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Campanha contra assédio moral é
lançada nas unidades

Fundação Saúde lançou em agosto uma
campanha inédita na rede pública de saúde
de prevenção e combate ao assédio moral nas
unidades administradas pela instituição. Com o
slogan Assédio Moral: gosto de ser tratado com respeito. E você?, a iniciativa
conta com uma cartilha
com conteúdo educativo que está disponível no
site da FS e cartazes que
foram distribuídos nas
unidades, alertando sobre
o assunto e estimulando o
uso do canal da ouvidoria
para denúncias.
- O lançamento dessa
campanha é o pontapé
inicial de um projeto que
queremos dar prosseguimento na Fundação
Saúde. Não queremos trabalhar somente na apuração e punição dos casos
de assédio, mas também fazer a prevenção para
que haja cada vez menos situações como essas –
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disse o diretor executivo da FS, João Paulo dos
Reis Velloso Filho.
O lançamento na sede contou com a palestra
“Assédio moral, é preciso identificar para enfrentar!”, ministrada pela professora, escritora e ouvidora-geral da Universidade
Federal do Rio de Janeiro,
Cristina Riche. A profissional explicou ao público
as diferenças entre conflito e
assédio moral, exemplificou
situações que configuram
ou não a ação, abordou os
efeitos nocivos que o assédio pode causar na saúde das
vítimas, como hipertensão,
depressão, dores generalizadas, entre outros, e lembrou
da responsabilidade de todos
sobre o tema.
O assunto está sendo abordado em encontros realizados nas unidades.
As próximas datas podem ser conferidas no
calendário que está disponível na intranet.

Novas parcerias no Programa de Vantagens

Fundação Saúde firmou novas parcerias no Programa de Vantagens. Agora, os funcionários têm
descontos em faculdade, cursos de idiomas, academias, restaurantes, salão de beleza, lojas e diversos sites de compras. Alguns descontos são estendidos aos dependentes e chegam a mais de 50%.
A lista completa das empresas conveniadas pode ser consultada na intranet.
Fundação Saúde firma acordo
coletivo com Enfermagem
Página 04

Colaboradores da sede participam
da 1º edição do Fundação Saudável
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Com a palavra, o diretor...
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Missão
Gerenciar unidades públicas de saúde alinhada à

Estamos vivendo um momento muito significativo dentro
da Fundação Saúde. A instituição vem ganhando espaço e
importância dentro da estrutura da Secretaria de Estado de
Saúde, que já apontou a necessidade de ampliar a atuação da
FS dentro das unidades da rede estadual. Não somos apenas
uma gestora de recursos humanos. Queremos construir um
modelo de excelência e melhorar as condições de trabalho dos
nossos colaboradores.
Neste último trimestre, implementamos ao menos quatro
ações importantes que vão ao encontro desta filosofia. A mais
significativa foi o lançamento da campanha de prevenção
e combate ao assédio moral dentro das unidades que
administramos. Iniciamos a campanha em nossa sede, com
uma palestra elucidativa sobre o tema, e estamos realizando
encontros nas nossas unidades para apresentá-la, onde
os funcionários são convidados a participar e levar suas
dúvidas sobre o assunto. Desenvolvemos uma cartilha que
está disponível em nosso site e que ajuda a nortear aqueles
que buscam por mais informações.
Também nos últimos meses firmamos um acordo
coletivo com o SindEnfRJ e o SATEMRJ para permitir que
os profissionais de enfermagem da Fundação Saúde possam
cumprir escalas de 12×60, 12×36 ou 24×120, atendendo a
uma reivindicação antiga da classe.
Em agosto, fizemos na sede a primeira edição do Fundação
Saudável, em um dia dedicado à saúde. Em parceria com o
Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC),
oferecemos aos nossos colaboradores avaliações para
rastreamento de fatores de risco cardiovascular e palestras
com nutricionista e educadores físicos. O programa terá
desdobramentos nos próximos meses e estamos organizando
outras ações que promovam a melhoria da qualidade de vida
dos nossos funcionários.
Fundacionistas e terceirizados passaram a poder usufruir
de mais benefícios no nosso Programa de Vantagens que,
agora, dá desconto em diversos sites de compras, livraria,
universidade, cursos, academias e outros serviços.
Aproveitamos para parabenizar as nossas colaboradoras
homenageadas neste trimestre com a participação no
revezamento da tocha olímpica nos Jogos Rio 2016 e pelo
Conselho Federal de Farmácia. A Fundação Saúde tem muito
orgulho em poder contar com profissionais que recebem o
reconhecimento público da dedicação que empenham em
suas funções, nas nossas unidades e nos pacientes.
Boa leitura!
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Sede recebe primeira edição do Fundação Saudável

O

s colaboradores da Fundação
Saúde que trabalham na sede
tiveram em agosto um dia dedicado
ao cuidado da saúde. Cerca de 90
colaboradores estiveram presentes
na primeira edição do Fundação
Saudável, evento criado para

promover ações que visam melhorar
a qualidade de vida dos funcionários
da instituição, e puderam participar
de avaliações para rastreamento

de fatores de risco cardiovascular
e de palestras com nutricionista
e educadores físicos do Instituto
Estadual de Cardiologia Aloysio de
Castro (IECAC).
Os participantes preencheram um
questionário
com
informações
sobre hábitos pessoais e alimentares,
histórico sobre doenças pregressas
e outros dados importantes para a
avaliação. Além disso, foi aferida
pressão arterial, verificação de
perímetro de pescoço, abdômen e
quadril e medição de altura e peso.
Os presentes também assistiram a
palestras sobre nutrição e atividades
físicas.
- A doença cardiovascular ainda é
uma das principais causas de morte
no mundo e, por isso, é tão necessário
fazer esse rastreamento. Todos
que participaram do evento serão
convidados para realizar exames de
sangue complementares no IECAC.

Para aqueles que apresentarem
alteração em perfil lipídico, perímetro
de cintura, excesso de peso corporal
ou elevação na pressão arterial, a
ideia é que recebam atendimento
individualizado por profissionais de
saúde, especialmente nutricionista
e médico – disse a nutricionista do
IECAC, Simone Raimondi.
Emanuela Santos, coordenadora de
serviços da Diretoria AdministrativoFinanceira, foi uma das participantes.
Para ela, foi uma boa oportunidade
de atentar para a melhoria de seus
cuidados com a saúde.
- Achei a iniciativa muito importante,
já que na correria do dia a dia acabamos
comendo de forma inadequada e
deixando de lado a rotina de exercícios.
A palestra também foi ótima, com
uma linguagem de fácil entendimento
e excelentes profissionais. Foi
possível fazer perguntas e ter acesso
a informações importantes – contou.

Servidoras participam do revezamento da Tocha
Olímpica

A

s servidoras Neusimar Carvalho
e Adarlette Neira foram as
únicas funcionárias da Fundação
Saúde escolhidas para participar do
revezamento da tocha olímpica às
vésperas dos Jogos. As duas atuam no
Hemorio e têm em comum o amor
pelo cuidado ao paciente.
Funcionária do hemocentro há 28 anos,
Neusimar não somente representou
a instituição em que trabalha no
revezamento como também esteve
envolvida na campanha de doação
de sangue da unidade para a Rio
2016, que contou com a participação
de atletas olímpicos brasileiros. Em
março desse ano, ela perdeu a filha
mais velha, vítima de um acidente,
e, por isso, carregar a tocha teve um
significado especial.
- A tocha simboliza luz, união e paz;
tudo o que precisamos atualmente.
Fiquei honrada e feliz de poder
representar o Estado, a unidade onde
trabalho, minha categoria profissional
e meus colegas do Hemorio que, para

mim, é vida, é o emprego que eu não
trocaria por nenhum outro. Dediquei
esse momento à minha filha – disse a
enfermeira e coordenadora do setor
de Captação e Promoção à Doação de
Sangue do instituto.
Responsável por implantar no
Hemorio, há 21 anos, um projeto
chamado “Qualidade Total”, numa
época em que ainda não se ouvia
falar em programas de qualidade,
especialmente no ambiente hospitalar,
Adarlette Neira ajudou a transformar
o Instituto Estadual de Hematologia
em uma referência nacional. De lá pra
cá, a unidade conseguiu ser acreditada
pela Associação Americana de Bancos
de Sangue, pelo CBA/Joint Comission
International, pelo Programa de
Acreditação de Laboratórios Clínicos;
obteve medalha de ouro no Prêmio
Qualidade Rio e foi a única instituição
brasileira de saúde a conquistar o
Prêmio de Qualidade do Governo
Federal, categoria ouro.
- Foi um momento emocionante,

inesquecível, único, com uma energia
muito positiva, de integração. Durante
o percurso, lembrei das pessoas que
contribuíram para eu chegar até aqui,
das situações difíceis e desafiadoras.
Acho que essa experiência foi uma
junção de amizade, excelência
e respeito. Foi um momento de
agradecer por tudo – exaltou ela.

4

Ano 04 - n° 17 |

2016

Fundação Saúde fecha acordo coletivo com
SindEnfRJ e SATEMRJ

A

Fundação Saúde e a Secretaria de Estado de
Saúde firmaram em julho acordo coletivo
com os Sindicatos dos Enfermeiros do Rio de
Janeiro (SindEnfRJ) e dos Auxiliares e Técnicos
de Enfermagem do Município do Rio de Janeiro
(SATEMRJ). A iniciativa permite escala de trabalho
de 12×60, 12×36 e de 24×120, respeitando a jornada
semanal das categorias e priorizando o atendimento
ao usuário do Sistema Único de Saúde. O acordo
beneficia 2.111 profissionais contratados pela
Fundação Saúde.
- Estamos desenvolvendo junto com sindicatos e
associações uma campanha de valorização a esses
profissionais. Eles não podem ser vítimas de violência
e desrespeito. Sabemos que temos que dar também
condições de trabalho, remuneração adequada e
estamos constantemente buscando isso. Não adianta
ter o melhor equipamento sem oferecer um trabalho
multiprofissional adequado ao paciente – disse o
secretário de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Júnior.
O diretor executivo da FS, João Paulo dos Reis Velloso
Filho, lembrou da importância do alinhamento entre
a direção das unidades e os funcionários em prol de
um objetivo comum: o cuidado ao paciente.
- Gostaria de aproveitar essa oportunidade para
reafirmar que temos buscado dirimir possíveis
divergências entre os interesses das direções das
unidades de saúde que administramos e dos
profissionais que atuam nelas. Temos que trabalhar
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em benefício do paciente, unindo nossas forças.
Entendemos a importância fundamental que o
profissional de enfermagem tem dentro dos hospitais
e, por isso, decidimos firmar um acordo coletivo
de escala de trabalho com essa categoria. Esse foi o
primeiro de outros que pretendemos instituir.
Para a presidente do SindEnfRJ, Monica Armada,
a assinatura do acordo vem ao encontro de uma
solicitação antiga desses profissionais.
- O que estamos vivendo aqui é uma vitória, uma
grande conquista. A possibilidade da escala de 24
horas era um pedido frequente dos enfermeiros
e técnicos de enfermagem. Agradecemos a boa
vontade e a sensibilidade do secretário de Saúde em
dar andamento a isso. Sabemos da dificuldade que o
Estado está passando e acredito que esses acordos vão
melhorar as condições de trabalho das categorias.

coordenadora de Projetos de Incorporação de Tecnologia da Diretoria Ténico-Assistencial, Ana Paula de Almeida Queiroz, foi
homenageada em agosto pelo Conselho Federal de Farmácia pelo trabalho “Gerenciamento do uso de medicamentos para promoção da
segurança do paciente em um hospital público do Rio de Janeiro”. O
estudo, realizado entre 2010 e 2011 e publicado em 2013, foi feito no
Hemorio, onde Ana Paula era chefe do setor de Farmácia, e publicado
na revista Experiências Exitosas do SUS em 2014.
- Eu não esperava por essa homenagem. Isso mostra que, mesmo no
momento financeiro conturbado que estamos vivendo, é possível
melhorar e aprimorar o serviço que prestamos. Dois dentre os três trabalhos selecionados para serem homenageados são da Secretaria de Estado de Saúde – comemorou.

