‘Parceria com Acqua permite ampliar número de partos e
humanizar atendimento’, afirma secretário de São Vicente

Responsável pela Secretaria de
Saúde de São Vicente elogiou
trabalho do Instituto durante
integração promovida por
colaboradores do Acqua

O secretário de Saúde de São Vicente, Antonio Rua Vieira, vislumbra na
parceria com o Instituto Acqua uma possibilidade concreta de ampliar a quantidade de partos e humanizar os atendimentos realizados na maternidade do
Hospital São José. A aﬁrmação foi feita
durante integração promovida em 8 de
maio pelo Instituto junto a seus colaboradores.
O secretário de saúde de São Vicente esteve na capacitação dos colaboradores e falou o que espera da parceria.
“Temos como objetivo qualiﬁcar nossa
maternidade e acredito que o Acqua tem
muito a contribuir. Entre nossas metas
estão ampliar o número de partos, reduzir a quantidade de óbitos e o número de
cesáreas, além de oferecer um atendimento mais humanizado às gestantes e
seus ﬁlhos. Nesse sentindo, tenho certeza que esta parceria nos ajudará”, disse.
A capacitação dos proﬁssionais
é justamente um diferencial apontado
pelo secretário para qualiﬁcar o atendimento. A integração foi realizada pelos
coordenadores do Instituto Acqua de
diferentes áreas com informações sobre
recursos humanos, segurança do trabalho, coordenação médica e administra-

Coordenadores do Instituto Acqua ﬁzeram a integração com os colaboradores

ção hospitalar. Em São Vicente, o Acqua
tem como colaboradores da maternidade, enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem, ﬁsioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, auxiliares administrativos e controladores de acesso, que
totalizam 51 proﬁssionais.
Cotidianamente, os colaboradores
receberão capacitação para garantir a
manutenção dos serviços da maternidade com a qualiﬁcação e modernização do
atendimento. Dessa forma, o trabalho
visa promover boas práticas de atenção
ao parto e ao nascimento, garantindo
a promoção do aleitamento materno e
alimentação complementar saudável e
atenção com a atenção básica por meio

de visitas domiciliares.
Os serviços previstos na parceria
englobam o atendimento da saúde materno infantil em nível ambulatorial e
hospitalar e incluem a operacionalização
de 51 leitos, acolhimento com classiﬁcação de risco nos serviços de atenção obstétrica e neonatal, DST/HIV/Aids e Hepatites, além do atendimento ambulatorial.
A parceria ainda tem trabalhos especíﬁcos como a busca ativa de crianças
vulneráveis, implementação de estratégias de comunicação social e programas
educativos relacionados à saúde sexual e
à saúde reprodutiva, além de orientação
e oferta de métodos contraceptivos.

Acqua exibe filmes para celebrar mês do Meio Ambiente
Para celebrar o mês do Meio Ambiente, agora em junho, o Instituto Acqua abre as portas de seu escritório em
Ribeirão Pires para a exibição de ﬁlmes
do Circuito Tela Verde, programa do
Departamento de Educação Ambiental
do Ministério do Meio Ambiente que
promove conscientização sobre gestão
ambiental. As exibições ocorrerão todas as terças-feiras deste mês, das 10h
às 12h e das 14h às 16h, nos dias 3, 10,
17 e 24.

Outra atividade do Instituto na
primeira semana de junho será a participação, nos dias 5 e 6 de junho, na
Tenda Multicultural, em Ribeirão Pires,
de ação da Prefeitura Municipal para
lembrar a data. O Acqua participará do
evento com exibição de ﬁlmes do Circuito Tela Verde, distribuição de lápis
semente para quem participar das atividades e oﬁcinas do curso de jardinagem
e paisagismo Comunidade Viva, projeto
realizado com patrocínio da Petrobras.

Apresentações das atividades atraem mais
alunos para o programa
Educa Geral em Santo André
Educadores têm despertado o interesse de crianças com demonstrações das
atividades oferecidas pelo programa de ações complementares

A adesão dos alunos da rede municipal de ensino de Santo André para o programa de ações complementares Educa
Geral, uma parceria entre Instituto Acqua
e Secretaria de Educação da Prefeitura
de Santo André, tem crescido a cada dia.
Para ampliar ainda mais o número de alunos que participam das atividades de dança, ginástica artística, teatro e circo, capoeira, taekwondo, artes visuais e xadrez
no contraturno escolar nos Cesas (Centros
Educacionais de Santo André), os educadores têm realizado ações durante o horário escolar para estimular o interesse das
crianças, pais e até dos professores.
Apresentações de teatro e dança,
demonstrações de taekwondo e capoeira,
aulas abertas de artes visuais e confecção

de cartazes sobre o desenvolvimento cognitivo das modalidades são algumas das
atividades desenvolvidas para sensibilizar
a comunidade escolar. Algumas das ações
foram promovidas por iniciativa dos próprios monitores dos cursos.
“O objetivo é mostrar como as atividades de ações complementares auxiliam
no processo de desenvolvimento da criança e também na aprendizagem dentro do
ambiente escolar”, revela Claudia Cristina
Felician Lima, gerente de projetos educacionais da Prefeitura de Santo André. As
ações acontecem nas EMEIEFs (Escolas
Municipais de Educação Infantil e Ensino
Fundamental) e são organizadas junto
com cada uma das equipes de gestão da
escola.

Palestra do Clube de
Jardinagem ensina cachepôs

Diversas atividades envolveram as
crianças que participam do projeto

Instituto Acqua e Prefeitura de Cotia
reúnem 200 pessoas em campanha de
doação de sangue

O Clube de Jardinagem se reuniu mais uma vez,
no último dia 30, para aprender a confeccionar
cachepôs. Versáteis e úteis para a decoração, eles
foram feitos pelos alunos e sorteados ao final do
encontro.

Palestra no IMASF aborda
alergias alimentares
Doadores ﬁzeram ﬁla durante a coleta

A parceria entre o Instituto Acqua, o IMASF e a Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo
do Campo proporcionou a realização de palestra sobre
“Alergias alimentares e suas alternativas nutricionais”,
ministrada pela Dra Renata D’Errico e a nutricionista
Ana Carolina Levischi Caus. Em junho o tema será
“Alimentação e esporte”.

Com o tema “Dia de Doar Sangue”, o Instituto Acqua e a Prefeitura
de Cotia, em parceria com o Hospital
Regional de Cotia e a Colsan (Associação Beneﬁcente de Coleta de Sangue), realizaram campanha de doação de sangue na cidade.

síﬁlis e doença de Chagas. A carteirinha de doador, com os resultados
dos exames, ﬁca pronta em cerca de
30 dias e deve ser retirada no posto
de coleta. O objetivo da campanha
foi abastecer o banco de sangue para
emergências dos hospitais.

Cerca de 200 pessoas foram à
Clínica da Mulher para participar da
doação. No local, elas foram submetidas a uma triagem e o sangue coletado passou por vários testes, além
de exames para hepatite B e C, HIV,

Durante o processso de coleta,
o prefeito de Cotia, Carlão Camargo,
esteve na Clínica da Mulher e elogiou
o trabalho, além de ressaltar o compromisso, a importância e a necessidade de ser um doador de sangue.
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