
1º DE MAIO- DIA DO TRABALHO JORNAL INTERNO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE              

O VICENTINO 

PARABÉNS ! ! ! ! 
 A Administração parabeniza a 
todos os funcionários pelos ótimos resul-
tados apresentados pelo nosso hospital 
durante visita de verificação da Vigilância 
Sanitária. 
 Durante a visita, foi constatado 
que nossa Santa Casa está adequada às 
exigências da Vigilância Sanitária. Aten-
dendo aos requisitos para o bom funcio-
namento da entidade. 
 O relatório apontou que as insta-
lações foram encontradas limpas, os ma-
teriais, protocolos e equipamentos em 
ordem. 

 Tudo isso é o resultado do 
comprometimento e da seriedade com 
que estamos executando nosso traba-
lho. 
 Não devemos nos esquecer  
que este deve ser um resultado apresen-
tado diariamente e não somente em dias 
de vistoria. 
 Nossa meta é melhorar sem-
pre, tornando nosso hospital o melhor 
em atendimento. Para isso, contamos 
com  adesão de todos, a fim de que este 
objetivo seja o de todos que aqui traba-
lham. 

 Há longas explicações para a 
ética, porém uma explicação simples e 
útil para o dia a dia de qualquer profissio-
nal é adotar como comportamento ético a 
prática daquilo que ele também gostaria 
que fizessem a ele próprio. Quando per-
guntamos: “Será que eu gostaria que al-
guém fizesse isso comigo?”, estamos fa-
zendo o julgamento da ética em nosso 
próprio modo de agir. 
 Ser ético nada mais é do que agir 
direito, proceder bem, sem prejudicar os 
outros, é estar tranqüilo com a consciên-
cia pessoal. É também agir de acordo com 
os valores morais de uma determinada 
sociedade. 
 A ética profissional é o conjunto 
de princípios que regem a conduta funcio-
nal de uma profissão.É utilizada para defi-
nir deveres e estabelecer regras de condu-
ta do indivíduo, no desempenho de suas 
atividades profissionais . 
 Dessa forma, surgiram os códi-
gos de ética; eles oferecem orientações, 
estabelecem diretrizes para um nível dig-
no de conduta profissional. 
 Todos os códigos de ética profis-
sional trazem em seu texto a maioria dos 
seguintes princípios: 
* Honestidade no trabalho, 
* Lealdade para com a empresa; 
* Observância das normas da empresa 
* Tratamento cortês e respeitoso a supe-
riores, colegas e subordinados. 
    

 O Dia do Trabalho é comemo-
rado no dia 1 de maio em alguns países, 
sendo feriado nacional em muitos deles, 
como no Brasil, por exemplo.  
 A história desta data está relaci-
onada a uma manifestação realizada no 
dia 1 de Maio de 1886 em Chicago, Es-
tados Unidos, na qual milhares de pesso-
as reivindicavam a redução da jornada de 
trabalho para 8 horas diárias. A partir 
deste dia, houve uma greve geral nos 
EUA.  
 Outros fatos que marcaram 1 
de maio como o dia de luta pelos traba-
lhadores foram as manifestações no nor-
te da França ocorridas em 1891, as quais 
resultaram na morte de dez manifestan-
tes; e a proclamação de 1 de maio como 
o dia internacional de reivindicação de 
condições de trabalho. 
 No Brasil, em primeiro mo-
mento, o Dia do Trabalhador era um 
espaço dos movimentos que tinham in-
fluências do anarquismo e comunismo, 
como forma de protesto e crítica às es-
truturas sócio-econômicas do país. Com 
o início da Era Vargas, a movimentação 
aos poucos cedeu espaço para a propa-
ganda trabalhista de Vargas, que acabou 
por destinar um dia de comemoração ao 
trabalhador.  
PROGRAMA 
QUALIDADE 
SANTA 
CASA 

PARABÉNS AOS Aniversariantes 
 

Mara dos Reis Antônio - 04/05 
Solange Parizzoto da Costa - 06/05 

Ivaneide Aparecida da S. Gomes - 08/05 
Joceli Ferreira V. Silveira - 08/05 

Adriana do Nascimento Calcagni - 09/05 
João Paulo Iotti Blasi - 13/05 
Sirlene Milan Dias - 14/05 

Tayllor Robson de S. Vicente - 15/05 
Sonia Maria A. Boldrin - 15/05 

Eusileia Juventino - 18/05  
Lidiane Ramos Astolfo - 19/05 

Maria das Graças Z. Maieru - 19/05 
Marcelo Fornari - 20/05 

Elaine Cristina da C. Biaco - 20/05 
Ariane da Silva Corsini - 22/05 

Edilene Maria G. Felicissimo - 26/05 
Ronaldo Aparecido R. Prado - 26/05 

Rosana Spósito - 26/05 
Verônica aparecida Salvador - 31/05 

   

Vale - Transporte 

13/05/2011  

Novos Funcionários 

 
Ana Cláudia Cabral M. Ferreira 

Recepção 
 

Tânia Regina de Paula 
Lavanderia 

15 DE MAIO 

“DIA NACIONAL DE CONTROLE 
DE INFECÇÃO RELACIONADA À 

ASSISTÊNCIA À SAUDE” 

 A higienização das mãos é 
considerada a medida de maior impac-
to e  comprovada eficácia na preven-
ção e  controle das infecções relacio-
nadas à assistência à saúde. 

ÉTICA NO TRABALHO 1º DE MAIO- DIA DO TRABALHO 

CAMPANHA CCIH 


