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 MAIS INTERATIVA, MAIS DIGITAL
PARA NOS LEVAR A MUITOS CONTEÚDOS

NOVEMBRO AZUL
No Brasil, um homem morre a cada 38
minutos devido ao câncer de Próstata. 

Saiba como se proteger.
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Nesta edição apresentamos vários
especiais com importantes datas do
nosso calendário como o dia do
Doador de Sangue, A comemoração da
instituição do direito ao voto feminino,
Proclamação da república e tantas
outras informações para que você
possa aproveita-las durante sua estada
na base. 
Em destaque, você conhecerá o PBV
- Programa de Benefícios e
Vantagens que será lançado e que,
para termos êxito no projeto,
precisamos de seu apoio.  Então não
deixe de participar da pesquisa das
empresas que mais podem
favorecer você e seus familiares.
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CISRU PARTICIPA DE REUNIÃO NO SENADO QUE GARANTE
RECURSO DE 8 MILHÕES PARA OS SAMU’S DE MINAS GERAIS 

No dia 20 de Outubro, o Prefeito de
Ouro Branco, Hélio Campos
juntamente com o Secretária
Executiva, Ormesinda Barbosa,
estiveram presentes em reunião no
Gabinete da Presidência do Senado
Federal em Brasília/DF. Na reunião,
ficou acordado que será repassado
ainda este ano um recurso extra de
R$ 8 milhões aos oito consórcios
intermunicipais, devido as
dificuldades financeiras
enfrentadas no Serviço de
Atendimento Móvel de Urgências
(SAMU) em virtude da pandemia da
COVID-19.

O acordo ocorreu através de
articulações do presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco.   
Representando o presidente do
Congresso, Dr. Alexandre também
assumiu o compromisso, de
assegurar em 2022 para os
Samu’s, mais R$10 milhões por
meio de emenda.

O CISRU agradece o 
 comprometimento e a atenção

dada ao pleito.
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TRABALHO EM EQUIPE! 
PCR É REVERTIDA COM SUCESSO EM BARBACENA.

No dia 17 de outubro de 2021, a USA
Intervenção de Barbacena, uniu forças
com a USB, também de Barbacena, para
conter crise convulsiva e parada
cardiorrespiratória.  A equipe unida, agiu
com agilidade e obteve êxito tanto na PCR,
quando na crise convulsiva. O paciente foi
entregue estabilizado no Hospital Regional
de Barbacena Dr. José Américo. O CISRU 
 parabeniza as equipes plantonistas pelo
trabalho de qualidade e efetivo nessa
operação.

Equipe: 
Ciro Araújo 
Médico
Mailson Gomes
Enfermeiro 
Adriano Rodrigo 
Condutor Socorrista 
Vinícius Rodrigues
Condutor socorrista 
Marcos Paulo
Técnico em Enfermagem



Com previsão de implantação no primeiro

semestre de 2022, o Programa de Benefícios

e Vantagens (PBV), esclarecerá sobre os

benefícios sociais hoje existentes na relação

de trabalho, os benefícios concedidos pelo

consórcio e estruturar linhas de vantagens

por trabalhar no CISRU, para seus

colaboradores e dependentes, por meio de

descontos para acesso à diversos serviços em

sua região, como faculdades, cursos de

inglês, academias, clínicas médicas, etc. 

São muitas as possibilidades e, para êxito

neste projeto, precisaremos muito de sua

contribuição nos informando quais empresas

e de quais segmentos seriam favoráveis para

que fechássemos convênio de descontos. 

Participe do Programa de Benefícios e Vantagens

PROGRAMA DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS - PBV

Para participar, clique
no celular abaixo 
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Quer saber como
participar da pesquisa?

Clique no tutorial
abaixo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY3w6Vx8Dr8lXmc_-y877k0jxgrGGdvlSOP1oyG2X7GWeHYg/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1RX_Yd-iX_kW3f3GRx2OWwCMd0I6bPhZN/view?usp=sharing


C O M I S S Ã O  D E  G E S T Ã O  D O  C I S R U

CISRU instaura a Comissão de Gestão do CISRU

Os integrantes da CGC: 

Bianca Silva
Coordenadora de RH

Francismar Gonçalves
Assessor Jurídico
Janaína Malta Sobrinho
Controladora Interna

Juliana Campos
Consultora Jurídica

Ormesinda Barbosa
Secretária Executiva

Rodrigo Osanan
Gerente de Logística

MapaRH - Consultoria em RH
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No dia 01 de julho, o CISRU instaurou a Comissão
de Gestão do CISRU - CGC.

A CGC é uma equipe de trabalho formada para
planejar, implementar e acompanhar, projetos e
ações voltados para o aprimoramento da Gestão
Institucional e de Gestão de Pessoas com foco no 
 aumento da qualidade de vida dos nossos
colaboradores. 

A comissão se reúne quinzenalmente para
mapeamento dos projetos em execução e discussão
de melhorias nos projetos implementados. 

O CISRU acredita que o seu bem mais precioso são
as pessoas. Por isso, investir em gestão é nossa
forma de valorizar cada vez mais você. 

Muita coisa vem por aí!



Camila Rodrigues
Técnica em Enfermagem

Base Ouro Branco

Novas colaboradoras fazem parte
da nossa equipe! 

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

Ana Carolina Dias
Técnica em Enfermagem
Base Barroso
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O câncer de próstata, tipo mais
comum entre os homens, é a causa de
morte de 28,6% da população
masculina que desenvolve neoplasias
malignas. No Brasil, um homem morre a
cada 38 minutos devido ao câncer de
próstata, segundo os dados mais
recentes do Instituto Nacional do
Câncer (Inca).

O que é a próstata?
É uma glândula do sistema reprodutor
masculino que pesa cerca de 20
gramas e se assemelha a uma
castanha. Ela localiza-se abaixo da
bexiga e sua principal função,
juntamente com as vesículas seminais,
é produzir o esperma. 

Novembro Azul: 
M Ê S  M U N D I A L  D E  C O M B A T E  A O
C Â N C E R  D E  P R Ó S T A T A
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Sintomas:
Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando
alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão
em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas
são:
• dor óssea;
• dores ao urinar;
• vontade de urinar com frequência;
• presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Fatores de risco:
• histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio;
• raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer;
• obesidade.

https://bvsms.saude.gov.br/


A única forma de garantir a cura do

câncer de próstata é o diagnóstico

precoce. Mesmo na ausência de

sintomas, homens a partir dos 45

anos com fatores de risco, ou 50

anos sem estes fatores, devem ir ao

urologista para conversar sobre o

exame de toque retal, que permite ao

médico avaliar alterações da glândula,

como endurecimento e presença de

nódulos suspeitos, e sobre o exame de

sangue PSA (antígeno prostático

específico). Cerca de 20% dos

pacientes com câncer de próstata são

diagnosticados somente pela alteração

no toque retal. 

Prevenção e tratamento:

08E S P E C I A L  N O V E M B R O  A Z U L

P A R T E  2  D E  2  |  F O N T E :  B I B L I O T E C A  V I R T U A L  E M  S A Ú D E

O CISRU separou um vídeo
para você entender melhor

sobre a campanha! 

A indicação da melhor forma de

tratamento vai depender de vários

aspectos, como estado de saúde

atual, estadiamento da doença e

expectativa de vida. Em casos de

tumores de baixa agressividade há a

opção da vigilância ativa, na qual

periodicamente se faz um

monitoramento da evolução da

doença intervindo se houver

progressão da mesma.

https://bvsms.saude.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=xCfnTnzPUtE


O ato, que vai muito além de eleger um político, está diretamente
relacionado ao exercício da cidadania

Dia da Instituição do Direito ao Voto Feminino

09ESPECIAL DIA DA INSTITUIÇÃO DO DIREITO AO VOTO FEMININO

Fonte: Defensoria Pública do Estado do Paraná 

Entenda um pouco melhor como
funcionou o movimento sufragista
e essa grande conquista feminina!

O CISRU homenageia esse marco na história
brasileira e se orgulha de todas as mulheres que
desempenham um trabalho ético, de qualidade e

seriedade à frente dos empregos públicos do SAMU.

Dia 3 de novembro faz 89 anos que as
brasileiras podem, oficialmente, votar.
Isso significa que muitas de nossas
avós, bisavós ou até mesmo nossas
mães não puderam eleger seus
representantes, embora fossem
obrigadas a viver sob o comando dos
mesmos representantes. Hoje, exercer
nossa cidadania através do voto é um
direito em comum, ontem era um
privilégio.
A revolução se deu graças às
sufragistas, mulheres brancas e
negras, ricas e pobres que se uniram
em prol de um objetivo: conquistar o
direitos que lhes eram cabidos,
inclusive o de votar e ser votada. 

O dia 03 de novembro relembra essa
luta e tem o intuito de valorizar esse
movimento de protagonismo feminino
tão importante para a igualdade social
e política no Brasil.
Apesar de a maior parte do eleitorado
brasileiro ser mulher, segundo a
Organização das Nações Unidas (ONU),
o Brasil ocupa a nona posição, entre
onze países latino americanos, no que
diz respeito à participação política
feminina. O Mapa da Política de 2019,
elaborado pela Procuradoria da Mulher
no Senado, corrobora esse índice: dos
70 mil cargos eletivos, apenas 12,3% é
ocupado por alguém do gênero
feminino.

https://www.youtube.com/watch?v=zrKtykps8B4


Como aconteceu a Proclamação da
República no Brasil?

O Brasil passou por quase 70 anos por
uma época de regime monárquico, ou seja,
um regime político cujo chefe de Estado
não era determinado democraticamente,
mas sim através de uma linhagem
hereditária ou por votação de
parlamentares.

Qual foi o objetivo da Proclamação da
República?

Com a grande pressão de movimentos
contra o governo monárquico, um golpe
militar começou a ser articulado. Isso
porque a última década do segundo
império – de 1870 a 1880 – foram de
intensas discussões e desacordos entre o
governo de D. Pedro II e esses
movimentos.

15 de novembro

1015 DE NOVEMBRO: PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Você entende o que foi o movimento da
proclamação da república? 

A expressão “República” nasceu na Roma
antiga com a ideia de significar algo
público, ou seja, é a intenção de manifestar
uma comunidade política organizada e
participativa. A Proclamação da República,
então, tem como propósito ser uma ação
onde torna-se possível que todos os
cidadãos de uma nação participem da
escolha de seus representantes políticos.
É a partir da existência da República que a
participação popular em determinar a
estrutura governamental do país existe. De
maneira mais clara, foi após a Proclamação
da República do Brasil que toda a
população brasileira teve a possibilidade
de escolher o corpo e vereadores,
senadores, governadores, prefeitos e até
mesmo a presidência.

Leia mais em: pravaler.com.br/proclamacao-da-republica-tudo-o-que-voce-precisa-saber/
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25/11 – Dia Nacional do Doador de Sangue25/11 – Dia Nacional do Doador de Sangue

No dia 25 de novembro, comemora-se
o Dia Nacional do Doador de Sangue. A
data tem como objetivo agradecer aos
doadores de sangue pela ação de doar
e busca sensibilizar a população para a
importância da doação.
O mês de novembro foi escolhido por
preceder um período de estoques
baixos nos bancos de sangue. A
proximidade das férias, de datas
comemorativas de fim de ano e de
outros períodos de feriados
prolongados tornam esse dia
especialmente importante para
promover o ato solidário e regular da
doação de sangue,
independentemente de se conhecer ou
não os pacientes que necessitam de
transfusão.
Na semana do dia 25 de novembro, os
serviços de hemoterapia de todo o
país estão mobilizados em campanhas
locais para o fortalecimento da doação
de sangue.

Você sabia que Barbacena conta com
um Posto de Coleta Avançada? 
O PACE tem uma estrutura
semelhante a uma Unidade de Coleta
da Hemominas e funciona em datas e
horários pré-definidos duas (2) ou
quatro (4) vezes por mês.
Essa nova modalidade de realização
de coleta acontece por meio de uma
parceria entre a Fundação
Hemominas e a Prefeitura / Secretaria
de Saúde dos municípios com mais
de 50.000 habitantes.

Conheça o PACE Barbacena e seja um
doador!

Acesse o site da Fundação Hemominas e
entenda como funciona o PACE, os horários
de funcionamento e como realizar sua
doação!

http://www.hemominas.mg.gov.br/unidades-e-contratantes/rede-hemominas/posto-avancado-de-coleta-externa-pace
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Você tem o hábito de ler?Você tem o hábito de ler?

Desenvolver o hábito de leitura
frequentemente está na lista de objetivos
no começo de novos anos. Com 2022
chegando, viemos trazer pra você algumas
vantagens nesse hábito para o ano que
logo se iniciará. Independente da
motivação, o processo de leitura também
é capaz de auxiliar no desenvolvimento de
habilidades, contribuindo, inclusive, para a
saúde mental. De acordo com
pesquisador do Instituto do Cérebro e
professor da Escola de Ciências da Saúde
e da Vida Augusto Buchweitz, ler pode
atuar como um exercício que estimula o
cérebro. "O hábito de leitura tem relação
comprovada com uma melhor qualidade
de saúde mental. A leitura, por envolver
imaginação, mentalização, antecipação e
aprendizagem , funciona como um
‘exercício’ para o cérebro humano. Apesar
de não ser um músculo, o nosso cérebro
precisa ser estimulado", destaca o
pesquisador. Outro fator que enfatiza a
relação entre a leitura e a qualidade de
saúde mental é ação da atividade na
redução do estresse.

Série: Saúde e bem estar

Saiba como o hábito de leitura estimula o cérebro e

promove benefícios para a saúde mental

Além de ser uma atividade benéfica o para
o funcionamento e para a saúde da
mente, a leitura participa do
desenvolvimento de habilidades
específicas. "A leitura favorece a melhora
da escrita, expande o vocabulário,
trabalha a criatividade e auxilia na
formação do senso crítico ", afirma.
"O fundador do Facebook, Mark
Zuckerberg, por exemplo, diz ler um livro
a cada duas semanas, já Bill Gates diz ler
todos os dias durante uma hora. Tudo
vária em função do tempo e
disponibilidade de cada um. O importante
é desenvolvermos o hábito da leitura
diária e criar estratégias, tais como
reservar um momento do dia somente
para a leitura, selecionar livros/temas que
achamos interessantes, ter sempre um
livro na cabeceira e, acima de tudo, ter
paciência e resiliência".

Fonte: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Então, já definiu qual
livro vai comeãr a ler? 
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Mas é claro que o sol vai voltar amanhã
Mais uma vez, eu sei
Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã
Espera que o sol já vem
Tem gente que está do mesmo lado que você
Mas deveria estar do lado de lá
Tem gente que machuca os outros
Tem gente que não sabe amar
Tem gente enganando a gente
Veja a nossa vida como está
Mas eu sei que um dia a gente aprende
Se você quiser alguém em quem confiar
Confie em si mesmo
Quem acredita sempre alcança!
Nunca deixe que lhe digam que não vale a
pena
Acreditar no sonho que se tem
Ou que seus planos nunca vão dar certo
Ou que você nunca vai ser alguém
Tem gente que machuca os outros
Tem gente que não sabe amar
Mas eu sei que um dia a gente aprende
Se você quiser alguém em quem confiar
Confie em si mesmo
Quem acredita sempre alcança!
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Mais uma vezMais uma vez

- Renato Russo



Presidente:  Hélio Márcio Campos

Secretária Executiva:  Ormesinda Barbosa

Produção:  Bianca Bergamini,  Isabela Ol iveira,
MapaRH Consultoria

Contribuições:  Ormesinda Barbosa,  Vânia Abrantes
e colaboradores das bases descentral izadas.

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
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