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SECRETARIA GERAL 

 Administração Ordinária da Filial 

 CVB nas praias ( 10,17,18,24,25,31) 
 Contatos HMI 

 Audiências: Cantagalo – 15/01- 02  

       28/01 - 02 

 Acompanhamento ao programa Alimentação Diária (compras e organização)   

 Acompanhamento administrativo, manutenção e de pessoal 

 Liberação de veículos/Compra de materiais 

 Formatura NUDEC – 9/01 

 Audiência pública sobre Refugiados – 15/01 

 Participação do Sarau da CVB- DC 

 Suporte às atividades 

 Ida à Filial Municipal de Rio das Ostras – 16/01 

 

Apoio às Filiais/Coordenações: 

Cachoeiras de Macacu 

Volta Redonda 

Resende 

Rio das Ostras 

Niterói 

Silva Jardim 

Tanguá 

Duque de Caxias 

 

Contatos: 

 DIG 

 ELEVADORES ALPHA 

 

 

Reuniões: 

06/01 – De Departamentos 

07/01 - HMI 

08/01- 12/01 – 13/01 – 16/01 - CVB nas praias  

12/01 – P S  

13/01 - CICV 

15/01 – 27/01 – CEIPARM 

29/01 – Defesa Civil (PSE e NUDEC) 
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VOLUNTARIADO 

 Entrevistas Iniciais e Reuniões com Voluntários 

No período de 05 a 31/01/2015 foram realizadas 23 entrevistas iniciais com voluntários e feitos 

alguns contatos para recadastramento de colaboradores que estariam interessados em retornar à 

Instituição. Durante esse primeiro momento, procurou-se enfatizar as questões relacionadas ao 

perfil, habilidades e interesses do candidato. Além disto, alguns esclarecimentos foram dados no 

que se refere aos departamentos operacionais e seus projetos, bem como sobre atividades que 

poderiam ser desenvolvidas a nível interno, na Filial. 

 Convocação de Voluntários  

Atendendo à solicitações dos departamentos, voluntários foram captados para atividades internas 

e externas segundo demanda de seus Gestores. 

Voluntários foram, ainda, convocados e direcionados para as atividades desenvolvidas no Projeto 

CVB nas Praias. 

 Atualização de contatos com Voluntários 

Por e-mail e telefone, voluntários foram agendados para recadastramento e inserção em escalas 

de trabalho onde a participação de recursos humanos se fazia necessário.  
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SOCORROS E DESASTRES 

No dia 07 de Janeiro de 2015, Foi realizada uma apresentação do Projeto Cruz Vermelha nas 
Praias 2015 e Suporte Básico de Vida, treinamento e avaliação prática dos voluntários da Cruz 
Vermelha Brasileira – Filial de Niterói e na Estadual foi realizada uma reunião com os voluntários 
atuante no Departamento de Socorros e Desastres; 
 
No dia 08 de Janeiro de 2015, foi realizado no Auditório do 2° Andar apresentação e reunião com 
os voluntários do Projeto Cruz Vermelha nas Praias 2015; 
 
No dia 10 de Janeiro de 2015, Abertura oficial do Projeto Cruz Vermelha nas Praias 2015 na Orla 
de Copacabana; 
 
No dia 17 e 18 Janeiro de 2015, Foi realizado primeira semana com plantão nas praias e plantões 
na Zona Sul e na Zona Oeste foi realizado somente no dia 17/01/2015; 
 
No dia 21 de Janeiro de 2015, Foi realizada uma reunião com os voluntários atuante no 
Departamento de Socorros e Desastres. 
 
No dia 24 e 25 de Janeiro de 2015, Foi realizada segunda semana com plantão nas praias e 
plantões somente na Zona Sul. 
 
No dia 31 de Janeiro de 2015, Foi realizada terceira semana com plantão nas praias e somente 
na Zona Sul e o Douglas Souza administrou uma palestra na comunidade Parada de Lucas sobre 
“Cuidados em Enchentes”.  
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COMISSÃO DE APOIO AS FILIAIS E COORDENAÇÕES 

Atividades da Comissão:  

 Resposta aos e-mails; 

 Devolução da Documentação de São Gonçalo para a Nacional, seguindo as 
recomendações passadas anteriormente; 

 Entrega da documentação aprovada pela Nacional, referente às Filiais dos Municípios de 
Casimiro de Abreu e Rio das Ostras; 

 Recebimento do relatório referente á outubro, novembro e dezembro da Filial de Nova 
Iguaçu; (08/01) 

 Postagem nos Correios, da documentação aprovada pela Nacional, referente á Filial de 
Iguaba Grande; 

 Reunião com o presidente da Filial de Duque de Caxias; 

 Orientação a respeito do relatório trimestral á Filial de Cachoeiras de Macacu; 

 Recebimento do relatório referente á outubro, novembro e dezembro da Filial de 
Petrópolis; (12/01) 

 Envio do relatório da CAFC ao Departamento Estadual de Comunicação; (13/01) 

 Atualização dos quadros demonstrativos do Conselho Diretor das seguintes Filiais: Nova 
Friburgo, Petrópolis, Resende, São João da Barra e São João de Meriti; 

 Envio de e-mail lembrando a Filial de Angra dos Reis da necessidade da Renovação do 
terço que vence nesse mês; 

 Entrega da documentação aprovada pela Nacional, referente á Filial de São João de Meriti 
e currículo de voluntária, indicada pela presidência Estadual para compor o corpo de 
voluntários da Filial; (15/01) 

 Envio de e-mail lembrando a Filial de Resende da necessidade da Renovação dos terços 
vencidos; (15/01) 

 Término do prazo para as Filiais e Coordenações entregarem o relatório referente á 
outubro, novembro e dezembro (15/01) 

 Recebimento do relatório referente á outubro, novembro e dezembro da Filial de Resende; 
(15/01) 

 Recebemos 1 cópia dos seguintes Documentos da Filial de Resende: Ata de Fundação e 
Reunião de Conselho (registradas) e Estatuto (registrado); 

 Reunião com a voluntária e mestranda, Nádia Simões, a respeito da dissertação. Foi 
indicado a mesma buscar o Departamento de Primeiros Socorros para uma entrevista 
sobre a atuação em Comunidades; 

 Solicitação de uma aba da CAFC no site institucional. Foram enviadas 2 (duas) planilhas 
com contatos institucionais (telefone, e-mail, endereço e site) de todas as representações 
municipais assim como o mapa sinalizando onde possuímos representação no Estado. Foi 
pedido que sejam publicados os dados mesmo que incompletos como uma forma a 
incentivar que as representações mantenham os seus contatos atualizados na CAFC. Foi 
solicitada a criação de e-mails institucionais para as que ainda não possuem e que sejam 
redirecionados os e-mails institucionais para os pessoais dos representantes; 

 Recebimento do relatório referente á outubro, novembro e dezembro da Filial de 
Seropédica; (16/01 ás 22:08) 

 Recebemos fotos de atividades da Coordenação de Silva Jardim. Foi reenviado o guia 
para Coordenações e o modelo de relatório padrão para que o mesmo reenviasse as 
informações referente á 2014 dentro do padrão solicitado; (19/01) 
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 Envio de e-mail alertando o presidente em exercício da Filial de São Pedro da Aldeia para 
o prazo de Reestruturação da Filial. No mesmo e-mail contaram informações com o passo 
a passo para o processo de Reestruturação, registro da documentação, etc. O e-mail foi 
prontamente respondido e se estabeleceu um contato frequente entre a Filial Municipal e a 
CAFC sobre o processo; (21/01) 

 Postagem nos Correios, da documentação aprovada pela Nacional, referente á Filial de 
Itaperuna; (21/01) 

 Enviamos e-mail lembrando a Filial de Tanguá que os seguintes documentos continuam 
em pendência na CAFC: Ata de fundação, Ata de Reunião de Conselho, Estatuto e 
relatório referente às atividades de 2014; (21/01) 

 Enviamos e-mail lembrando a Filial de Itaguaí que a mesma continua em pendência com a 
CAFC na entrega de documentação e relatório; 

 Elaboração de Mapa de Filiais/meses para a renovação dos terços; 

 Reunião com o presidente de Resende a respeito da atividade sobre a Dengue que será 
desenvolvida nos dias: 23, 24 e 25 de janeiro; 

 Conversa com o presidente da Filial de Tanguá a respeito da documentação; (22/01) 

 Visita pelo prédio e reunião com a Sra. Penha, representante da Filial do Estado do Rio 
Grande do Norte; 

 Orientação ao Sr Henrique Florêncio, representante da presidência da Filial de Magé, a 
respeito do processo de Reestruturação da Filial local; (22/01) 

 Recebemos do Departamento Nacional de Filiais a documentação da Filial de São 
Gonçalo. Na mesma data foi enviado um e-mail para o contato institucional da Filial local 
informando a liberação dos documentos e solicitando um agendamento para a retirada dos 
mesmos na CAFC. A resposta da Filial local mostrou desinteresse e desconhecimento a 
respeito dos mesmos; (23/01) 

 Revisão do esboço do Guia para Filiais; 

 Orientação à Coordenação de Itaboraí. A mesma acionou a CAFC por ter uma atividade 
para indicar a Filial de Niterói; O presidente da Filial Municipal autorizou à Coordenação a 
realizar a atividade em seu território; (27 e 28/02) 

 Recebemos da presidência da Filial de Nova Friburgo uma cópia das exigências do 
Cartório Local para o registro da Ata de Fundação e Estatuto; (28/01) 

 Recebemos da Coordenação de Silva o relatório no padrão solicitado referente ao período 
de abril á novembro de 2014. 

 Organização e atualização do cadastro das Filiais e Coordenações no Estado do RJ; 

 Orientação as Filiais e Coordenações que as solicitam; 

 Resposta ás mensagens enviadas para o e-mail: cafc@cruzvermelharj.org.br 

 Envio de ofícios e correspondências para as Filiais e Coordenações; 

 

Equipe da Comissão de Apoio as Filiais e Coordenações:  

 

José Jorge de Souza 
Jennifer Fernandes 

  

mailto:cafc@cruzvermelharj.org.br
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JUVENTUDE 

 Rede Estadual de Juventude 

A Rede Estadual de Juventude foi criada para ser um espaço para construção coletiva e 
permanente da Juventude no Rio de Janeiro. Um ambiente favorável à troca de conhecimento e 
novas ideias, além de facilitar a adesão de novos membros, assim como o entendimento sobre o 
que é a Juventude na Cruz Vermelha – que está sempre em constante renovação.  

A criação da Rede surgiu da necessidade de ampliar o trabalho da Juventude para todas as 
Filiais e Coordenações Municipais da Cruz Vermelha no Estado do Rio de Janeiro. Como apenas 
a Filial do Rio de Janeiro possuía o Departamento consolidado, em 2014 foi iniciado o processo 
expansão que resultou na criação de núcleos e departamentos de Juventude em diversas Filiais. 

A Rede é voltada para o empoderamento dos jovens voluntários, dando a eles a oportunidade de 
participar diretamente do desenvolvimento de novas políticas, documentos, campanhas e 
projetos. Ela passa a ser o coração da Juventude no Rio de Janeiro, dando foco na unificação de 
ideias e do trabalho, com o objetivo de fortalecer e ampliar a atuação do Departamento. 

A estrutura da Rede foi construída durante as reuniões de Barra Mansa e no 1º Acampamento de 
Juventude (2014), chegando ao que foi apresentado na última reunião (dias 10 e 11 de janeiro de 
2015). Ela passa a ser o fórum permanente da Juventude no Rio de Janeiro, com participação 
exclusiva para jovens entre 18 e 30 anos, propiciando assim um ambiente leve e favorável ao seu 
desenvolvimento.  

Durante a última reunião, realizada entre os dias 09. 10 e 11 de janeiro na sede da CVB-RJ, os 
representantes das Filiais de Iguaba Grande, Duque de Caxias, Volta Redonda, Niterói e Rio de 
Janeiro debateram as dificuldades encontradas por cada Filial em seu processo de formulação do 
Departamento, discutiram propostas para solução dessas dificuldades e foram apresentados à 
estrutura da Rede. 

 Visita a Filial Municipal de Rio das Ostras  

Seguindo o processo iniciado em 2014 de fortalecimento e crescimento dos núcleos Juventude 
nas Filiais e Coordenações no Estado do Rio de Janeiro, iniciamos este ano com a visita a Filial 
Rio das Ostras, aproveitando a ida do Departamento de Primeiros Socorros que havia sido 
requerido para o treinamento dos voluntários locais para a execução do Cruz Vermelha nas 
Praias no município. 

Nesta oportunidade o Gestor do Departamento de Juventude – Thiago Quintaneiro – aproveitou 
para reforçar a importância do desenvolvimento de um núcleo de Juventude na Filial, 
demonstrando as vantagens e caminhos para a consolidação do mesmo. A reunião gerou bons 
frutos, sendo o principal deles o agendamento prévio de uma reunião de Juventude a ser 
realizada na região no mês de abril (a confirmar), na qual participariam jovens interessados em 
ingressar no voluntariado e seriam capacitados em Cruz Vermelha e Juventude. 

 

 Cruz Vermelha nas Praias 

Em sua 4ª edição desde sua retomada, o projeto Cruz Vermelha nas Praias iniciou sua 
temporada de verão um pouco diferente. Desta vez além do consolidado trabalho de apoio aos 



 

 

Janeiro 

 

salva vidas com envio de uma dupla de socorristas para cada um dos doze postos entre o Leme e 
o Leblon, equipes de comunicação, psicologia, logística e juventude estão reforçando o “Time 
Cruz Vermelha” neste importante programa da instituição. 

Concentrados nos postos 01, 03, 08 e 11 a Juventude tem a função de Identificação de Menores, 
um trabalho já realizado a um tempo pelo departamento em diversas atividades e ações, agora 
sendo incluído também o “Projeto Praia” em nosso portfólio. Inicialmente esta função era exercida 
pelos próprios socorristas de plantão – o que ocasionava em sobrecarga aos socorristas – porém, 
com a nova organização do programa das praias, onde todos os departamentos apoiariam em 
suas áreas específicas, a Juventude entra de vez com seus voluntários e know how. 

Iniciado em 10 de Janeiro, o Cruz Vermelha nas Praias – 2015, já contou com a participação de 
26 voluntários de Juventude contabilizando mais de 500 crianças identificadas somente neste 
mês. 
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PSICOLOGIA 

Levantamento, planejamento e organização do II Fórum Estadual de Psicologia da Filial 

Estadual em apoio às representações municipais. A elaboração do programa, dos 

documentos e convites deste evento conta com o apoio do Conselheiro Estadual Fabiano 

Alves, que também esteve presente no I Fórum contribuindo com informações e orientações 

pertinentes a cada mesorregiões do Estado. 

 

 Participação em reuniões realizadas no mês:  

 Reunião mensal de departamentos com a Secretaria Geral; 

 Reuniões com os Departamentos para elaboração do PEC da Filial Estadual; 

 Participei junto a outros funcionários que participaram do curso BAGER da 

reunião para elaboração de material e apresentação a direção. 

 

No planejamento as atividades da Psicologia no Projeto Cruz Vermelha nas Praias, elaborei 

e organizei o material teórico para o projeto, as orientações e capacitação aos voluntários do 

departamento; entrevistas com novos voluntários, reunião com os antigos que se 

disponibilizaram a participar este ano e encaminhamento ao curso básico de formação do 

voluntário. 

Participação no treinamento de voluntários da Juventude no tema sobre recreação com 

crianças em abrigos temporários para crianças cujas famílias estão desabrigadas ou 

desalojadas. 

Participação na abertura do Projeto Cruz Vermelha nas Praias na orla da praia da zona sul. 

 Encontro da equipe de voluntários psicólogos e estudantes da área – FESPsi – 

Primeiro encontro de capacitação: 

 Tema: A Psicologia nos desastres aéreos – ações, suporte psicológico, estudo 

de casos e normas e legislações da ANAC. 

 O encontro teve a participação de Ten Psi Luciana do IPA – Instituto de 

Psicologia da Aeronáutica com a experiência em acidentes aéreos no apoio aos 

familiares dos pilotos e militares. 

 A psicóloga voluntária Michelle Ávila (ex-funcionária da Gol) trouxe estudo de 
casos e reflexões sobre os recentes acidentes aéreos no mundo; 

 A psicóloga voluntária Neyde Lucia (Ten Cel Psi da Força Aérea Brasileira/ ESG) 
trouxe as normas e legislações da ANAC e reflexões sobre nossas ações em 
acidentes aéreos. 
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Elaboração e avaliação do documento de convênio para a realização de estágio junto ao 

Departamento Jurídico e coordenadores da UNIABEU para fechamento de contrato com a  

CVB-RJ.  

Representação da CVB-RJ na passagem de Comando do Diretor do Departamento Geral de 

Defesa Civil – DGDEC, junto a voluntária Judith Lima. 

Workshop sobre “Intervenções Psicossociais junto as comunidades” para a Defesa Civil do 

Município do Rio de Janeiro.  
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Algumas dinâmicas e vivências são importantes para contextualizar o que é mostrado na 

teoria. Até na hora do lanche fizemos uma dinâmica.  

 

      
 

Alguns voluntários me acompanharam nesse Workshop, Thiago Passos, Gabriel, Flávia 

Sena e Judith Lima. Pela sua participação especial falando de sua experiência Thiago 

Passos também recebeu o certificado. 
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PRIMEIROS SOCORROS 

5 de Janeiro: Iniciaram-se as atividades no Departamento para o ano de 2015. Durante a manhã 

foi realizado a arrumação da sala, utilizando o Programa 5S como etapa inicial e base para 

implantação da qualidade total.  O programa, no departamento, tem como objetivo mobilizar, 

motivar e conscientizar cada colaborador voluntário para a Qualidade Total, através da 

organização e da disciplina no local de trabalho. A arrumação do ambiente de trabalho colabora 

para um bom clima e imagem organizacional. A metodologia 5S foi escolhida como base, pois o 

seu propósito é de melhorar a eficiência através da destinação adequada de materiais (separar o 

que é necessário do desnecessário), organização, limpeza e identificação de materiais e espaços, 

bem como a manutenção e melhoria do próprio 5S. 

 

Neste mesmo dia, foi solicitada pela secretaria geral a realização do planejamento bimestral.  
Todos os coordenadores enviaram seus planejamentos conforme solicitado. A Coord. de 
Primeiros Socorros em Contexto de Violência, Bárbara Gonçalves, enviou seu planejamento 
acerca de visitas e atividades nos Núcleos Comunitários de PS, já o Coord. da Equipe de 
Intervenção em Contexto de Violência, André Luiz, enviou um cronograma tratando acerca da 
captação, entrevista, seleção e divulgação de voluntários, bem como as primeiras reuniões da 
equipe e os treinamentos. O Coord. de Formação em Primeiros Socorros, Israel El Suffi, enviou 
seu planejamento bimestral, detalhando as atividades com a Rede Estadual de Primeiros 
Socorros, as atividades para difusão das práticas de Primeiros Socorros como forma de 
empoderamento da população, as atividades e capacitações para os instrutores de Primeiros 
Socorros do departamento e sobre o Planejamento Estratégico Anual de 2015. 

6 de Janeiro: No dia 6 de Janeiro, durante a manhã, foi realizado o Planejamento do Sistema de 

Capacitação de Instrutores. Através de um benchmarking estratégico, o Coordenador de 

Formação em Primeiros Socorros, Israel Elsuffi, ex-funcionário da Gerdau S.A. em um setor de 

Recursos Humanos, criou o Sistema de Capacitação de Instrutores com base Sistema de 

Capacitação Industrial da Gerdau, que proporciona aos colaboradores o conhecimento 

aprofundado do processo produtivo e de gestão das implicações da sua tarefa nos processos em 

que envolve. É um instrumento desenvolvido para preencher o gap existente entre a Empresa 

que é hoje e o que a Empresa precisa ser em termos de resultado. Da mesma maneira, o 

Departamento de Primeiros Socorros da Cruz Vermelha Brasileira – Filial Rio de Janeiro utilizará 

seu Sistema de Capacitação de Instrutores para promover uma educação continuada aos seus 
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instrutores, monitores e voluntários, transpondo-os a um nível de excelência. A educação 

continuada será promovida por este Sistema de Capacitação, através de treinamento com 

instrutor/facilitador, treinamento específico e auto treinamento. Para voluntários socorristas, serão 

realizados simulados periódicos, possibilitando a prática em primeiros socorros, tornando-os 

proficientes e estimulando o interesse pela causa. Neste dia ficou definido que, em cooperação 

ao Departamento de Socorro e Desastres e o Departamento de Juventude, seria apresentado 

uma proposta ainda no primeiro trimestre de 2015 para a realização de um grande simulado. 

 

Tela Inicial do Banco de Dados da Rede Estadual de Primeiros Socorros 

Durante a tarde, deu-se início à produção do Banco de Dados (BDD) da Rede Estadual de 

Primeiros Socorros. Este é um software produzido para reunir informações básicas dos 

instrutores de primeiros socorros da CVB-RJ e filiais participantes da Rede Estadual de Primeiros 

Socorros (REPS), dos monitores a serem formados em 2015 e dos voluntários socorristas 

atuantes no Departamento. Tem o intuito de dar base tecnológica e de logística ao cumprimento 

do objetivo da Estratégia de Primeiros Socorros 2015/2018 da CVB-RJ de ter uma rede ativa de 

socorristas, monitores e instrutores de PS, com cobertura significativa no Estado do Rio de 

Janeiro, mantendo dados atualizados e ao alcance de toda a REPS, estando preparados para a 

mobilização de voluntários treinados para atuação em emergências e contextos de desastres. 

Ainda durante a tarde, após uma solicitação por parte da Secretaria Geral, o Coord. de Formação 

em PS e o Coord. da EICV, Israel Elsuffi e André Luís, se reuniram para planejar um treinamento 

de voluntários socorristas que atuariam no Projeto CVB nas Praias em Niterói. Foi definido que 

seria realizada a avaliação de todos os candidatos, acerca de assuntos predefinidos e escolhidos 

por ambos os coordenadores, após uma apresentação do Projeto pelo Gestor do Departamento 

de Socorro e Desastres, Alvarez Negreiros.  A avaliação seria realizada concomitante a uma 

reunião entre o Coord. De Formação de PS, o Presidente da Filial de Niterói, Nei Vianna, e um 

instrutor apto a se tornar ponto focal da filial na Rede Estadual de Primeiros Socorros. 

Durante a noite, o Coord. de Formação em Primeiros Socorros se reuniu, por videoconferência, 

com o Gestor do Departamento de Primeiros Socorros da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do 
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Estado de São Paulo, Philipe Sampaio.  Nesta reunião foram discutidos os métodos de 

cooperação dos departamentos de três filiais estaduais: Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande 

do Norte. Foi apresentado também o planejamento do Sistema de Capacitação de Instrutores a 

ser implementado na Filial Rio de Janeiro e sua importância e aplicabilidade em outras Filiais 

Estaduais. Juntos, ambos planejaram o Programa de Educação Continuada, que cria um plano de 

desenvolvimento para os voluntários nos Departamentos de Primeiros Socorros. 

7 de Janeiro: Durante a manhã, foram identificados e organizados certificados, acordos, 

relatórios, prestações de conta, documentos defasados e outros a serem descartados. Foram 

identificadas também provas antigas a serem corrigidas e, mediante isto, planejado a melhor para 

data para a correção de todas estas sem prejudicar na rotina do departamento. 

Durante a tarde, foi planejado e estudado a participação do Departamento de Primeiros Socorros 

da Filial Rio de Janeiro no Primeiro Fórum Estadual De Primeiros Socorros da Cruz Vermelha 

Brasileira – Filial do Rio Grande do Norte, sendo realizado avaliação estruturada de evidências, 

análise e catalogação da literaturas sobre ressuscitação cardiopulmonar e diversas emergências 

clínicas, traumáticas e ambientais; protocolos internacionais e nacionais, bem como o Consenso 

Internacional dos Comitês de Ressuscitação ILCOR 2010 e especificamente as Diretrizes 2010 

de Primeiros Socorros, desenvolvidas pela American Heart Association (AHA) em conjunto com a 

Cruz Vermelha Americana (ARC, American Red Cross). Tudo para que o Departamento de 

Primeiros Socorros da CVB-RJ defendesse e demonstrasse o conteúdo que utiliza para 

Formação em Primeiros Socorros, tanto em suas apostilas, quanto em seus materiais 

audiovisuais, embasado em fontes fidedignas e nas melhores evidências científicas existentes. 

Durante a noite, em cooperação ao Departamento de Socorro e Desastres e, como planejado no 

dia anterior, os Coordenadores Israel Elsuffi e André Luiz realizaram a avaliação dos voluntários 

socorristas, candidatos a participarem do Projeto CVB nas Praias na Filial de Niterói. Foi 

identificado que estes socorristas foram formados dentro de um curso que não seguia a 

padronização estabelecida pelo Departamento Estadual de Primeiros Socorros, não tendo sido 

instruídos em um módulo essencial para a atuação dos socorristas no projeto: primeiros socorros 

em casos de afogamento. Como medida corretiva, enquanto o Coordenador André Luiz realizava 

uma reciclagem e capacitação dos alunos, o Coordenador Israel Elsuffi realizou uma reunião com 

o Presidente da Filial, Nei Vianna, e o principal Instrutor de Primeiros Socorros da Filial, Leandro 

Py, para mostra-los a importância da participação da Filial da Rede Estadual de Primeiros 

Socorros que, através do Departamento Estadual de Primeiros Socorros, oferece suporte e auxilia 

nas atividades, nas ferramentas e na organização das formações em Primeiros Socorros. Uma 

nova data foi marcada para ser realizado uma aula específica sobre afogamentos. 

8 de Janeiro: Tanto na parte da manhã, quanto pela tarde, o Departamento de Primeiros 

Socorros se mobilizou em prol do Projeto CVB nas Praias.  Neste dia ocorreu a última reunião 

antes da abertura do Projeto.  Nesta reunião foi definida a participação do Departamento Estadual 

de Primeiros Socorros, tornando-se responsável pelo treinamento e avaliação dos candidatos a 

participarem do Projeto e pela supervisão técnica, em cooperação com todos os departamentos. 

O Coordenador de Formação em Primeiros Socorros, Israel Elsuffi, planejou a execução da 
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Ferramenta CHA de avaliação de competência - conhecimento, habilidade e atitude – na 

supervisão técnica a ser realizada pelo Departamento durante os plantões.  Para isto, estudou 

quais situações emergenciais são mais comuns em ambientes de praia e de orla, sobretudo nos 

postos em que o projeto iria acontecer.  Planejou também a produção de material audiovisual 

capacitar os voluntários socorristas que se candidatassem a participar do Projeto CVB nas Praias. 

9 de Janeiro: No dia 9 de Janeiro, durante a manhã, o Coordenador de Formação em Primeiros 

Socorros, junto à Secretaria Geral da Cruz Vermelha Brasileira – Filial Rio de Janeiro – participou 

da Formatura do Projeto de Implantação NUDEC na Área Programática 3.1.  Os NUDECs são 

Núcleos Comunitários de Defesa Civil e, conforme aponta a Política Nacional de Defesa Civil, é o 

elo mais importante de Sistema Nacional de Defesa Civil. Os NUDECs fundamentam-se, 

basicamente, na promoção de mudança cultural em dois níveis – Participação e Prevenção. Tem 

como finalidade implementar a integração de todo o Sistema de Defesa Civil, empresas, 

estabelecimentos de ensino, comunidade e instituições de segurança pública para garantir uma 

ação conjunta de toda a sociedade nas ações de segurança social.  O Departamento Estadual de 

Primeiros Socorros colaborou no ano de 2014 com a capacitação de 237 agentes comunitários.  
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Durante a tarde, o Coord. Israel Elsuffi deu continuidade a produção do Banco de Dados da Rede 

Estadual de Primeiros Socorros e, com o auxílio do Coord. André Luís, idealizou a produção de 

um Banco de Questões para o departamento, servindo para o armazenamento de avaliações em 

diferentes níveis de dificuldade – fácil médio e difícil, disponibilizando questões de acordo com as 

necessidades.  O banco de questões servirá como base para o Sistema de Capacitação de 

Instrutores, para os diversos cursos realizados pelo departamento e para a criação de um 

caderno digital para que os alunos possam testar seus conhecimentos depois de formados. 

10 de Janeiro: O Projeto Cruz Vermelha nas Praias teve abertura em um sábado, dia 10 de 

Janeiro, e mobilizou aproximadamente 60 voluntários que atuaram no atendimento em primeiros 

socorros, na juventude com distribuição de protetores solares e identificação de crianças, em 

logística com toda infraestrutura do projeto, bem como psicologia e comunicação social na 

cobertura e divulgação, além das Filiais Municipais de Niterói, Iguaba Grande e Volta Redonda. O 

Departamento Estadual de Primeiros Socorros esteve presente no evento através de seu 

Coordenador de Formação em Primeiros Socorros, Israel Elsuffi, apoiando o Departamento de 

Socorro e Desastres na apresentação dos postos de salva-vidas aos voluntários.  O Coordenador 

aproveitou o contato com os socorristas para apresentar-lhes os projetos de 2015 sobre 

capacitação de voluntários e instrutores, recebendo posteriormente a visita e contato de muitos. 

12 de Janeiro: Durante a manhã, o Coord. Israel Elsuffi corrigiu 54 provas, aprovando 13 

voluntários que participaram do Curso de Primeiros Socorros com carga horária de 20 horas na 

semana da Cruz Vermelha e, 33 pessoas no Curso de 40 horas que ocorreu na parceria entre o 

Departamento Estadual de Primeiros Socorros e o Projeto Pró-Florescer no Jardim Botânico em 

2014. Durante toda a tarde foi realizado a Reunião de Departamento entre os colaboradores 

voluntários do Departamento Estadual de PS, a Secretária Geral e o CECOM da Filial, Pedro 

Chagas. Reuniões como esta têm como importância prestar contas à Secretaria Geral sobre as 

atividades realizadas por cada setor do Departamento durante os dias anteriores e, em consenso, 

realizar a tomada de decisões para garantir a qualidade de todos os processos e produtos do 

Departamento, bem como decidir o futuro do departamento a curto, médio e longo prazo. 

13 de Janeiro: Durante a manhã, o Coord. Israel Elsuffi planejou, escreveu e validou a Missão, 

Visão e Valores do Departamento.  Como Missão, o Departamento tem de prevenir e atenuar o 

sofrimento humano frente às emergências com toda imparcialidade, sem distinção de raça, 

nacionalidade, sexo, nível social, religião e opinião política.  Com Visão, o Departamento quer se 

tornar Referência em Primeiros Socorros, tanto na formação, como na operacionalização e 

intervenção nos mais variados contextos, sobretudo nos contextos de vulnerabilidade urbana. Os 

valores do departamento foram definidos como: ter como princípios os mesmos sete sobre os 

quais assenta a ação da Cruz Vermelha; excelência na formação, operacionalização e 

intervenção em primeiros socorros; humanização, agregando, às eficiências técnicas e científicas, 

valores éticos, respeito e solidariedade ao ser humano, mantendo afável as normatizações de 

condutas no socorro; foco em resultados, trabalhando em equipe de forma eficiente e eficaz; 

preferência dos clientes, satisfazendo-os e tornando-os fidelizados; voluntários respeitados, 

motivados e cada dia mais capacitados e; conduta ética, íntegra e honrada com todos os 

públicos.  
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Durante a parte da tarde, o Coord. Israel Elsuffi planejou e realizou a criação de propostas para 

escolas no Município do Rio de Janeiro. Estas propostas tem o intuito de oferecer o programa 

Primeiros Socorros nas Escolas. Este programa foi criado para oferecer à comunidade escolar um 

conjunto de práticas que possam permitir o atendimento rápido e eficaz em situações de risco, se 

preocupando não somente com traumas físicos ou os agravamentos resultantes de emergências 

clinicas, mas também com cuidados iniciais que incluem assistência psicossocial para quem está 

a sofrer devido a algum evento traumático.  Acreditando que tanto alunos, quanto professores 

devam dominar as técnicas de primeiros socorros, tornando-se aptos a prestarem um bom 

atendimento em qualquer situação emergencial.  Também deu continuidade à produção do 

software de Banco de Dados da Rede Estadual de Primeiros Socorros. 

14 de Janeiro: Durante a manhã, o Coordenador Israel Elsuffi realizou a produção do material 

audiovisual feito especialmente para capacitar os voluntários socorristas que se candidatassem a 

participar do Projeto CVB nas Praias.  Esta iniciativa foi planejada ainda no dia 8 de Janeiro e 

executada neste dia estratégico quando, à noite, aconteceria a instrução, avaliação e treinamento 

dos voluntários socorristas que se candidataram a participar do Projeto CVB nas Praias de 

Niterói. Havia sido marcado uma nova data quando identificado que estes alunos foram formados 

socorristas sem terem assistido o módulo de primeiros socorros em casos de afogamentos, 

quando a Filial ainda não participava da Rede Estadual de Primeiros Socorros. 

Durante a tarde, o Coord. Israel Elsuffi realizou a organização de todas as propostas de 

comercialização de PS para capitalização da CVB-RJ no mês de Janeiro, realizando o 

planejamento da carga horária, itinerário formativo e conteúdos programáticos destes. Durante a 

noite, os Coordenadores Israel Elsuffi e André Luiz, bem como o Gestor do Departamento de 

Socorro e Desastres, realizaram o instrução, avaliação e treinamento dos voluntários socorristas 

na Filial de Niterói.  Neste dia, voluntários da Filial de Niterói foram capacitados através da 

instrução do Coord. André Luís. Numa reunião realizada entre o Alvarez Negreiros, Israel Elsuffi e 

o Presidente da Filial de Niterói, Nei Vianna, ficou acordado que, mediante autorização da 

Secretaria Geral e Presidência da Filial Estadual, o Projeto CVB nas Praias em Niterói começaria 

após a experiência dos voluntários nos postos do Rio de Janeiro. 
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15 de Janeiro: Durante manhã, o Coord. Israel Elsuffi começou a operacionalizar o Sistema de 

Capacitação de Instrutores. Foi planejado e definido de que forma ocorreria a Matriz de 

Capacitação a ser implementada na Rede Estadual de Primeiros Socorros em 2015. Foram 

definidos quais os primeiros módulos de autotreinamento seriam produzidos e disponibilizados. 

Durante a tarde, realizou o planejamento do Curso de Formação de Monitores de Primeiros 

Socorros a ser realizado nas Filiais participantes da Rede Estadual de Primeiros Socorros nos 

dias 31 de Janeiro e 01, 07 e 08 de Fevereiro. As Filiais que confirmaram participação na data 

prevista foram as de Duque de Caxias e de Nova Friburgo. Este planejamento incluiu a 

estruturação de um modelo padrão de conteúdo programático. 

16 de Janeiro: Durante a manhã, o Coord. Israel Elsuffi realizou o primeiro treinamento para 

novos candidatos a participarem do Projeto CVB nas Praias. Nesta primeira etapa, foi realizada 

uma reciclagem, abordando as principais situações emergenciais que ocorrem em ambientes de 

praia. Os alunos então receberam avaliação e treinamento durante toda a parte da manhã. 

Durante a tarde, o Coord. Israel Elsuffi realizou a criação de 50 questões para alimentar o Banco 

de Questões da Rede Estadual de Primeiros Socorros. 20 sobre afogamentos, 10 sobre 

emergências clínicas, 10 sobre emergências traumáticas e 10 sobre os princípios do atendimento 

inicial e suporte básico à vida. Estas questões serão utilizadas, inclusive, nas avaliações dos 

voluntários socorristas candidatos ao Projeto Cruz Vermelha nas Praias. 

17 de Janeiro: Durante manhã e tarde, o Coord. Israel Elsuffi, participou da apresentação de 

seminários dos alunos da Escola de Enfermagem da CVB-RJ. Foi possível avaliar a habilidade de 

falar em público de cada aluno e, ao final da apresentação de todos, apresentou o Programa de 

Educação Continuada, que cria um plano de desenvolvimento para os voluntários do 

Departamento. Esta ação foi realizada para estreitar a relação entre o Departamento Estadual de 

Primeiros Socorros e Curso Técnico de Enfermagem, bem como captar voluntários que já são 

capacitados dentro da Filial. 
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21 de Janeiro: Neste dia, junto a Coord. de Primeiros Socorros em Contexto de Violência, 

Bárbara Gonçalves, o Coord. de Formação em Primeiros Socorros, Israel Elsuffi esteve presente 

na Filial de Queimados. Nesta ocasião nos reunimos com o ponto focal de Queimados na REDE, 

André Farias, bem como o Presidente da Filial, Jorge Porto e um de seus voluntários mais ativos, 

Jadir. Foi definido que Queimados será pioneiro na instrução de Combate e Incêndio e Produtos 

Perigosos dentro da Matriz de Capacitação do Sistema de Capacitação de Instrutores. A proposta 

de realizar o Curso de Formação de Monitores na própria filial foi bem aceita tanto pelo ponto 

focal, quanto pelo Presidente da Filial, Jorge Porto. A data foi marcada para a os dias 21, 22 e 28 

de Fevereiro e o dia 1 de Março, à ser realizado com o apoio e supervisão técnica do 

Departamento Estadual de PS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da direita para a esquerda: Israel Elsuffi, André Faria, Jadir, Raphael Arsênio, Bárbara Gonçalves e Jorge Porto. 

22 de Janeiro: Neste dia foi realizada uma visita ao Núcleo Comunitário de Primeiros Socorros 

da Maré (NUSOMAR). Esta visita novamente foi feita pelo Coord. Israel Elsuffi junto a Coord. de 

Primeiros Socorros em Contexto de Violência, Bárbara Gonçalves. Ambos foram recebidos pelo 

Kleber que, durante toda a tarde, apresentou o núcleo e seus projetos para o ano de 2015. 

23 de Janeiro: Durante a manhã, o Coord. Israel Elsuffi realizou o segundo treinamento para 

novos candidatos a participarem do Projeto CVB nas Praias. Como antes, foi realizada uma 

reciclagem, abordando as principais situações emergenciais que ocorrem em ambientes de praia. 

Os alunos então receberam avaliação e treinamento durante toda a parte da manhã. 

Durante a tarde, o Coord. Israel Elsuffi realizou a padronização dos Cursos de Suporte Básico de 

Vida e de 20 horas, organizando conteúdo programático, objetivos e outros. Bem começou a 

escrever o presente relatório de atividades. 
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24 de Janeiro: Durante todo o dia, o Coord. Israel Elsuffi realizou a Supervisão Técnica no 

Projeto CVB nas Praias. Avaliando todos os voluntários socorristas, não somente determinando 

se a ação supervisionada estava ou não sendo executada corretamente, mas também instruindo 

previamente sobre como atuar, conforme técnica preconizada, durante intercorrências que 

eventualmente poderiam acontecer durante as atividades. 

A avaliação foi realizada com a execução da ferramenta de avaliação de competência: CHA - 

conhecimento, habilidade e atitude. Isto para que seja verificado nestes socorristas o nível de 

conhecimento acerca de primeiros socorros, a habilidade para produzir resultados com estes 

conhecimentos e a atitude assertiva e pró ativa. 

 

26 de Janeiro: O Departamento de Primeiros Socorros participou, durante toda a manhã, na 

Reunião do Projeto CVB nas Praias, realizada com a presença de diversos departamentos da 

CVB-RJ. A atuação de cada departamento está inserida num esquema organizativo onde cada 

classe responde a um nível superior. Da mesma forma que os socorristas devem prestar contas 

ao supervisor, nós também devemos apresentar relatórios a todos os envolvidos no Projeto CVB 

nas Praias, tanto a Secretaria Geral, quanto outros departamentos.  

27 de Janeiro: Neste dia, junto a Coord. de Primeiros Socorros em Contexto de Violência, 

Bárbara Gonçalves, o Coord. de Formação em Primeiros Socorros, Israel Elsuffi esteve presente 

na Filial de Duque de Caxias. Nesta ocasião nos reunimos com o ponto focal desta filial municipal 

na REDE, Silas Andrade, bem como o Presidente da Filial, Darlan Ramos. Diversos assuntos 

foram alinhados e foi possível compartilhar os desafios enfrentados tanto no Departamento 

Estadual de PS, quanto no Departamento de Primeiros Socorros da Filial de Duque de Caxias.  
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28 de Janeiro: O Coordenador Israel Elsuffi, durante todo este dia e parte do dia seguinte, esteve 

em Rio das Ostras, capacitando uma turma de técnicas em enfermagem candidatas a 

participarem do Projeto CVB nas Praias no município. Assim como a capacitação realizada em 

Niterói, as voluntárias avaliadas, capacitadas e treinadas foram enviadas para as praias do Rio de 

Janeiro para acompanhar o trabalho da Filial Estadual com socorristas já com experiência. Esta 

ação teve o apoio do Departamento de Juventude, através do Gestor Estadual Thiago 

Quintaneiro, que colaborou com orientações sobre a Juventude CVB-Rio na Região dos Lagos. 

29 de Janeiro: A CVB-RJ, através da Secretaria Geral, do Departamento de Primeiros Socorros 

e do Departamento de Juventude, se reuniu com a Defesa Civil para discutir o projeto Primeiros 

Socorros nas Escolas em 2015, alinhando todas as decisões pertinentes. 

30 de Janeiro: Neste dia o Coord. Israel Elsuffi realizou os últimos preparativos para o I Fórum 

Estadual de Primeiros Socorros no Rio Grande do Norte, onde participou como facilitador. 

31 de Janeiro: Em Janeiro, o Coordenador de Formação de Primeiros Socorros da Cruz 

Vermelha Brasileira Filial Rio de Janeiro, Israel El Suffi, recebeu um convite para participar o I 

Fórum Estadual de Primeiros Socorros da Cruz Vermelha Brasileira Filial do Rio Grande do Norte, 

a ser realizado nos dias 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro. Conforme o convite, o intuito do Fórum 

era uma reciclagem para instrutores e monitores da CVB-RN e a criação de um material de 

Primeiros Socorros para a formulação de um possível protocolo nacional da Cruz Vermelha 

Brasileira. Entendendo que a implementação de um protocolo nacional da Cruz Vermelha 

Brasileira só poderia acontecer através do órgão central, mas abraçando a ideia da cooperação 

entre três Filiais Estaduais: Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte, para a formulação 

de um protocolo de primeiros socorros embasado nas melhores fontes, o coordenador Israel El 

Suffi planejou e estudou a participação do Departamento de Primeiros Socorros da CVB-RJ 

através da avaliação estruturada de evidências, análise e catalogação das literaturas sobre 

ressuscitação cardiopulmonar e diversas emergências clínicas, traumáticas e ambientais; 

protocolos internacionais e nacionais, como o PHTLS, bem como o Consenso ILCOR 2010 e 

especificamente as Diretrizes 2010 de Primeiros Socorros, desenvolvidas pela American Heart 

Association (AHA) em conjunto com a Cruz Vermelha Americana (ARC, American Red Cross). 

Tudo para que o Departamento de Primeiros Socorros da CVB-RJ defendesse e demonstrasse o 

conteúdo que utiliza para Formação em Primeiros Socorros tanto em suas apostilas, quanto em 

seus materiais audiovisuais. No dia 31 de Janeiro foi dado início ao I Fórum Estadual de 

Primeiros Socorros da Cruz Vermelha Brasileira Filial do Rio Grande do Norte. Durante a manhã, 

todos os participantes focaram na revisão do Suporte Básico de Vida oferecida pelas filiais como 

produto em PS, realizando o estudo do Consenso ILCOR 2010 e os Destaques das Diretrizes da 

American Heart Association 2010 para RCP e ACE, que se baseiam em uma ampla revisão da 

literatura sobre ressuscitação e diversos debates e discussões com especialistas internacionais 

em ressuscitação e membros do Comitê e Subcomitês de ACE da AHA.  
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ATIVIDADES PS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA 

Objetivo: Apresentar nova estrutura de trabalho do Dep. de PS, organizar atividades que 

contribuam para o aumento da capacidade de mobilização e ação comunitária, sensibilizar CVB-

RJ e suas filiais quanto à importância deste trabalho.  

Resultados esperados: Núcleos motivados e em atividade.  

 Atividades Realizadas:  

NUSOMAR: 2 reuniões – apresentação do novo Coord. tec. de PS e de uma primeira proposta de 

trabalho.  

Resultados alcançados: Participantes interessados em realizar oficinas para aprimoramento da 

gestão e revisão técnica do curso de PS. Além de estarem abertos a trabalharem questões de 

prevenção associadas ao PS.  

  Convocatória para as eleições a serem realizadas após o Carnaval.  

  Restabelecimento de vínculo de confiança com os participantes.  

NUSOVIVE: Retomada das atividades de PS e apresentação das diretrizes de trabalho. 

Resultados alcançados: Participantes interessados em realizar oficinas para aprimoramento da 

gestão. 

 Após grave crise, encerra-se no dia 07/02 primeira turma do curso de PS realizado com o 

apoio de instrutores, voluntários da CVB-RJ. Segundo informado, o curso contou com 10 

alunos e não houve nenhuma desistência durante a formação.  

NUSOLUZ: apresentação das diretrizes de trabalho e realização de atividade preventiva.  

Resultados alcançados: participantes interessados em realizar oficinas para aprimoramento da 

gestão e revisão técnica do curso de PS. 

 A atividade de prevenção e redução de risco em enchentes contou com a participação de 

um instrutor do Dep. de Socorros e Desastres da CVB-RJ e do coordenador do Centro de 

Treinamento da Defesa Civil. Espera-se que os participantes do evento e membros do 

núcleo possam multiplicar o material e as informações transmitidas.  

 NSVG: 2 reuniões solução de controvérsias.  

 

EQUIPE DE INTERVENÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA (EICV) 

No mês de janeiro iniciaram as inscrições para a Equipe de Intervenção em Contexto de Violência 

após ser dado início no dia 12 a divulgação no site da filial e página oficial na rede social 

facebook. 
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Foram recebidas um total de 4 inscrições até a presente data, número muito abaixo do desejado 

(20), tendo sido todas respondidas e os inscritos aguardando a próxima fase da seleção que 

ocorrerá em fevereiro a fim que preencha as demais vagas está sendo feito contato com os 

inscritos afim de se fazer mobilização para mais voluntários. 

Ainda este setor esteve envolvido no mês de janeiro nas diversas atividades do Departamento de 

Primeiros Socorros, tais como: avaliação e treinamento de voluntários para o projeto Praias, visita 

técnica a filial de Niterói, Visita a filial de Rio das Ostras e ao secretário de segurança pública do 

município de Rio das Ostras acompanhando a secretária geral representando o Departamento de 

Primeiros Socorros, participação em cooperação ao responsável pela formação em primeiros 

socorros na construção da Matriz de capacitação, avaliação de apostila, avaliação e atualização 

cursos e materiais áudio visuais do departamento. 

A partir do dia 16 de janeiro por questões administrativas o coordenador E.I.C.V está trabalhando 

a partir de sua residência, tratando dos assuntos pertinentes ao setor e apoiando o Departamento 

de Primeiros Socorros através de e-mail, e meios de comunicação sociais, em contato direto e 

interrupto com o responsável em formação em primeiros socorros do departamento. 
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COMUNICAÇÃO SOCIAL  

 Demanda constante 

 Resposta e encaminhamentos de e-mails 

 Atualização do site diariamente, possibilitando ao usuário, o melhor alcance de 
informação. 

 Atualização de mídias sociais, o que nos tem dado grande retorno. 

 Manutenção de domínios e hospedagens 

 Transferência de doações através do Pag Seguro 

 Pack de artes para Filiais e Coordenações (Logo, Crachá, Cartão de Visitas, etc) 

 Auxilio na criação de arte para Filial de Petrópolis  

 Confecção de Crachás / Credenciais 

 Atualização de conteúdo de peças gráficas já finalizadas anteriormente  

 Confecção de certificados e diplomas 

 Confecção de peças gráficas para CVB nas Praias 

 Formulários do projeto CVB nas Praias 

 Folheto de divulgação do EICV 

 Convite e banner do Sarau Filial de Duque de Caxias 

 Convite para a Audiência do CEIPARM 

 Curso de Atualização e Extensão  

 Elaboração do projeto gráfico da Feijoada da Amizade do Órgão Central: Convite, 
Camisa e Banner. 

 Cartão de aniversário para as Filiais 

 Capa para relatório padrão 

 Cobertura ao projeto CVB nas Praias 

 Rodapé nas fotos CVB nas Praias 

 Sinalização Interna 
 

Publicações 

 Artigos publicados no site: 3 
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Demanda Gráfica 

 Curso Filial Petrópolis 

 

 

 Atualização de peças gráficas já finalizadas anteriormente  

  

 

 

 

 Crachá de Funcionários, Filiais e Bombeiro Civil 

,  
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 Peças Gráficas para o Projeto CVB nas Praias 

 

 

  Formulários  
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 Folheto EICV 

  

 

 Convite e Banner – Sarau de Duque de Caxias 

 

 Convite para a Audiência do CEIPARM 
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 Cartão de aniversário para as Filiais 

 

 

 Elaboração do projeto gráfico da Feijoada da Amizade do Órgão Central 

 

 

 Cobertura do Projeto CVB nas Praias 
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 Curso de Atualização e Extensão 
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 Bazar da CVB-RJ 

 

  
 

 Cursos Livres 
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 ESCOLA TÉCNICA  DE ENFERMAGEM
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 ALMOXARIFADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Janeiro 

 

T.I. 
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CURSOS LIVRES 
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ADMINISTRAÇÃO 
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FINANCEIRO 
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