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UM NOVO COMEÇO

Desejamos à todos os colaboradores do CHAS, um ano cheio de prosperidade e
alegria. Que possamos continuar juntos por muitos anos e que todos possam evoluir e
crescer aqui dentro. Desejamos que todos tenham um ótimo Ano Novo, com muita saúde,
paz e alegria.

Profissão e sucesso

Elaboração: Núcleo da qualidade

O consultor empresarial, professor e administrador Laércio Lins, ministrou no dia 06/12, palestra
no auditório do CHAS para coordenadores e colaboradores, sobre carreira, proﬁssão e sucesso nas
realizações de metas. Segundo os participantes a palestra foi muito enriquecedora e motivadora.
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planejamento chas
O Planejamento Estratégico é um processo
gerencial importante dentro das empresas de todos
os portes e setores. Um bom planejamento
impulsiona a empresa na direção correta,
auxiliando para que ela possa antecipar-se às
ameaças e fazer um diagnóstico de oportunidades e
melhorias. Assim, no último dia 12/12/18 o CHAS
deu início ao ciclo de reuniões que tem o intuito de
traçar os objetivos estratégicos da instituição para o
ano de 2019. A primeira reunião foi presidida pelo
Diretor Operacional Dr. George Trigueiro, e contou
ainda com a participação do Diretor Administrativo
Financeiro Sr. Antonio Crisanto. No primeiro momento foram convocados para compor o grupo
estratégico: Sr Sérgio Alexandre – Gerente Administrativo Financeiro; Dr. Carlos Japhet – Coordenador
Médico; Dr. Eniedson Barros – Médico Responsável Técnico; Sandra Farias – Gerente de Enfermagem e
a Coordenadora da Qualidade Alex Sandra Almeida, na ocasião foi discutido uma pauta com questões
básicas que irão direcionar os demais encontros. A medida que as reuniões avancem outros membros
poderão ser convidados a incorporarem a equipe, a intenção é formar um time multidisciplinar para
discussões mais abrangentes.

cqh
Em 20/12 foi dado continuidade ao ciclo de reuniões da Qualidade com intuito de engajar os
colaboradores no processo de certiﬁcação do CHAS, apresentando a eles o programa CQH e a
importância da participação de todos. A intenção é levar informação a todos os colaboradores e motivar a
multiplicação das informações ali trocadas.

QUALIDADE IN FOCO
A Qualidade e a Segurança do Paciente do
CHAS viraram notícia em jornal de grande circulação
no último dia 21/12/18, a matéria abordou o modelo do
programa CQH e as melhorias e mudanças já
ocorridas na instituição, destacando ainda a
Segurança do Paciente onde o NEP promove ações
com abordagem mais educativa estimulando a
notiﬁcação interna dos eventos adversos de forma
espontânea contribuindo assim para o gerenciamento
e melhoria dos processos.

Lilia Nadir, Alex Sandra Almeida e Geni Xavier atuam com
foco em melhorar assistência aos pacientes
Fonte: Jornal do Commercio
Foto: Luiz Pessoa/JC360

Boas-vindas
Caros Colaboradores,
É com o maior prazer que lhe damos as boas-vindas como novo membro da
equipe CHAS. A partir de agora você é membro da família e contamos com você para
melhorar a qualidade dos serviços que prestamos aos nossos clientes, pois só assim
conseguimos estar entre os melhores. Prossionalismo e atitude positiva serão a chave do
seu e do nosso sucesso.
Uma vez mais, Bem-Vindos.

Admitidos no dia 04/12/2018

SEVERINO DA SILVA NASCIMENTO

erasmo pereira de lima

AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO

AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO

Admitidos no dia 11/12/2018
leila lopes da silva
enfermeira (ala)

edmar sérgio silva de aguiar
técnico de enfermagem (ala)

itajacy d’angelo brito
técnica de enfermagem (ala)

jeverson luiz monteiro barbosa
técnico de enfermagem (ala)

thailanne magda girão de souza anjos
enfermeira (ala)

Admitidos no dia 12/12/2018
valdelucia Maria da silva
técnica de enfermagem (UTI)

everton do nascimento de brito
técnico de enfermagem (bloco cirúrgico)

ana cláudia heliodoro do nascimento
farmacêutica

