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HGIS completa 22 anos de
dedicação, cuidado e excelência

O Hospital Geral de Itapecerica da Serra
completou 22 anos neste mês de março. Para marcar
este momento, o hospital realizou uma série de
ações, pensadas para acontecer respeitando as
restrições sanitárias do momento atual da pandemia.
O Auditório Mario Covas recebeu um espaço
decorado com bolo, velinha, muitos balões e um kit
de “festa na sacola”. Em outro momento, a instalação
temporária de um totem exclusivo ofereceu a todos a
oportunidade de realizar fotos impressas na hora.
Também foram realizados almoço e jantar de
comemoração, tradicionalmente gratuito para
colaboradores, com direito a cardápio especial.
Ainda parte da programação, o Dia
Internacional da Mulher contou com a enfermeira
Daiane Coimbra Santana em um recital de violão e

teclado. Ela deu o tom ao almoço do dia 8 de março,
assinando a solenidade de um dia de luta pelos
direitos de igualdade entre gêneros.
Para a segunda etapa, foi realizado o Bazar
das Voluntárias e a homenagem de tempo de casa
dos colaboradores que completaram quinquênios
em 2021. Os veteranos de cinco, dez, quinze e vinte
anos receberam – ou trocaram! – os clips de crachá e
agora ostentam suas estrelas com orgulho.
O mês encerra com uma Mostra Virtual de
Talentos. Os trabalhos estão sendo enviados para o
NEP, pelo email nep@hgis.org.br e será exibido na
nossa intranet a partir do dia 29. Inscreva o seu
trabalho, são diversas modalidades: canto, música,
dança, teatro, poesia, literatura, fotografia, desenho
e artesanato.

Novos cipeiros tomam posse

Após a eleição realizada em fevereiro, a
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
realizou uma cerimônia de posse.
Acompanhe as novidades do HGIS nas nossas redes
@hgis1000
www.linkedin.com/company/hgis

Reunidos no Espaço Bem Estar, os novos
cipeiros conheceram a equipe completa e suas novas
demandas. Eles serão presididos pela coordenadora
de Recursos Humanos, Ana Luiza Medeiros de
Almeida Diniz, como já acontecia na gestão anterior.
No site, você encontra a lista completa dos
novos integrantes da CIPA.

