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Hospital realiza o 2º Arraiá de São Camilo para os funcionários

Os participantes
dançaram
deliciosos pratos
típicos e dançaram a
tradicional quadrilha.

No dia 28 de junho, a diretoria do Hospital Dr.
Cândido Junqueira juntamente com os funcionários
da instituição realizaram o 2º Arraiá de São Camilo.
Durante o evento, que aconteceu no pátio do hospital,
os participantes puderam degustar comidas típicas de
festa junina, como canjicada e cachorro quente e
participar da tradicional quadrilha.
De acordo com a irmã Eliane, diretora
administrativa da instituição este é mais um meio de
partilha, integração e convivência entre colegas de
trabalho dos diversos setores. “O bom relacionamento
entre eles é essencial para que o hospital seja um
ambiente leve, gostoso de trabalhar e produtivo”, diz a
irmã.
Renan José da Silva, analista de Rh do hospital
comenta que a festa vem com o propósito de
integração e alegria para os colaboradores da
empresa, sempre se faz necessária a ligação entre
pessoas. “Este evento já esta inserido no calendário
do hospital promovendo a proximidade entre os
funcionários”, relata Silva.
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Carnê do hospital atende pessoas de 46 municípios
Desde 1996, para melhor atender a população
de Cruzília e região, o Hospital Dr. Cândido Junqueira,
criou o Carnê do Hospital. Atualmente, 4.500 pessoas
de 46 municípios dos estados de Minas Gerais, São
Paulo e Rio de Janeiro contribuem com o carnê.
Contribuindo com o carnê, imediatamente as
pessoas têm desconto em consultas médicas,
fisioterapia, tratamento odontológico, farmácias e
laboratórios.
A partir de 4 meses de contribuição, as pessoas
passam a ter 25% de desconto nos exames de
eletrocefalograma e mapeamento cerebral, 40% nos
procedimentos de raio x, ultrasson, ecocardiograma,
colonoscopia e mamografia e 50% de desconto nos
exames de tomografia e endoscopia.
Everaldo Márcio Andrade, responsável pelo
carnê, comenta que após 10 meses de contribuição, as
pessoas têm direito a 100% de desconto em
internações clínicas e cirurgias. “Os contribuintes têm
o direito a ficarem internados em um quarto privativo
com acompanhante”, diz.
José Roberto Torquato, operador perfuratriz é
contribuinte há 4 anos. Ele comenta que o Carnê do
Hospital o ajudou a conseguir desconto na cirurgia que
fez no fêmur. “Se não tivesse contribuído com o carnê
não iria conseguir fazer a operação, porque sem o
desconto dado ficaria muito caro”, relata Torquato.
Existe duas opções de contribuição, o familiar
(R$ 65,00) e o individual (R$ 40,00). As pessoas que
desejam fazer o familiar devem apresentar CPF,
identidade, certidão de casamento ou comprovante de
união estável e certidão de nascimento dos filhos, que
devem ser menores de 21 anos. No caso do individual
é preciso apresentar somente os documentos de
identidade e CPF.
De acordo com a irmã Eliane, diretora
administrativa do hospital, todo o dinheiro arrecadado
com o carnê é revertido para a própria instituição. “Este
ano o capital está sendo usado para a realização de
melhorias no prédio do hospital, como a reforma dos
quartos da maternidade”, afirma a irmã

Atualmente, 4.500 pessoas de 46 municípios contribuiem
com o Carnê do Hospital.
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