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Chegamos a 2022 com a esperança
de um novo tempo. Metas, sonhos e
planos são traçados para os
próximos dias desse ciclo que acaba
de começar. É uma nova
oportunidade de crescimento e de
recomeços. Nesta nova edição da
Revista CISRU.COM preparamos
matérias especiais que vão te ajudar
nesse novo ciclo e uma campanha
importante sobre o Janeiro Branco.
Confira também os principais
acontecimentos do nosso consórcio
e os novos integrantes da nossa
equipe. 
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Capacitação de novos
profissionais para o
CISRU

Equipe do NEP do CISRU se
manteve empenhada no mês de
dezembro na realização do TBI
visando a capacitação de novos
profissionais para o consórcio. O
treinamento básico introdutório
tem carga horária de 40 horas e
prepara os profissionais para os
atendimentos de urgência e
emergência realizados pelo
SAMU. Participaram dos
treinamentos no mês de
dezembro candidatos para as 

vagas de Técnico em Enfermagem
e Médico. Os aprovados no TBI
estão sendo convocados a
assumirem as vagas disponíveis.
Ronaldo Adriano, Coordenador do
NEP, informou que "para 2022
foram planejados novos
treinamentos que contemplam
educação permanente e
continuada! Teremos um grande
foco para SAMU 192 desde
Médicos, Enfermeiros, Técnicos
em Enfermagem, Condutores
Socorristas, Auxiliares de
Regulação Médica e Operadores
de Frota."
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No dia 30/12 a USB da base de Rio
Espera realizou um atendimento
de Trauma com fratura em uma
carvoaria. O acidente aconteceu
na zona rural de Rio Espera, local
de difícil acesso que impossibilitou
o deslocamento da ambulância até
a vítima. A equipe de plantão,
realizou os primeiros atendimento
e imobilização do paciente e
contou com a colaboração de
amigos da vítima que o
transportou em um carro de boi
até a ambulância. Em seguida este
foi encaminhado para o hospital
maternidade São José.

Atuação da USB de Rio Espera

"Apesar da situação ficamos  felizes
em receber os agradecimentos do
paciente e familiares. Isto nos renova
a cada dia.
Como é enriquecedor perceber a
importância do SAMU em um
município. 
Agradeço a Deus todos os dias por
fazer parte desta instituição"
(Aparecida Técnica de Enfermagem) .

Equipe : Condutor Socorrista: 
 Francisco de Assis Raimundo 
 Técnica em Enfermagem 
 Aparecida de Oliveira 
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USB de Entre Rios atua em ocorrência de capotamento

No dia 27 de dezembro a USB da

base de Entre Rios de Minas foi

acionada para atendimento a um

acidente na MG 270. O

capotamento do carro aconteceu

próximo à Desterro de Entre Rios,

no local haviam duas vítimas que

foram estabilizadas pela nossa

equipe conforme diretrizes de

trauma. 

Posteriormente a equipe do

Consórcio CISURGE de Itaguara

assumiu a ocorrência e

encaminharam as vítimas ao

hospital. 

Equipe: Técnica em Enfermagem

Bárbara Luísa e Condutor

Socorrista Helvécio Luciano
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Trabalho em equipe na BR 040

A USB da base de Conselheiro Lafaiete prestou atendimento na
sexta-feira dia 24/12 a vítima que conduzia bicicleta motorizada
colidindo com veículo. Encaminhado ao Hospital Maternidade
São José e passa bem.
Equipe: Técnica em Enfermagem Natália de Souza e
Condutor Socorrista Antônio José

No dia 18 de dezembro a USB da

base de Conselheiro Lafaiete

realizou atendimento  na BR 040

onde aconteceu um acidente com

múltiplas vítimas encarceradas

devido a colisão frontal. Também

estavam no local o COBOM e a

equipe da Via 040. Cada equipe

levou uma vítima até o hospital.
 

Equipe: Técnica em Enfermagem

Natália de Souza e Condutor

Socorrista Cristiano Tarcísio

Atuação da USB de Conselheiro Lafaiete 
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Edmar Pereira 
Condutor Socorrista 

Base Conselheiro Lafaiete 

Novos colaboradores fazem parte
da nossa equipe! 

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

Cristiane Adriana
Condutora Socorrista
Base Conselheiro Lafaiete
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Kelly Aparecida
Técnica em Enfermagem 
Base Congonhas 

Luiz Dionei 
Técnico em Enfermagem 

Ferista 



Eu, Adriano Dias venho agradecer a equipe do SAMU de
Barbacena que me atendeu no dia 11/12/2021 por volta
das 09hs, onde me prestou todo o atendimento
necessário e com todas as normas adequadas. Foi uma
tentativa de alto extermínio que acabou bem devido
ajuda do motociclista que passava pelo local no
momento e que ligou para 192. Quero agradecer a cada
um da equipe neste atendimento, pois sei o valor de
cada um no seu trabalho. OBRIGADO! VOCÊS SALVARAM
MINHA VIDA!

Agradecimento
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PAZ
dia mundial da

01 DE JANEIRO

"A paz pode começar simplesmente 
com um gesto, com o coração aberto 

estendendo a nossa mão." 
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- Incapacidade de desligar o celular;
- Verificar obsessivamente notificações;
- Conferir obsessivamente redes sociais e
WhatsApp;
- Demonstrar irritação ao estar em locais 
sem conexão wi-fi;
- Ser incapaz de ir ao banheiro sem levar 
o celular. 

Série: Saúde e bem estar 08

DEPENDÊNCIA X LIBERDADE
Você é viciado em celular?

     NOMOFOBIA é o medo irracional de ficar sem
celular. O vício em smartphones é um “problema
do primeiro mundo” que não mostra sinais de
desaceleração. E embora possa parecer bobo,
você pode realmente estar viciado em celular e
sofrer com as implicações reais deste quadro. A
média de horas diárias gastas em celulares
pelos brasileiros é a mais alta do mundo:
quatro horas e 48 minutos.

SINAIS DE NOMOFOBIA

PREJUÍZOS PARA VOCÊ

Ansiedade - Insônia - Perda da produtividade - Dores
na coluna - Problemas de visão - Sedentarismo

MUDANÇA DE HÁBITOS

Veja no vídeo o que fazer para mudar seus 
hábitos e ter uma vida mais saudável. 

Fonte: www.vittude.com.br

https://youtu.be/rg6FBEKIN58
https://www.vittude.com/blog/fala-psico/redes-sociais-e-stress/


Que tal trocar o tempo
no celular por livros?

Série: Saúde e bem estar

A coragem de ser imperfeito

Separamos algumas dicas pra você investir seu tempo na leitura. 

Tem algum livro que você gostaria de indicar na revista? 

Manda pra gente divulgar!

Viver é experimentar incertezas, riscos e

se expor emocionalmente. Mas isso não

precisa ser ruim. Como mostra Brené

Brown, a vulnerabilidade não é uma

medida de fraqueza, mas a melhor

definição de coragem. Neste livro, ela

apresenta suas descobertas e estratégias

bem-sucedidas, toca em feridas

delicadas e provoca grandes insights,

desafiando-nos a mudar a maneira como

vivemos e nos relacionamos.

Essencialismo

Neste livro, Greg McKeown mostra que,

para equilibrar trabalho e vida pessoal, não

basta recusar solicitações aleatoriamente:

é preciso eliminar o que não é essencial e

se livrar de desperdícios de tempo.

Devemos aprender a reduzir, simplificar e

manter o foco em nossos objetivos.

Quando realizamos tarefas que não

aproveitam nossos talentos e assumimos

compromissos só para agradar aos outros,

abrimos mão do nosso poder de escolha. O

essencialista toma as próprias decisões – e

só entra em ação se puder fazer a

diferença.
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CAMPANHA JANEIRO BRANCO

Clique para assistir um vídeo
explicando a importância da
valorização da saúde mental.

Em janeiro comemora-se o Janeiro

Branco, uma campanha nos moldes

do Outubro Rosa e Novembro Azul,

mas com um enfoque diferente: a

conscientização sobre a saúde

mental. Mas por quê Janeiro Branco?

Janeiro é um mês marcado pela

"cultura do recomeço". Depois das

comemorações de fim de ano, a

tendência é repensar nossas vidas,

reconsiderar nossas ações e traçar

metas e planos para o início desse

novo ciclo. Pensando nisso,

psicólogos de Uberlândia - MG

criaram o Janeiro Branco. A escolha

da cor branca é inspiradora:  

O branco pode se tornar qualquer cor

que nos permita colorir nossas vidas

no tom que quisermos. Afinal, o

branco é um convite à criatividade. 

O principal objetivo do Janeiro

Branco é chamar atenção das

pessoas para a questão da saúde

mental na vida das pessoas,

convidando-os a entender que, assim

como os anos, a vida é feita de ciclos

e que sempre há possibilidade de um

recomeço. 
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https://www.youtube.com/watch?v=kuA2l7tXtE4


como se preparar melhor para o ano que se inicia?

Assista: Plano Financeiro Definitivo
para suas metas em 2022.

É comum o aumento dos gastos no
mês de dezembro. Natal, ano novo e
diversas comemorações podem trazer
a tona um problema recorrente: a falta
de planejamento financeiro. 2021
marcou uma considerável diminuição
de renda para os brasileiros, cerca de
11,1% a menos que o mesmo período
de 2020. Por isso, o CISRU traz
algumas dicas de como organizar
melhor suas finanças para o ano de
2022.

1 - Faça seu diagnóstico financeiro
Organize em uma planilha de controle
financeiro pessoal, suas fontes de
renda (salário e outras receitas), e os
gastos fixos. Dessa forma, você
conseguirá visualizar melhor seu
panorama financeiro.

2 - Evite fazer novas dívidas
Evite o uso exacerbado de cartões de
crédito e, principalmente, do cheque
especial. Priorize, sempre que puder,
as compras à vista para evitar o efeito
"bola de neve" em suas contas.

3 - Elimine ou diminua as despesas
supérfluas

Para sair da crise, diminuir as despesas
não necessárias é apontado como um
passo essencial. O pensamento à longo
prazo é fundamental na hora de definir
suas prioridades de compras.

4 - Renegocie suas dívidas
Feito o seu diagnóstico financeiro e o
enxugamento das suas despesas, é hora
de organizar-se a respeito do quanto você
deve aos credores, e como pagá-los.

5 - Pense a longo prazo
Sempre que puder, lembre-se de poupar
um pouco mais e até investir seu dinheiro.
Planejar o seu futuro é um investimento
para melhorar a sua qualidade de vida.
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https://www.youtube.com/watch?v=NAlwBXUag1Y
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Capela Nova
População: 4.616 pessoas (2021)
Aniversário: 01/01
Gentílico: Capela-novense
Prefeito: Adelmo de Rezende
Moreira 

Capela Nova é uma cidade amena
e bela, muito marcada pela
hospitalidade. Vizinha dos
municípios de Caranaíba, Senhora
dos Remédios e Rio Espera, Capela
Nova se situa a 19 km a Norte-
Leste de Carandaí a maior cidade
nos arredores. A Praça da Capela
carrega um grande acervo histórico
contidos na arquitetura da Capela e
dos casarões próximos. Dentre os
festivais que atraem muitos
turistas para a cidade pode-se citar
a Festa do Capelanovens, e no
carnaval  o município atrai diversos
turistas no Capelafolia. 

Fonte:
http://www.institutoestradareal.co
m.br/cidades/capela-nova/7

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-caranaiba.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-senhora-dos-remedios.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-rio-espera.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-carandai.html
http://www.institutoestradareal.com.br/cidades/capela-nova/7
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Piedade do Rio Grande
População: 4.436 pessoas (2021)
Aniversário: 01/01
Gentílico: Piedadense
Prefeito: José Fernandes Neto 

A religiosidade e a hospitalidade
são marcantes para quem visita
Piedade do Rio Grande. Do
artesanato local, sobressaem-se as
rendas, os delicados bordados em
ponto cruz feitos pelas habilidosas
artesãs de Piedade. A região
montanhosa e o Rio Grande, assim
como seus afluentes, presenteiam
o município com paisagens
lindíssimas e com algumas
cachoeiras. O relevo montanhoso
que contribui também para um
clima muito ameno em todas as
estações. A culinária local é outra
característica muito conhecida,
principalmente pelos biscoitos
caseiros, pelo famoso pão de
queijo e pela tradicional comida
mineira. 

Fonte:
https://www.minasgerais.com.br/pt/dest
inos/piedade-do-rio-grande

https://www.minasgerais.com.br/pt/destinos/piedade-do-rio-grande
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Não sei… Se a vida é curta
Ou longa demais pra nós,
Mas sei que nada do que vivemos
Tem sentido, se não tocamos o
coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser:
Colo que acolhe,
Braço que envolve,
Palavra que conforta,
Silêncio que respeita,
Alegria que contagia,
Lágrima que corre,
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Saber viver

Cora Coralina

Olhar que acaricia,
Desejo que sacia,
Amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo,
É o que dá sentido à vida.
É o que faz com que ela
Não seja nem curta,
Nem longa demais,
Mas que seja intensa,
Verdadeira, pura… 
Enquanto durar

https://youtu.be/SWm1uvCRfvA


Presidente:  Hélio Márcio Campos

Secretária Executiva:  Ormesinda Barbosa

Produção:  Bianca Bergamini,  Isabela Ol iveira,
MapaRH Consultoria

Contribuições:  Adriana Maria,  Gislaine de Paula,
Jazon Gesteira,  Ronaldo Adriano,  Tânia Patrícia,
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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