso nos hospitais da macrorregião

com o curso hospitais das cidades
de Piranga, São Tiago, São Vicente
de Minas, Carandaí e Barroso. Para
Ronaldo Araújo, coordenador do
NEP, “o projeto é importante pois
estimula a educação permanente
interna nos hospitais e fornece bons
resultados através da melhoria na
parte técnica e tecnológica da
instituição”. Dessa forma o
atendimento em caso de urgência e
emergência iniciado pelo SAMU é
continuado de forma eficaz dentro
dos hospitais. A proposta para o
ano que vem é iniciar o projeto
SISE pediátrico para a melhoria no
atendimento da urgência pediátrica. 

O Projeto Sise, realizado pelo NEP
do CISRU, será executado no
triênio de 2020 a 2023 e está na
metade de sua execução. Ele visa
capacitar médicos e enfermeiros
dos hospitais de nível 4 (salas de
estabilização) e nível 3 de forma
sistematizada na abordagem inicial
ao paciente grave. O curso
oportuniza a perícia no manejo do
paciente altamente crítico e abrange
as áreas de via aérea difícil,
ventilação mecânica, acessos
centrais, pulsão intra óssea, alta
performance no atendimento a
parada cardiorrespiratória e
politraumatisado. Esse projeto
passa por vários hospitais da
macrorregião da rede de urgência e
emergência. Já foram contemplados
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Carolina Helena
Médica

Base Barbacena

Novos colaboradores fazem parte
da nossa equipe! 

S E J A M  B E M - V I N D O S !

Cláudia Turqueti
Técnica em Enfermagem 
Base Barbacena 
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Marcelo Moreira
Médico 

Base Barbacena



Bom dia, quero registrar aqui meu agradecimento
a equipe do SAMU, em especial a Técnica em
Enfermagem Gislaine e Condutor Socorrista
Juninho pela presteza e carinho no atendimento
que deram a minha mãe! Deus os abençoe
sempre.

Agradecimentos

Emília M. de A. B. e Silva

Data do atendimento: 22/10/2021

Cidade: Paiva

Unidade: USB - Barbacena
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          Equipe do SAMU salvando vidas! 
No dia 12/11/2021, paciente masculino J.V.S, 69 anos, deu
entrada em nossa Unidade Básica de Saúde, Luzia Rosa de
São José, após terceiro dia de sintomas de COVID-19. Teste
rápido Swab positivo em 10/11/2021, queixando desconforto
respiratório. Anamnese realizada, saturando 60% StO2, já
sendo imediatamente colocado máscara de alto fluxo com 15
l de O2. Paciente monitorado em sala vermelha e feito
contato com a equipe do SAMU para transferência do
paciente. Ao chegar na unidade, a Dra. Lara, com maestria,
agilidade e técnica, assumiu o paciente, fez a sedação e
iniciou a intubação, com o apoio da equipe de enfermagem
do município. Após estabilização do paciente, a equipe do
SAMU realizou a transferência do paciente para o HBJ-
Congonhas. Em nome da equipe de enfermagem da UBS e
desta secretaria de Saúde, vimos, através deste, agradecer
por mais uma vida salva de um paciente desterrense. Sempre
respeitamos o trabalho e a missão do SAMU e mais uma vez,
tivemos a prova de seus valores como profissionais e como
indivíduos. O preparo, a responsabilidade, a educação, o
respeito, o profissionalismo e a certeza que estavam no
caminho certo, prevaleceram do início ao fim do
atendimento. Que as benções de Deus sejam derramadas
sobre a vida de cada profissional que lutam contra o tempo
para que todos os pacientes sejam salvos! 

Catarina Ferreira Coelho - Secretária de Saúde e
Assistência Social - Desterro de Entre Rios - MG

Agradecimentos
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Caros colaboradores! 
Sou Adriana Lima, faço parte da equipe do CISRU Centro
Sul há quase 10 anos.  Recentemente fui designada a
ocupar o emprego público de OUVIDORA. Estou motivada
com esse novo desafio! Sabemos que o serviço prestado
pelo SAMU é de grande relevância social. Nosso objetivo é
propiciar um canal aberto de comunicação com os nossos
usuários e colaboradores por meio de sugestões,
reclamações, denúncias, solicitações e elogios para terem
suas demandas pessoais e coletivas tratadas
adequadamente. 

Estamos reestruturando nossa ouvidoria e para
tanto, estamos implantando um sistema de
busca ativa referente aos serviços prestados
pelo SAMU, com uma pesquisa de satisfação
dos usuários, que responderão algumas
perguntas através do aplicativo de mensagens
WhatsApp ou SMS, uma vez que este aplicativo
é popularmente utilizado. Essas perguntas
serão encaminhadas de forma automática pelo
chatbot. Os resultados dessas pesquisas serão
avaliados e irão produzir relatórios gerenciais
visando aprimorar a prestação dos nossos
serviços.

Você sabe o que é uma ouvidoria? 

A ouvidoria é um setor do SAMU que tem como objetivo ouvir a opinião dos usuários e
colaboradores.  O ouvidor é um empregado público que tem como principais funções:
organizar as informações recebidas, repassar aos setores responsáveis e acompanhar
o andamento da solicitação até o momento de sua resolução. Seu foco específico,
portanto, é a solução dos problemas que não podem ser resolvidos pelos métodos
tradicionais, bem como as sugestões, reclamações e elogios do usuário. 
Para se ocupar o emprego público de Ouvidor, é preciso muita seriedade,
responsabilidade e ética. Por isso, trouxemos a Adriana Lima, nossa Ouvidora, para
contar como funcionará a nova ouvidoria e falar sobre a importância desse serviço
para o CISRU:

CONHEÇA A                         
NOVA OUVIDORIA
CONHEÇA A                         
NOVA OUVIDORIA
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A partir de 2022 será implantado no
âmbito do CISRU Centro Sul o
sistema e-Social. A utilização desse
sistema já é obrigatória para as
empresas privadas desde 2018.
Para os entes públicos a
obrigatoriedade se inicia apenas no
próximo ano.

O e-Social é um sistema
desenvolvido pelo Governo Federal
no intuito de unificar as
informações referentes ao Setor de
Recursos Humanos e facilitar a
fiscalização referente ao
cumprimento das obrigações
fiscais, previdenciárias e
trabalhistas por parte do Consórcio.

Ocorre que, para a implantação do
referido sistema, haverá
necessidade de adotar uma série
de práticas que irão alterar a forma
de atuação do Setor de Recursos
Humanos. A mais impactante e que
irá afetar a todos é, certamente, a
alteração do período de
apuração dos registros de ponto.

O QUE MUDA COM O E-SOCIAL?

Atualmente o período de apuração
do ponto é feito do dia 16 de um
mês até o dia 15 do mês
subsequente. Com a implantação
do e-Social, o período de apuração
deverá ser, obrigatoriamente, do dia
1º ao dia 30 ou 31, conforme a
competência.

Diante dessa obrigatoriedade,
infelizmente, o pagamento dos
salários não poderá ser efetuado
no primeiro dia útil, como de
costume. Será efetuado até o 5º
dia útil, conforme determinação
legal. Mas o mais importante é que
a confecção da folha de pagamento
depende diretamente do
fechamento do ponto e o
fechamento do ponto depende que
cada um faça as adequadas
justificativas no sistema de ponto
com a maior brevidade possível.

Sendo assim, contamos, mais uma
vez, com a colaboração de todos
para que possamos agilizar o
processo de fechamento da folha
de pagamento e
consequentemente, o pagamento
dos salários seja efetuado antes do
último dia que o CISRU é obrigado
por lei.

I m p l a n t a ç ã o  d o  e - S o c i a l  n o  C I S R U
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F E L I Z

Próspero Ano Novo
e um
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Então mais um ano chega ao fim.
Foi um ano extremamente difícil
devido às diversas perdas
causadas pela pandemia. Mesmo
diante de tais desafios, juntos,
podemos enfrentar cada um
deles. Queremos através desta
mensagem desejar que a
esperança de dias melhores
renasça dentro de cada um de
nós. Desejamos à todos um Feliz
Natal e um Próspero Ano Novo
repleto de conquistas e
principalmente saúde. 

São os votos de todos da
equipe do Almoxarifado.
Leandro, Vanessa, Sara,

Leonardo

Mensagens da 
nossa equipe

Se pararmos pra pensar, este ano
durou muito e nos trouxe e tirou muita
coisa.
Mas assim que possamos terminá-lo
com a certeza que ele foi merecido e
assim damos nosso melhor. Que este
que se inicia, nós traga sempre
chances de fazer o bem, que por
menor que seja já valerá nosso dia,
pois somos aqueles que apesar do
conhecimento, da técnica, habilidade,
aprendizagem lidamos com vida, com
amor, mesmo quando queremos negar.
Que este próximo ano a nossa
esperança e fé aumente cada vez mais
e que aquela luz que está dentro de
nós nunca se apague,apesar de haver
falhado um pouco neste ano talvez.
Mas somos mestres em recomeçar e
nos reerguer. Somos ágeis no tempo e
calmos na precisão, ou sempre
estamos dispostos a nos aprimorar.
Assim sendo que tenhamos muita paz,
realizações, e possamos nos descobrir
cada vez mais fiéis ao nosso propósito
e agraciados pelo novo ciclo sempre,
mesmo que este recomece a ada dia.
E assim, muitas felicidades, e tudo de
melhor com muita luz 

Emiliane Aparecida 
 Operadora de Frota

Mais um ano de trabalho

 chega ao fim
 

Muitas alegrias, aprendizados e

desafios foram vencidos durante este

ano. E eu desejo a todos vocês,

meus colegas de trabalho, um Feliz

Natal e um Ano Novo carregado de

sucesso, amor, paz, alegrias e

prosperidade. Boas festas para todos

nós e nossas famílias. 

Janaína Malta 

 Assessora de Controle Interno
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Balanço Pessoal
 de Fim de Ano

         Chegamos à fase final de
um ciclo e é hora de apresentar
um balanço das contas. Além das
celebrações, reuniões e bons
votos que o fim de ano traz, essa
época também é uma
oportunidade de fazer balanços
– tanto da vida pessoal como
profissional. Ainda que a vida
não termine quando o relógio
bate a meia-noite no dia 31 de
dezembro, sabemos que isso
marca o fechamento de mais um
período da vida que merece
alguma reflexão. 

Assim como no início do ano
costumamos fazer uma projeção
do futuro, é importante olhar
para trás e fazer um balanço dos
eventos negativos e positivos
que aconteceram. 

Esse exercício  é uma boa
estratégia para reconhecer os
pontos de crescimento,  aquelas
atitudes ou situações  que
serviram para aumentar a
autoestima e a segurança em
suas próprias habilidades.

Parar para fazer esse balanço
ajuda também  a preparar o
terreno que está por vir e, mais
uma vez, aprender com os erros
e traduzi-los em oportunidades
de melhoria. É uma reflexão que
proporciona clareza mental e
permite medir o desempenho
pessoal em virtudes importantes
como perseverança e disciplina,
por exemplo.

Fonte:
https://www.semprefamilia.com.br/comport
amento/fim-de-ano-e-otima-oportunidade-
para-balanco-pessoal/

Série: Saúde e bem estar 14
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Série: Saúde e bem estar

Para essa reflexão pessoal
acontecer, pense de maneira
individual sobre os assuntos da
sua vida. Isto é, separar todos os
campos e analisar os pontos
positivos e negativos de cada
uma. 

No processo de autoavaliação é
fundamental reconhecer que
olhar para trás, abre a
possibilidade de crescimento e
aprendizado. O importante é não
ficar lembrando só das coisas
ruins que aconteceram  mas
também dos sucessos e, assim,
aprender a apreciar as pequenas
coisas e os pequenos passos que
fizeram diferenças.

Como fazer essa reflexão? 

“Qual foi a minha maior
dificuldade nesta área?”;
“Quais foram as realizações?”;
“O que gostaria de
conquistar?”;
“As metas estabelecidas
anteriormente, eu consegui
alcançar?”;
“Quais são os pontos que
preciso desenvolver e aqueles
que posso manter?”.

Sendo assim, separamos algumas
perguntas práticas e claras que
podem ajudá-lo na reflexão da
vida:

A partir desses simples passos,
você conseguirá definir suas reais
fraquezas e forças, e encontrará o
que é preciso para efetuar as
mudanças necessárias.

Assista no vídeo mais
dicas sobre essa reflexão
pessoal.   

Fonte:
https://www.telavita.com.br/blog/refle
xao-e-balanco-pessoal/

Família

Fi
na
nç
as

Relacio-
namentos

Carreira

Div
ers

ão
Saúde
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DIA MUNDIAL DA
LUTA CONTRA A

01 DE DEZEMBRO

ESTUDOS AVANÇAM
SOBRE A CURA DA AIDS

Para o infectologista da Unifesp,
Ricardo Diaz, referência no estudo da
Aids, mecanismo que pode ter livrado
uma paciente do vírus deve ser
estudado e anima cientistas em
busca da cura. Clique para acessar a
matéria completa.
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População: 90.897 pessoas (2021)
Aniversário: 08/12
Gentílico: São-joanense
Prefeito: Nivaldo José de Andrade

São João Del Rei
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Tiradentes
População: 8.160 pessoas (2021)
Aniversário: 08/12
Gentílico: Tiradentino
Prefeito: Nilzio Barbosa

Coronel Xavier Chaves
População: 3.448 pessoas (2021)
Aniversário: 08/12
Gentílico: Xavierense
Prefeito: Fúvio Olímpio O. Pinto

Barroso
População: 20.981 pessoas (2021)
Aniversário: 12/12
Gentílico: Barrosense 
Prefeito: Anderson Geraldo de Paula



População: 7.266 pessoas (2021)
Aniversário: 12/12
Gentílico: Desterrense
Prefeito: Wagno Almeida Duarte

Desterro de Entre Rios
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Jeceaba
População: 4.795 pessoas (2021)
Aniversário: 12/12
Gentílico: Jeceabense
Prefeito: José Donizete Almeida Maia

Cipotânea
População: 6.811 pessoas (2021)
Aniversário: 12/12
Gentílico: Cipotanense
Prefeito: Roberto Henriques de Oliveira

Madre de Deus de Minas
População: 5.119 pessoas (2021)
Aniversário: 12/12
Gentílico: Madre-deusense 
Prefeito: Osmar de Oliveira



População: 4.826 pessoas (2021)
Aniversário: 12/12
Gentílico: Ressaquinhense 
Prefeito: Manoel da Silva Ribeiro

Ressaquinha
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São Brás do Suaçuí
População: 3.770 pessoas (2021)
Aniversário: 12/12
Gentílico: Suaçuiense
Prefeito: Geraldino Pacheco O. Filho

Nazareno
População: 6.811 pessoas (2021)
Aniversário: 12/12
Gentílico: Nazarenense 
Prefeito: João Heitor G. Carvalho

Senhora dos Remédios
População: 10.474 pessoas (2021)
Aniversário: 12/12
Gentílico: Remediense
Prefeito: Willian Nunes Dornelas



População:  10.291 pessoas (2021)
Aniversário: 17/12
Gentílico: Dorense
Prefeito: Márcio Antônio Pinheiro

Dores de Campos
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Entre Rios de Minas
População: 15.458 pessoas (2021)
Aniversário: 20/12
Gentílico: Entrerrianos
Prefeito: José Walter Resende Aguiar

Congonhas
População: 55.836 pessoas (2021)
Aniversário: 17/12
Gentílico: Congonhense
Prefeito: Cláudio Antônio de Souza

Santa Cruz de Minas
População: 8.723 pessoas (2021)
Aniversário: 12/12
Gentílico: Santacruzense
Prefeito: Wagner de Almeida



População:  4.385 pessoas (2021)
Aniversário: 30/12
Gentílico: Tuguriense
Prefeito: José Antônio Alves Donato

Santa Bárbara do Tugúrio
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Santana dos Montes
População: 3.753 pessoas (2021)
Aniversário: 30/12
Gentílico: Santanense
Prefeito: Avanilson Alves de Oliveira

Antônio Carlos
População: 11.471 pessoas (2021)
Aniversário: 27/12
Gentílico: Antônio-carlense
Prefeito: Marcelo Ribeiro
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O meu ou o seu caminho
não são muito diferentes,
tem espinho, pedra, buraco
pra mode atrasar a gente.
não desanime por nada
pois até uma topada
empurra você pra frente!

Continue sendo forte
tenha fé no criador
fé também em você mesmo
não tenha medo da dor
siga em frente a caminhada
saiba que a cruz mais pesada
o fí de Deus carregou.
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Um ano de esperança

Bráulio Bessa 

Ano novo é tudo novo
no sentimento da gente,
porém preserve do antigo
o que lhe empurrou pra frente
junte tudo que prestou
misture com muito amor
e faça um mundo diferente.

Preserve os beijos, os cheiros,
os chamegos de amor,
as gargalhadas mais altas,
as piadas que contou,
e se a tristeza apertar
basta você se lembrar
dos sorrisos que arrancou.

https://youtu.be/SWm1uvCRfvA
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