
Pensando na segurança e cuidado com os 
pacientes,  v is itantes e  servidores da 
Maternidade Escola Santa Mônica, foi reativado, 
na última semana, o sistema de segurança por 
imagem, que consiste da disposição de 28 
câmeras posicionadas em pontos estratégicos 
da unidade com o propósito de coibir ações que 
possam infringir a segurança, bem-estar e 
funcionamento dos serviços.

“A segurança é o bem mais precioso da 
maternidade, que são nossos prossionais e 
usuários, e é uma de nossas prioridades. 
Ativamos as câmeras e agora temos vigilância 
em tempo real, o que signica que podemos 
saber quem entra e quem sai da maternidade, 
bem como identicar as atitudes indevidas 
dentro da instituição”, ressaltou Paulo Roberto 
Marques, assessor técnico de gestão.

As câmeras estão instaladas em todas as vias 
de acesso e interior da maternidade e já está 
prevista a implantação de mais 15 câmeras. O 
monitoramento vai desde a recepção e garagem, 
passa pelos corredores de áreas administrativas 
e assistenciais e contempla alguns setores que 
exigem maior segurança. 

Paulo reforça que a ativação desse serviço é 
motivo de comemoração, pois vai dar mais 
tranquilidade ao servidor e coibir qualquer 
tentativa de uso indevido, dano ou crime contra 
o patrimônio e serviço público.
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MESM reativa Sistema de Segurança por Imagem 

Paulo Marques
comemora reativação 
das câmeras
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CDP abre inscrições para Curso de Introdução 
à Comunicação Positiva e Não-Violenta

A Coordenação 
de Desenvolvi-
mento de Pessoas  
- CDP, através do 
Pro je to  Mul t i-
plicando Saberes, 
abriu as inscri-
ções para nova 
turma do Curso 
de Introdução à Comunicação Positiva e Não-
Violenta, que será ministrado pela psicóloga 
Regina Japiá.

O curso terá início no dia 16 de março de 
2022. Ao todo, serão sete (7) encontros 
presenciais, sempre às quartas-feiras pela 
manhã, das 9h à 12h.

Os  temas  do  curso  são :  Teor ia  da 
Comunicação; Cultura de paz e não-violência; 
Introdução ao conceito de conito e formas de 
gestão; Comunicação passivo-agressiva; Formas 
de violência através da comunicação; 
Comunicação positiva e  Comunicação Não-
violenta 

Vagas limitadas – 10 para prossionais da 
Santa Mônica e 05 para servidores de unidades 
da Uncisal.

Você 
sabia?

ouvidoria.mesm@uncisal.edu.br
http://e-ouv.al.gov.br

AGORA VOCÊ PODE ACESSAR 
A OUVIDORIA ATRAVÉS DO 

 NO INSTAGRAM DA MESMLINKTR.EE
OU AINDA PELOS CANAIS: 
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RedeMESM
De Comunicação 

Fale com a Ascom:
ascom.mesm@uncisal.edu.br

http://mesm.uncisal.edu.br/

Curta nossa página:
facebook.com/maternidadesantamonica/ @maternidadesantamonica Maternidade Escola Santa Mônica

ACONTECEU

 Em ação alusiva ao Dia Internacional da 
Mulher, a Coordenação de Desenvolvimento de 
Pessoas (CDP) em parceria com o Núcleo de 
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e com a 
Comissão da Política Nacional de Humanização 
(PNH), distribuiu brindes para as servidoras e 
pacientes da MESM.

A ação reconheceu o empenho, dedicação e 
amor das servidoras no cuidado com os 
usuários, além da força e coragem de cada 
paciente da unidade. De acordo com a CDP, 
mesmo pequena, a ação reforça a importância 
da vida de cada mulher em todas as posições e 
condições em que estejam.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Santa Mônica homenageia servidoras e pacientes
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