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Editorial

Irlau Machado Filho
Presidente do Grupo 

NotreDame Intermédica

Caro colaborador,

Em maio, ampliamos ainda mais  
nossa Rede Própria com o início das 
operações do Hospital e Maternidade 

Guarulhos. No evento de inauguração 
realizado em 18 de maio, contamos com 
a presença de executivos, colaboradores, 
representantes de empresas Clientes e 
autoridades locais, como o prefeito do 
município, Gustavo Henric Costa.

Para a cidade, a segunda mais populosa do 
estado de São Paulo, nossa nova Unidade 
representa um importante investimento 
privado que traz mais empregos e a 
presença, na região, de um hospital que 
se destaca pela capacitação de seu corpo 
��������	�
�����������	����	�	����������
pelo nível tecnológico. Assim, o município 
passa a contar com uma instituição 
totalmente preparada para atender casos de 
alta complexidade.

����������
������	���	����	�����������
Hospital e Maternidade Guarulhos fortalece 
nossa presença na região, onde já contamos 
���������	�������������	�������	���
��������������	����	��	��!�����������
����
nossa Rede Própria, agora com um total de 
17 Hospitais, distribuídos nos estados de 
São Paulo e do Rio de Janeiro. 

"	���������������	���
���	���	��#$��
da Revista SouGNDI, o Hospital e 
%��	������	�������&����	'	�
����	�����
���
�������	��(	�	�	��	���#���	����	�
de qualidade a gerações de Brasileiros. 
Vamos celebrar mais essa conquista, que 
���	�������������������	�������
��
����	���	����	��������
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Técnicas lúdicas
passam a fazer parte
do treinamento anual
voltado à qualidade
do atendimento nos 
Centros Clínicos O Treinamento de Atendimento ao Cliente, realizado todos os anos 

para supervisores e recepcionistas dos Centros Clínicos da Rede 
��)
�����������	���	����	���������
��
����������	��*+-/������

	'
	��0�������(	�	��	��23����4�������������������
��������������
�	���5
4��������������	����	��	6���	�����9������%����:�����	����������	��5
������	�;	�����<�����������������(�����	���������	�=++�
������
��5
�	��������4����	��-+��������	��	�����	�=+�
	����!��#$�������	��
�	����#����>��&��	����	������������5	�������
�������

Depoimentos

Sua
Carreira

Inovação na
forma de
refletir o nosso 
atendimento

A primeira etapa foi inspirada no 
Jogo da Vida, divertido game de 
tabuleiro que simula a vida real, em 
que os participantes lidam com as 
����������	�	����	������	����
rotina. “Para nosso treinamento, 
montamos seis tabuleiros de trilha 
com situações vivenciadas pelos 
colaboradores dos Centros Clínicos 
�������	�	����?�����@�>������	�
faziam suas escolhas e, de acordo 
com elas, podiam ganhar ou perder 

����6��	'
�����9��������������
	������	��
������������������4����

“No treinamento, ao mesmo 
tempo que nos divertíamos, 

éramos incentivados a 
����������	�
���
���������
colocar no lugar do outro é 

muito importante para praticar 
�������������������������
Jackeline Munhoz Pinheiro, 

recepcionista do Centro Clínico 
Carapicuíba

“Com técnicas lúdicas, o 
������������
�������������

�����������	������������
jogo e a dramatização in-

centivaram a integração das 
equipes e deram espaço para a 

participação de todos, mesmo os 
�������������

Rosangela Lambert da Silva, 
supervisora do Centro Clínico 

Alphaville

foi a dramatização de situações 
vivenciadas nos Centros Clínicos, 
em que grupos de colaboradores 
apresentaram esquetes. Para 
montar os personagens, contaram 
com diversos acessórios, tais como 
perucas, bengalas, gravatas, laços 
e bolsas.

!
)�	��	'
	��0���������	�5
ceira fase do treinamento, foram 
�������������	�����������������5
dade e empatia, fundamentais para 
a qualidade do atendimento.

F����	'
K	����	��������������������������������	

�����������	�����	�=++��
	�����	�	��	5
cepcionistas passaram pelo treinamento
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Suporte especial 
para a futura 
mamãe

Você 
Ligado

Programa Gestação Segura é 
totalmente gratuito e está disponível 
para colaboradoras e suas dependentes 
do plano de saúde

A ������	4���������	�������5
to especial para a mulher, 
L�	���������������	�	��#$��

e felicidade, mais responsabilidade 
��������������������	���		�
��������
	��������	����	��	>����5
���������������	�	���?�������
�����
�	����	��������	���	����	���5
dica, conta com o PGS (Programa 
Gestação Segura).

Totalmente gratuito, inclusive 
�	�����	���
������
�#$�������:���
composto por uma equipe multi5
����
������(�������
�����������
enfermeiros, nutricionistas e 
psicólogos, que atua de maneira 
integrada em prol da qualidade 
de vida da gestante. Para usufruir 

�		��	�	(���������������	�	�5	�
por telefone �
�����������������.

Najara Dorta, coordenadora da 
área de Medicina Preventiva, 
recomenda o programa mesmo à 
�	����	�L�	�(�4���
��5����������
	����������2�		����������:�
��������
�	�	���6�������������
	�	���������������������
������5
pante tem o suporte de especia5
listas para orientação por telefone 
e curso de preparo para o parto, 
com direito a acompanhante. Para 
�	����	��	���������������(	�	��5
da assistência especializada nas 
Unidades de Medicina Preventiva 
– QualiVida e nos Centros Clínicos 
do Grupo.

@������	�	(���������	�������Programa Preventiva Premiada, que tem 

�����������	�	��������������
�?������	����	�������	���
��5������
	���
)5
���������������		�������	�����	�������������
����	������
doenças e complicações para a mãe e o bebê. Sempre que a mamãe 

������������#K	������	��	5��	��
������L�	�
��	��	�����(������
em prêmios, tais como bolsas de maternidade e notebooks. 

Preventiva Premiada

Inscreva-se 
no Programa 

Gestação 
Segura

“Aderi ao Programa Gestação Segura 
e isso foi muito importante para minha 
���	�	����	��	���	�0���		�������
diabetes gestacional e fui acompanhada 
�	�
	�����
�����
���	��	�
	����������	�
����������������
������������&	��������
teste e a agulha e comprei o aparelho 
indicado de medir glicemia. Todos os 
dias, fazia o controle do diabetes em 
casa e encaminhava semanalmente 
���	������������������L�	�������
nutricionista, dava todas as orientações. 
Tudo correu bem para mim e para a 
Sophy, que nasceu em 5 de janeiro. 
Recomendo o Programa Gestação 
Segura para todas as gestantes. No 
meu caso, mantive paralelamente as 
���������	�
��5�������	���4��������
���&���������6

Karina Mitie Navarro, 
da área de Credenciamento

Palavras de quem 
viveu a experiência

São Paulo e Grande ABC – (11) 3660-1080
Jundiaí – (11) 4527-6205
Campinas – (19) 3741-2211

Sorocaba – (15) 3212-9370
Santos – (13) 3229-1503
Rio de Janeiro – (21) 2528-8210
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Em funcionamento, 
o Hospital e 

Maternidade 
Guarulhos 

A mais nova 
Unidade de 
nossa Rede 
Própria 
consolida a 
presença do 
Grupo na região

Um marco do 
Grupo NotreDame 
���	��������	��

������&���!��������5
siderada a inauguração, 
em maio, do Hospital e 
Maternidade Guarulhos, 
a mais recente Unidade 
da Rede Própria, na 
cidade onde já existem 
dois Centros Clínicos. 
2:	��������������		�
investimento, colocamos 
em operação a Unidade 
Hospitalar mais mo5
derna de toda a região, 
preparada em todas as 
(�	��	��������������
equipe assistencial e 
recursos tecnológicos, 
para atender os casos de 
��������
�	'����	6���	5
salta Leonardo Pellegatti, 
diretor administrativo da 
Divisão Hospitalar.

Para o Dr. Massanori 
Shibata Jr., diretor5
5	'	�������<�
�������
do Grupo, o Hospital e 
Maternidade Guarulhos 
�
�		���5	����������
alternativa de elevada 
qualidade aos cerca de 
\+������	�	���?�������
cidade e da Zona Norte 
�	�:$���������2!����
������������	�?�
aberto ao credenciamen5
to de outros convênios e 
��	����	����
���������6��
informa.

Diretores e executivos comparecem ao 
evento de inauguração

������%��&����9��&���	���&	�	�����
���^�����
de Guarulhos para o GNDI

Guti, prefeito de Guarulhos (primeiro da 
direita para a esquerda), destaca a geração 

de empregos para a cidade
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Capa

Infraestrutura
Com 8.856,39 m* de área cons5
truída, a Unidade está localiza5
da em local de fácil acesso, na 
!�	�����"����	��	��-�+-{��@(	�	�	�
infraestrutura moderna em relação 
ao projeto arquitetônico, equipa5
mentos para exames e arsenal 
�����������	�
������:$��-*|��	����
}����L�����=+��	�3"��~3�����	�
de Terapia Intensiva), cinco salas 
����������	��������������������

Conforto e 
segurança
Desde o início, a concepção do 
projeto considerou o conforto e a 
segurança de seus usuários, ou 
seja, pacientes, acompanhantes, 
�������	�	L��
	����	�������
São quatro elevadores na torre 
principal, um deles com tamanho 
para transportar um leito. Outra 
�����������(������
#$��
	�����5�����5
���������	������������'�����������
que diminui o risco de infecção no 
�	���������������

Dr. Massanori ressalta que todos 
os processos e protocolos de 
atendimento da Unidade já foram 
implementados de acordo com as 
	'��0���������	������#$���	�L��5
lidade ONA (Organização Nacional 
de Acreditação), que tem foco na 
segurança do paciente. “Entrare5
mos com o processo dessa impor5
����	��	������#$����		�&�
������
��������	�	�
���	�6����4�

Sistema de gestão 

A equipe da nova Unidade
O Programa de Recrutamento Interno, que 
privilegia os colaboradores nas oportu5
�����	�
���������������
����	�	����
importante papel na formação da equipe do 
Hospital e Maternidade Guarulhos. “Antes 
de buscar pessoas no mercado, divulgamos 
internamente as vagas com foco em cola5
boradores que moram na região de Guaru5
�&�6����(�����:����������#���	�:������
gerente da área de Recursos Humanos.

����������=*�����������(�����	�	���������
um farmacêutico, um gerente administrati5
vo, três recepcionistas, uma coordenadora 
�����������������������������������������
������������	�:	�����#�����"�����&������
����������������������	�*=������������	�
para a enfermagem assistencial.

O Hospital e Maternidade Guarulhos 
�������������
�������������5:�5
corros – em diferentes andares –, 
um destinado ao atendimento de 
adultos e outro ao de crianças. Ain5
���	��*+-/��(��������?�	��
������
anexo à torre principal do complexo 
hospitalar o Espaço da Mulher, 
com consultórios de ginecologia e 
���	��������������	��������)�����	�
exames de imagem exclusivo para o 

�������(	�������

O Hospital e Maternidade Gua5
rulhos já tem implementado o 
sistema de gestão hospitalar Tasy 
�������������������!����"#���que, 
entre outros benefícios, permite 
a integração de processos. “Com 
este sistema, temos uma visão 
integrada de dados, como os do 
�	�������������������3"��������
monitor cardíaco e do prontuário 
���
���	��	6���������	��	�������
"���������	���������	�$�����
	�'�����&�
���������������
	#��
receberam um chip que permite 
seu rastreio, facilitando o trabalho 
dos gestores da Rouparia.

A inauguração do Hospital e Maternidade Gua5
rulhos ocorreu em 18 de maio. Participaram do 
evento o presidente do Grupo, Irlau Machado 
9��&���	'	�������	������������	�	������������5
toridades locais, como o prefeito Gustavo Henric 
�����~���������	��	�?���5��>������	�:���	�������
�������	�����9���	��	���������	��������	�������
�^�����%�����
��������������������	�����	���
�	�	����	�;�(�����
������	��	�	������9��5
�	��������	��	
�		�����	����?�	���	�;	�����
Humanos das empresas Clientes.

“Agradeço o acolhimento de Guarulhos. Ampliar 
�	�(���������������������
�		�#�����	5
�����������	�����
�
��������	�������������
��
������	�
���������
�6����������������������

�������	4���	����������
���^��������<�
�����
como gerador de empregos e exemplo de como 
sua administração está “de portas abertas para 
o empreendedorismo e parcerias que sejam 
�	������
������
�
���#$�6� 

�������	�
����������������������

Inauguração

!���������������3�����	�<�
�������
����-*|�
�	��������L����=+�$��	'�������	��	��	�3"�

Processos e protocolos do Hospital já foram imple5
mentados de acordo com as exigências da ONA
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Sistemas 
hospitalares
!��	����#$��	���������#$�������	5
���
���$����	����������
�����	5
tão hospitalar foram prioridades no 
ano passado e sua implementação 
��������������	����	��*+-/��!
)�
um detalhado estudo realizado em 

���	����������?�	���	��	�)5
������	�����5	�
	���"����L�	�
possui como provedor de soluções 
a Phillips. $	�����%&���������'���
aderente à nossa estratégia de 
��!(
�����)�����������������!�����
que integra desde a recepção e 
gestão da farmácia até o prontuário 

�����*��
��, diz Nancy.

A diretora informa que, no segundo 
semestre do ano passado, o Tasy 
foi inicialmente implementado no 
<�
�������L�	����:���	�	����
<�
�����9�	������$����	�	��������
sistema de gestão hospitalar será 
utilizado no Hospital e Maternidade 
������&���	����������
��������
no Hospital Montemagno, em São 
Paulo, e no Hospital SAMCI, no 
Rio de Janeiro. $	�
���������'
tação, avaliamos os processos 
e buscamos maior aderência e 
���
�+�
���
�������������, diz 
����	��;��&����	�	��	��	�:��	5
mas Hospitalares do GNDI.

Sinergia entre 
tecnologia e 
negócios

TI se destaca 
em sistemas de 
gestão hospitalar, 
que exigem um 
relacionamento 
estreito com as 
diversas áreas de 
Negócios

Assim
Que Se faz

Principalmente em grandes 
organizações, a área de TI 
(Tecnologia da Informação) 

��������	���	����������	�
��	���	����	����	����������

Para entender como essa 
������#$��	�	����'��������
��
����	���	����	��������������
olhar em volta e observar quantos 

���	���	
	��	������	�����5
gia para funcionar.

�����	�?�L�	���"��	�?���L�	5
trando seus recursos no cenário 
de crescimento no qual o Grupo 
está inserido? “Os investimentos 
em tecnologia caminham alinha-

Parque
tecnológico
!�����	��*+-/��	�?��	���5
zada a ampliação do parque 
tecnológico de TI, com foco no 
���	���������
������	��
	5
��������������	���
�����5
portar o crescimento do Grupo. 
“Cada aquisição coloca a área 
de Tecnologia da Informação 
diante da necessidade de uma 
�����#$�������#$���������5
tuição do sistema de gestão, e 

�	������	����
�	
�����6��
conclui Nancy.

t
a 
ntre tre
e 

���.��������!�������!(
����, 
������������	��������?�	���������
Mitiko Abe.

Uma das medidas para garantir 
	����	����������������#��L�	�
�����������������	�	�	����0�����
������'���	���������#$��	���	���
áreas de Negócios e de TI. Cada 
Diretoria Executiva indicou uma 
pessoa de seu setor para ser o 

�����(������	��������	�������5
dos à Tecnologia da Informação, 
e o mesmo foi feito na TI. “Com 
isso, criamos um relacionamento 
mais estreito com cada ponta para 
entender suas demandas e neces-
������, ressalta Nancy.
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Assim
Que Se Faz

Infraestrutura 
acompanha nossa 
evolução

A���&������	����������	���	���	����
����	����	��L���#K	�	���5

���#$�����;	�	���)
������������
	������
������	���	����	���5
�����������	���	����	����(��	���������	��*+-��������#����	�����	�

;��\-����&K	��L��	�������������������
�������	��*+-{��“Considerando 
que somos responsáveis, entre outros aspectos, pela construção, reforma 
e manutenção das áreas que dão suporte à Operação, o ritmo de inves-
����������/���
��������������������0"12�, avalia Carmem Campos 
�	�	��������	����5	'	��������	���(��	��������

Em que investimos?
���*+-����������	���	��	�
correspondem a uma área de 
{{���+�*. Segundo Adriano 
Almeida, diretor de Engenharia e 
Manutenção, no ano passado os 
�����	����	�����(�����������5
����������;���+����&K	����<�
�����
e Maternidade Guarulhos; R$ 13 
milhões em obras de modernização; 
;��\����&K	�	��������	�����5
tenção de Unidades; R$ 7 milhões 
em obras de �������� (processo de 
���	���4�#$����	�(��&����	��	��	5
�	
#K	��;��/����&K	�������	���5
zação de equipamentos e mobiliário; 
R$ 5 milhões no �������� do Hospital 
9�������	�;��-����&$��	��������	5
gulatórias para atender à legislação 
���	�����	�:���	�

Nosso padrão de 
qualidade 
Nesse movimento, está sempre 
presente a preocupação com 
a manutenção dos conceitos 
de hotelaria estabelecidos pelo 
Grupo, bem como os padrões 
�	���	����������	�}�
�����
��5
�	��	�	���	��#$����	����0�����
	�	��������	����
�	�����	��
legislação. Completam a lista a 
entrega de ambientes alinhados 
à segurança e ao acolhimento 
���
���	��	�����	�5	�������
colaboradores em iniciativas 
como adequação do mobiliário 
e dos vestiários, a climatização 
dos refeitórios e a modernização 
������(������������

Em 2016, a Diretoria Executiva de Infraestrutura 
entregou mais de 55 mil m2 em obras essenciais 
para suportar o crescimento da Organização

�	�������������;��	��$�����	���������
Unidade com obras de melhoria

;	���5��L����������<�
�����9������
�������
����
�����������

Hospital Paulo Sacramento antes da reforma 
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Em dia

A
��'������	��	�����
	5
soas participaram da ação 
�������������2!�����	���	5

	��	6���	���4����	��*���	�������
em 13 Hospitais da Rede Própria 
������
������	���	����	��������
e no Shopping Eldorado, em São 
��������		����������������5
dores, pacientes, acompanhantes 
e frequentadores do shopping 
foram convidados a participar, 
sob a orientação de monitores, 
�	��������������	����	�������!�
���������	��(�4	�����
�		��	�
����
o Dia das Mães, celebrado no 
	���������������	�������!����
disso, ações como essa estão 
��	��������	����������	��	(��#��
e reconhecimento dos valores 
da marca da Empresa para seus 
������(	�	��	�
�������

Confira os depoimentos:

$3�/�������4�5��6������%&�7���8�����������������������9�������������
������:���
��������������������4�����4����������&�����������������
Veronice da Silva Moreira, paciente 

$;������
�����4�������4�����&��<��/=������������������������>��������

��/�������������
���������������!�����9���������������������������?��
��
4�/���9������������������������������������5�������
Sirlene Aparecida de Souza Aguiar, acompanhante

$:���������������
�����������
���������������������4�����&��:������
!�������������������	����@�
�
����
�������������������
���

“Fiz dois porta-retratos e pretendo presentear duas mães: uma paciente e 
����
���!����������4���B���������������%&���
Lucinéia Aparecida de Souza, visitadora no Hospital SacreCoeur

$E�����������������4���&��
����������'�����������������)����������������'
������������!�������!����
����
Amanda de Sousa Xavier, auxiliar administrativo no Hospital SacreCoeur

$B���������������%&���	
4�����������/��������/�������������������
�����/��'
���E�����������������4���&��
����������'��������9�����
�������9�����������
����
�������
!�������
�������"
�
�����	
�
���
����������
�������������

Ação Amor de Presente 
homenageia as mães

Colaboradores e público 
externo participaram de 
�������	�
�����	�����
do Grupo

Criatividade e boas lembranças

Ao longo do dia, os materiais disponíveis, tais como folhas coloridas de 
EVA, ímãs, canetas, moldes, cola e tesoura, foram utilizados para criar 

����5�	������������
�����������������	�����
����5�?
��	��������5
�	��	��������������	���>��&�������>��	�������	����	����������

O resultado dessa ação pode 
ser conferido em um vídeo 

emocionante disponível no canal 
����
��������������#��$���.
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2ª Semana da Nutrição leva informações 
importantes aos colaboradores

Programa 
bemviver

Alimentação 
saudável deve ser 
praticada sempre

O ditado popular “santo de 
�����$��(�4�������	6�
�	��������	��	��$��	�

aplica ao Grupo NotreDame 
���	���������
�����
���	��	�
L���������������������	����
colaboradores. Entre as ações 
com objetivo de contribuir para 
�������	�#$������������	����
time está a Semana de Nutrição, 
que faz parte do Programa Bem 
���	��	�L�	��	��*+-/���&	������
sua segunda edição devido ao 
sucesso do ano passado, cujo 

��
)���������	�������������5
boradores a adotar bons hábitos 
alimentares no dia a dia.

;	���4�����	�*|��	��������-���	�
>��&�����:	������	������#$����
uma iniciativa feita em parceria 
entre as áreas de Medicina 
Preventiva, Marketing e 
Recursos Humanos.

30 minutos
!��#$���	�	���������������	�����	��	����“Dieta de5
��'6��2!��	����	�
�����?��������	���6��2����	���;	���	�5
�	�������$��6��2���	���	������	�	�����?�	����
���	��6��
e “Happy hour�	�����
�6��9�����
��	�����	�=+��������
�������	�
������	��	�
���������	���������	��L���5
quer transtorno na rotina de trabalho.

���:	�	�	��:$��������	����9������;����	�
Janeiro, foram desenvolvidos os cinco 
temas. Já nos 17 Hospitais da Rede 
Própria, que apresentam uma rotina 
diferente das áreas administrativas, o 
evento contou com uma palestra de 
�	����������“A verdade por trás dos 
����	���6, ministrada em diversos 
horários, para viabilizar a participa5
#$��������������	���
���	���	�
colaboradores.

Brindes
���������	������	�	�����(������	��������(��L�	����
���������
�		��	������������
����L�	��
�	(	�	����4	��
de casa, o almoço ou o lanche. Para os colaboradores dos 
Centros Clínicos e das Unidades de Medicina Preventiva 
– QualiVida, locais onde as palestras não aconteceram, a 
��
���^�����������#$���	�&?���������	����	����?�	��(���
�	(��#����
����	��������������#$���	���������	�	
	���������
��
��
��������������
����5�	�
	����!���������������	�5
do das palestras foi divulgado nos canais de comunicação 
interna – TV Corporativa, Intranet e comunicados –, permitin5
do a todos o acesso às informações. ���������%�	�������
��������&'���	����������
*+��������������������

9��L�	������������������������	�
sorteados entre os participantes 

Palestras incentivam a adoação 
de hábitos saudáveis 

���������	��	��#������������	����
surpreende os colaboradores
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Além do
Expediente

Um jovem 
escritor no GNDI

Colaborador que atua na Central de 
Atendimento gosta de escrever e 
publica seu primeiro livro

Mazus e os Cristais dos Anjos é o título do primeiro livro de um jovem escritor 
que, como você, faz parte do time de colaboradores do Grupo NotreDame 
Intermédica. Trata-se de Fernando de Jesus Mendes, que trabalha na CAMO 

(Central de Atendimento Médico Operacional) há cerca de um ano e meio. 

Ele conta que o projeto do livro nasceu quatro anos atrás, a partir de uma brincadei-
ra. “Estava conversando com meu irmão, Eduardo, que gosta de desenhar e estuda 
Design. Em certo momento, brinquei com a ideia de que poderíamos formar uma 
dupla: ele como ilustrador e eu como escritor”, lembra.

A brincadeira foi tomando forma. As ideias para a história, que gira em torno de dois 
anjos que se apaixonam e são amaldiçoados, foram discutidas aos poucos e, tempos 
depois, surgiu um livro escrito e totalmente ilustrado. O incentivo para publicar veio 
da família e de amigos para os quais Fernando e Eduardo mostravam os originais da 
obra.

O primeiro grande passo rumo à publicação ocorreu quando a mãe de Fernando e 
Eduardo, Glaucineide, descobriu na Internet o site Mesa do Editor, que se propõe a 
aproximar escritores de editoras. Os originais foram enviados e uma delas ficou inte-
ressada em publicar a história. “Investimos na produção do livro e a editora, por sua 
vez, forneceu todas as orientações e divulgou a obra”, explica Fernando. Foi assim que 
o sonho de ver seu livro publicado tornou-se realidade. Mazus e os Cristais dos Anjos 
foi lançado em 2013 e está disponível para venda no site da Amazon.

Ah, e a história não para por aí, pois Fernando gostaria de ver o livro transformado 
em filme de animação. “Já temos a segunda parte da história quase pronta e a estru-
tura da terceira está montada”, conta.

Para saber mais, acesse os sites YouTube 
e Amazon e, na ferramenta de busca, 

digite Mazus e os Cristais dos Anjos.
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Parabéns 
a todas as 
mãezonas!

Click 
GNDI

O concurso “Ser mãezona não sai   
�	�����6���	���4�����	�-+���=+�
de abril, colocou o Comitê de RH      

�����	��	��������	(����(������	���&	����
oito melhores frases entre as 614 envia5
das por colaboradoras que são mães. As 
	�	�����������&�����������	5���
���
�����>��;	��	������������	�;��-�+++�++�

P����������������������5
radores reconhecidos por 
seus colegas, em março, 

nos murais Juntos Somos +, 
criados em comemoração ao 
aniversário de 49 anos do Grupo 
����	���	����	���������!�����	�
colar um post-it com o nome do 
colaborador, era preciso informar 
o motivo da indicação. 

Para conferir as frases vencedo-
ras, acesse a área de Concursos 

Culturais na Intranet GNDI.

%�����9��������:�������
	���5
sora de Enfermagem do Hospital 
Montemagno, por exemplo, foi 
reconhecida por sua determina5
ção, proatividade e engajamento, 
o que revela seu talento na gestão 
da equipe. Orlando de Jesus 
;������	�F�������
�������	4��
�	�����5	�
�������	�	�����5
ção no mural do Hospital Paulo 
Sacramento. E sua história não 
�	�'����������	��*++*����������
�������	������������������	�
enfermagem; e, posteriormente, 
(���
�����������	�(	��	����>�������
	��	��������	�*+-/�����L��������
posição de enfermeiro do CASE 
(Casos de Alta Complexidade). 

Esses são apenas alguns exem5
plos, mas muitos outros colabora5
���	��������(������	���&	�����
durante o aniversário do Grupo 
����	���	����	���������
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REVISTA on-line


