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Congresso em Seul anuncia
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2007: um ano positivo
para a saúde.

I

niciamos 2007 com um novo ministro, José Gomes Temporão, que vem demonstrando extremo conhecimento dos problemas na área pública e apresentando propostas inovadoras, dentre elas a criação das fundações públicas
de direito privado, talvez uma das únicas soluções para um gerenciamento moderno das unidades de saúde desse país. Obviamente existe grande pressão corporativa para tentar barrar essa idéia, há muito defendida por aqueles que entendem que a única forma de administrar serviços é através da competência,
seja na redução do desperdício, seja na eﬁcácia do atendimento, dando aos nossos sofridos pacientes uma adequada assistência médica.
O ministro foi criticado por tocar em assuntos polêmicos, mas que exigem
profunda discussão. Não podemos ﬁ ngir que não existe aborto no Brasil e que
não se trata de problema de saúde pública. O controle do tabagismo também é
fundamental e ele defende restrições ainda maiores para este vício, que representa um custo absurdo para o governo no tratamento de doenças e no pagamento de benefícios decorrentes do uso continuado do tabaco. Outro problema
grave é o alcoolismo, cujas conseqüências também demandam grandes gastos
de dinheiro público. Além dos efeitos físicos do álcool, vemos, a cada dia, aumentar a violência urbana e o número de acidentes de trânsito, ceifando vidas
e incapacitando milhares de vítimas. É preciso combater obstinadamente sua
venda e consumo em locais públicos, principalmente nas rodovias.
Recentemente fomos testemunhas do lançamento, no Palácio do Planalto, do
PAC da Saúde, numa apresentação extremamente didática e que causou excelente impressão a todos os presentes. Trata-se de projeto ambicioso para os próximos três anos, com atuações em diferentes setores da saúde pública, numa
tentativa de proporcionar às camadas mais necessitadas desse país uma assistência médica digna e aceitável.
Torçamos, então, para que o ministro consiga continuar o seu trabalho e atingir seus objetivos em 2008 e,
assim, possamos ﬁcar um pouco mais aliviados, sabendo
que um dos mais sagrados direitos do indivíduo - a saúde
- será acessível a um número cada vez mais expressivo de
brasileiros que dependem da medicina pública.
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Hospi tal Business 2007

Hospital Business 2007
tem saldo positivo
14ª edição do evento reuniu 130 empresas e um público de oito mil
pessoas no centro de convenções Rio Cidade Nova

O

e movimentou cerca de R$ 6,5 milhões em negócios
para o setor.
Segundo o presidente da Associação de Hospitais e
Clínicas do Rio de Janeiro (AHCRJ) e do Sindicato dos
Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do
Rio de Janeiro (SINDHERJ), Dr. Armando Carvalho
Amaral, a aceitação do público e expositores quanto
ao novo local-sede do evento foi excelente, o que fez as
entidades organizadoras decidirem por realizá-lo no-

FOTOS CAROL MONROY

Hospital Business, realizado de 16 a 18 de
outubro pela primeira vez no centro de convenções Rio Cidade Nova, teve um balanço
positivo na opinião dos organizadores e expositores
em geral. A 14ª edição consecutiva do já tradicional
evento, considerado o maior do segmento médicohospitalar no Estado do Rio de Janeiro, reuniu um
total de 130 empresas em sua feira de produtos e
serviços, um público de mais de oito mil visitantes

Cerca de oito mil proﬁssionais de saúde circularam pelos estandes e congressos simultâneos do evento
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Hospital Business 2007

vamente no Rio Cidade Nova em 2008. A data inclusive já foi fechada: dias 14, 15 e 16 de outubro.
Disposto em uma área de 2.000 metros quadrados, o Hospital Business contou, além da feira de negócios, com uma ampla programação cientíﬁca, que
incluiu um Painel Intermunicipal de Gestão em Saúde e os congressos de Gestão Hospitalar, Reabilitação e Fisioterapia e Gestão em Enfermagem, entre
outros eventos paralelos.
A Jornada Jurídica, realizada no dia 17, foi aberta
pelo desembargador Antonio Cesar Antunes Siqueira, presidente da Mútua dos Magistrados do Estado
do Rio de Janeiro, e abordou temas bastante presentes no dia-a-dia dos estabelecimentos de saúde, como o aumento das demandas judiciais nessa área, o
impacto tributário no setor, relações trabalhistas e
sindicais.
De acordo com o presidente do congresso e diretor da Federação de Hospitais e Estabelecimentos
de Serviços de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
(FEHERJ), Dr. Guilherme Xavier Jaccoud, os temas
discutidos ao longo dos três dias de evento chamaram a atenção dos proﬁssionais de saúde inscritos,
que elogiaram o alto nível técnico dos palestrantes
convidados e assuntos abordados.
Para a coordenadora da feira de negócios, Josiane
Oliveira, a mudança de local de realização do Hospital Business conferiu um ingrediente a mais para
atrair visitantes e expositores, que destacaram a
boa infra-estrutura local, com muito espaço, vários
auditórios, ar condicionado central e facilidade de
acesso. “É importante estarmos, a cada ano, implementando novidades e melhorias para oferecer um
evento de qualidade ao público da saúde”.
Segundo Carla Ritto, diretora da Nova Rio Serviços Gerais, a participação da empresa na edição
2007 da feira pela primeira vez foi muito produtiva:
“Tivemos a oportunidade de estar, de maneira mais
informal e descontraída, com os clientes e apresentar nossos serviços de higienização e desinfecção
hospitalar”. Segundo ela, as visitas realizadas ao
estande renderam algumas consultas comerciais e
possíveis novos clientes, que encontram-se em fase
de negociação. “Devido aos ótimos resultados obtidos esse ano, estamos nos planejando para participar novamente ano que vem”, aﬁ rmou Carla.
Evaldo Klaesius, diretor-comercial da BK Comercial de Equipamentos Tecnológicos, considerou mui-

Feira de negócios atraiu 130 empresas expositoras

O estande do Real ABN Amro, um dos patrocinadores, foi todo
confeccionado em madeira reﬂorestada

Hospital Business 2008 será realizado de 14 a 16 de outubro
novamente no Rio Cidade Nova
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Hospi tal Business 2007

Estande da Nova Rio: empresa estreou na feira este ano com
saldo positivo

to bom o local escolhido e destacou o alto índice de
visitação, além do volume de negócios: “Obtivemos
excelente desempenho nesse aspecto, consideramos
as visitas feitas à feira altamente qualiﬁcadas e reaﬁ rmamos o nosso interesse em participar também
da edição 2008”, disse.
Para Rogério Volante, diretor da Bralimpia, a
feira foi muito importante para a empresa: “Plan-

Os expositores apresentaram seus lançamentos em produtos,
serviços, equipamentos e tecnologia

tamos uma semente com os parceiros do Rio de
Janeiro e fechamos a nossa participação com chave-de-ouro, pois no último dia os nossos representantes venderam todos os produtos expostos no
estande”. Segundo o executivo, a edição 2007 do
evento marcou, portanto, o início do trabalho da
Bralimpia, empresa com sede em São Paulo, no Estado do Rio de Janeiro.

Homenagem

que tem resultado em ganhos
expressivos para o segmento
Durante o evento, a Associacomo um todo no país.
ção Brasileira para o DesenO Hospital Business 2007
volvimento do Edifício Hosfoi uma realização conjunta
pitalar (ABDEH) prestou uma
da Associação de Hospitais
homenagem ao presidente
e Clínicas do Rio de Janeiro
da Confederação Nacional
(AHCRJ), Federação dos Hosde Saúde (CNS), José Carlos
Da esq. para a dir.: Dr. José Carlos Abrahão
pitais e Estabelecimentos de
Abrahão, pelos serviços pres(Pres. da CNS e FEHERJ), Flavio Kelner (Pres.
da
ABDEH)
e
Dr.
Armando
Amaral
(Pres.
da
Serviços de Saúde do Estado
tados ao setor saúde no país.
AHCRJ e do SINDHERJ)
do Rio de Janeiro (FEHERJ) e
A cada ano a entidade hoSindicato dos Hospitais e Esmenageia uma personalidade
tabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado
que tenha se destacado na área. Segundo o arquido Rio de Janeiro (SINDHERJ). O evento teve pateto Flavio Kelner, presidente da ABDEH e sócio
trocínio da Amil, Banco Real ABN Amro e Bioxxi
da RAF Arquitetura, a escolha do nome do preServiços de Esterilização, com apoios da Confesidente da CNS foi uma unanimidade entre os
deração Nacional de Saúde (CNS), Associação de
membros da diretoria da Associação.
Hospitais do Estado do Rio de Janeiro (AHERJ),
- A dedicação do José Carlos Abrahão à causa da
Academia Brasileira de Administração Hospitasaúde são inquestionáveis. Ele tem o dom de falar (ABAH) e Instituto Brasileiro de Medicina e
zer sempre um algo a mais em prol da comunidaReabilitação (IBMR).
de. Admiramos e reconhecemos essa sua virtude,
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Atualidade

Centrais de Esterilização:
uma nova visão de gestão
Bioxxi investe na administração das centrais das unidades de saúde
DIVULGAÇÃO

U

ma das patrocinadoras do Hospital Business 2007, a Bioxxi, que atua há mais de 25
anos na prestação de serviços de reprocessamento e esterilização de produtos para a área de
saúde, desenvolveu um novo conceito nesse segmento: a administração das centrais de esterilização
das unidades médico-hospitalares.
Segundo o gerente de marketing da empresa, Lucas Piloto, diante de um cenário de constante aumento das exigências técnicas e legais das atividades de reprocessamento e esterilização e de uma
maior complexidade dessa operação, as Centrais de
Esterilização dos serviços de saúde necessitam de
atenção e vigilância redobradas por parte desses estabelecimentos, o que demanda know how especíﬁco, investimentos em equipamentos de ponta e pessoal qualiﬁcado.
– Apesar de imprescindível, a gestão das centrais
de esterilização não é atividade ﬁm, nem especialidade das unidades de saúde. Por isso, oferecemos expertise e alta tecnologia na administração desses serviços, garantindo assim maior qualidade e segurança
aos nossos clientes nas rotinas de reprocessamento,
bem como o atendimento às normas pertinentes, reduzindo ainda os custos da operação, diz Piloto.
Ele explica que o trabalho de administração oferecido pela Bioxxi envolve todas as atividades do
processo: adequação da planta física, aquisição e
manutenção dos equipamentos; implantação de
programa de calibração das máquinas; compra e
controle de insumos; contratação, gerenciamento e
atualização contínua dos proﬁssionais e validação
de todas as etapas do processo.
Entre as vantagens para os clientes, ele destaca
o menor índice de eventos adversos, o menor custo
com a reposição de artigos daniﬁcados e com o extravio de material durante o processo de esterilização, maior segurança do mesmo, maior facilidade
de supervisão e cobrança, além da possibilidade de

Lucas Piloto, gerente de marketing da Bioxxi

o hospital focar todo o seu pessoal e recursos em sua
atividade ﬁ m principal.
Segundo Lucas Piloto, equipamentos obsoletos,
planta física e treinamento inadeqüados, investimentos escassos, procedimentos pouco estruturados
e diﬁculdade para atender às exigências e mudanças da legislação podem gerar sérias conseqüências
para as unidades de saúde, como o surto de bactérias
e infecções hospitalares, o alto custo gerado com a
reposição de artigos daniﬁcados e extraviados e, até
mesmo, a interdição das centrais de esterilização,
comprometendo a segurança dos pacientes e a imagem do estabelecimento.
Com uma carteira de clientes que inclui hospitais
de médio e grande porte, clínicas e indústrias em
todo o Estado do Rio de Janeiro, a Bioxxi conta com
um sistema de gestão certiﬁcado conforme a norma NBR ISO 9001/2000 e também de acordo com as
normas internacionais ISO 13485/2003, ISO 11135 e
EN 550, todas referentes à esterilização de produtos
de saúde.
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Capa

Abrahão presidirá a International
Hospital Federation de 2009 a 2011
Eleição do dirigente brasileiro, presidente da CNS e FEHERJ, foi anunciada
durante o 35º Congresso Mundial de Hospitais, em novembro, na Coréia do Sul

O

Confederação Nacional de Saúde (CNS) desde 2003 e
a Federação de Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (FEHERJ)
desde 2000, já tendo estado à frente também da Associação de Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro
(AHCRJ) por seis anos, de 1997 a 2002. Desde 2005,
integra o board da International Hospital Federation.
O brasileiro disputava o cargo para futuro presidente da federação internacional com outros dois candidatos: o argentino Norberto Larroca e o mexicano
Carlos Duenas. Os três foram indicados pelo próprio
Comitê Executivo da IHF, que desejava um representante da América Latina para esse próximo mandato.
José Carlos Abrahão tomará posse à frente da federação internacional em novembro de 2009, durante
o 36º Congresso Mundial
da IHF, que será realizado entre 10 e 12 de novembro no Rio de Janeiro.
Será a primeira vez que
um país latino-americano irá sediar um evento
da instituição. Segundo
Abrahão, a expectativa é
reunir cerca de dois mil
congressistas de mais de
100 países. E, nesse sentido, a campanha de divulgação do evento brasileiro já começou lá mesmo
em Seul, onde o dirigente apresentou um ﬁlme
oﬁcial sobre o Mundial
de 2009 e também fez, a
convite da IHF, uma exposição sobre o sistema
Drs. Chul Soo Kim, presidente da Korean Hospital Association, e José Carlos Abrahão, presidente
de saúde nacional, onde
eleito da International Hospital Federation.
mostrou os números do

FOTOS DE DIVULGAÇÃO

setor saúde brasileiro encerra o ano de
2007 com uma excelente notícia: o médico,
empresário e dirigente José Carlos de Souza Abrahão foi eleito pelo Conselho de Diretores da
International Hospital Federation (IHF) futuro presidente da entidade para o biênio 2009/2011. O resultado da vitória foi oﬁcialmente anunciado no último dia 6 de novembro, durante o 35º Congresso
Mundial de Hospitais, realizado em Seul.
José Carlos Abrahão, 55 anos, já deixou o evento
da Coréia como membro do Comitê Executivo da IHF
sob o cargo de presidente-designado da instituição.
Médico-pediatra, com curso de especialização em
Administração Hospitalar e MBA Executivo em Administração pela Coppead/UFRJ, Abrahão preside a
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Capa

Reunião do Conselho de Diretores da IHF durante o 35º Congresso Mundial da entidade na Coréia do Sul

Brasil no setor, seus principais problemas e demandas, avanços obtidos nos últimos anos, aspectos ﬁnanceiros e de gestão dos estabelecimentos brasileiros, características das relações trabalhistas na
área, políticas de saúde e investimentos, entre outros assuntos abordados em sua palestra.
Para José Carlos Abrahão, vencer a disputa para sediar o Congresso de 2009 e, agora, a eleição para pre-

Platéia lotada durante a abertura do 35º Congresso Mundial
da IHF em Seul

sidir a IHF de 2009 a 2011 não são vitórias pessoais,
mas sim conquistas do Brasil e para o país: “São duas
grandes oportunidades para nos inserirmos deﬁnitivamente no cenário mundial de saúde, não só conﬁ rmando a nossa capacidade e divulgando trabalhos e
pesquisas de sucesso na área cientíﬁca, mas também
realizando um intenso e produtivo network com os
demais países ﬁliados à IHF”, explicou.

Dr. José Carlos Abrahão durante a apresentação que fez no
evento sobre o sistema de saúde brasileiro
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Capa

Planos de Gestão
Entre os planos de José Carlos Abrahão para a sua gestão
como presidente da IHF de 2009 a 2011, destacam-se:
• Consolidar o relacionamento e a articulação institucional da
IHF com entidades, órgãos governamentais, políticos e privados do setor saúde no âmbito internacional, promovendo uma maior integração entre os
hospitais e demais serviços de saúde de todos os continentes;
• Pesquisar dados e números da saúde no mundo, elaborar análises permanentes e divulgar essas informações de forma estruturada e qualiﬁcada, tornando-se um Centro
de Referência em Informação do Setor Saúde em nível mundial;
• Estimular a promoção de congressos internacionais, jornadas, conferências e seminários ligados ao setor, principalmente nos países em desenvolvimento, e formar parcerias com empresas e indústrias que possam viabilizar esses eventos;
• Incentivar a captação de novos associados para a IHF, agregando os países em desenvolvimento, principalmente aqueles da América Latina e África, bem como todos os representantes da cadeia produtiva da saúde;
• Captar recursos através de instituições como o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial para o desenvolvimento de projetos de capacitação dos proﬁssionais de saúde nas áreas de gestão e consultoria técnica para o desenvolvimento de
hospitais e outros estabelecimentos de serviços de saúde, principalmente nos países da
América Latina, África e Oriente;
• Estimular o desenvolvimento de projetos de acreditação e qualidade para os hospitais e
serviços de saúde visando a um atendimento mais qualiﬁcado e seguro para o paciente;
• Propor a estruturação da oferta de educação continuada na área de gestão em saúde
com conteúdo programático baseado em evidências e via ensino à distância, principalmente para as áreas mais carentes e longínquas;
• Sugerir a criação do prêmio “Projetos, idéias inovadoras e vencedoras no âmbito hospitalar”, com critérios e categorias deﬁ nidos no que se refere à gestão, suporte, arquitetura, segurança e meio ambiente hospitalar, entre outras ações em benefício do incremento do setor saúde no mundo.
10 | ANO IX - N
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Capa

O brasileiro José Abrahão entre o mexicano Carlos Duenas
e o argentino Norberto Larroca, que também concorreram à
presidência da IHF

Desde que assumiu a CNS em agosto de 2003,
Abrahão tem procurado integrar a entidade com
todo o setor de saúde, não só do Brasil, mas também com organismos internacionais. A primeira
conquista nesse sentido foi a própria reinserção da
CNS na IHF em 2005 e a posterior indicação de seu
nome para integrar também o board da federação.
Depois veio a vitória do Brasil para sediar o congresso de 2009.
O dirigente disse estar ciente da responsabilidade que tem pela frente, que é representar bem o Brasil nessa nova e importante missão. “Quero integrar
nesse desaﬁo todos os demais países latino-americanos, objetivando assim uma maior visibilidade
dessas nações perante o mundo”, aﬁ rmou.

Da esq. para a dir.: Drs. Leke Pitan (Tesoureiro da IHF), Gerárd
Vincent (Ex-pres. da entidade), Ibrahim Al Abdulhadi (Atual
pres.) e José Carlos Abrahão (Futuro pres. 2009/2011)

hospitais e serviços de saúde de mais de 100 países e tem como missão promover uma maior cooperação internacional na área de saúde e melhorar
o atendimento aos pacientes em todo o mundo. A
sede da instituição localiza-se na pequena cidade
francesa de Ferney-Voltaire, na divisa com Genebra, na Suíça.

A entidade
Fundada em 1929 nos Estados Unidos, a International Hospital Federation congrega atualmente

Drs. José Abrahão e Gerárd Vincent, futuro e ex-presidente da
IHF durante o congresso em Seul

O estande do Brasil na Coréia anunciava o 36º Congresso
Mundial em 2009, no Rio de Janeiro
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Médica 2007

Medica 2007 tem forte
participação brasileira
FOTOS DE DIVULGAÇÃO

Maior feira de saúde e medicina do mundo reuniu 46 empresas nacionais

Considerada a maior feira de saúde do mundo, Medica 2007 reuniu 4.500 empresas expositoras em Düsseldorf

C

onsiderada a maior feira do setor médicohospitalar no cenário mundial com 4.500
expositores e uma área de 250 mil m2, a Medica 2007 - realizada de 14 a 17 de novembro em Düsseldorf, Alemanha - reuniu 46 empresas brasileiras
fabricantes de produtos médico-hospitalares. Foi a
maior participação do país no evento. A forte presença nacional foi fruto da organização e apoio conferidos pela Associação Brasileira da Indústria de
Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos,
Hospitalares e de Laboratórios (ABIMO) em parceria com a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil).
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Segundo a ABIMO, as crescentes exportações brasileiras têm incentivado, cada vez mais, a participação de empresas do país na Medica. Em 2006, a indústria nacional de produtos médico-hospitalares
exportou US$ 441,8 milhões para mais de 100 países e a expectativa do setor para 2008 é incrementar
ainda mais as vendas no exterior.
Franco Pallamolla, presidente da ABIMO, disse
que através da participação constante neste evento, os fabricantes nacionais têm conseguido levar
ao conhecimento de outros países a evolução da indústria no Brasil, sua capacidade produtiva e exportadora.
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Médica 2007

O pavilhão brasileiro na
Medica ocupou uma área total de 516 m2, onde as empresas apresentaram o que há de
mais novo e competitivo na
indústria nacional. De acordo
com um levantamento feito
pela ABIMO após o evento, a
participação nacional na feira
deste ano deve gerar mais de
US$ 32 milhões em novos negócios para o Brasil nos próximos 12 meses.
Entre os produtos apresentados na Alemanha, estavam
instrumentos cirúrgicos, camas hospitalares, mesas e focos cirúrgicos, aparelhos de
Pavilhão brasileiro na Medica contou com 46 empresas expositoras
Raio-X, mamógrafos, implanações positivas que estamos desenvolvendo em nostes ortopédicos, próteses de silicone, válvulas cardísas instituições e estabelecimentos de saúde.”
acas biológicas e ﬁos para sutura, entre outros. EmPara Waleska Santos, presidente da Hospitalar presas como Fanem, Carci e Intermed estavam entre
Feira e Fórum, “além de propiciar um contato com os
os expositores brasileiros.
últimos lançamentos da indústria mundial, a parDirigentes de importantes entidades representaticipação na Medica traz para os produtores naciotivas do setor saúde nacional também integraram a
nais um nível de competição que instiga a sua conscomitiva do Brasil na Alemanha, como o presidente
tante melhoria. Isso é bom para o paciente, usuário
da Confederação Nacional de Saúde (CNS), José Carﬁ nal dos nossos serviços”, aﬁ rmou a empresária,
los Abrahão. Ele destacou a importância de lideranlembrando que a Hospitalar e a Messe Düsseldorf ças e instituições de serviços de saúde do país, consiempresa realizadora da Medica -mantêm há dez anos
derados formadores de opinião para o segmento em
um acordo de cooperação, que visa a divulgar a Megeral, participarem da Medica: “Defendemos semdica junto ao empresariado brasileiro e, em contrapre essa troca constante de experiências e informapartida, a trazer expositores e compradores estranções entre o Brasil e os demais países com o objetivo
geiros para a Hospitalar.
de absorvermos conhecimento e divulgar lá fora as

Waleska Santos (Pres. da Hospitalar) entre Franco Palamolla
(Pres. da ABIMO) e José Carlos Abrahão (Pres. da CNS)

Empresários e lideranças da área de saúde integraram a
comitiva brasileira na Medica
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Cursos e Eventos

Cursos programados para janeiro e fevereiro/2008

O

Departamento de Recursos Humanos do SINDHERJ divulga sua grade de cursos e treinamentos para os meses de janeiro e fevereiro. Todos eles serão ministrados no auditório da própria
entidade, à Av. Rio Branco, 257 / 15º andar, Cinelândia, Centro - RJ. Os interessados devem ligar
para (21) 2544-0877. Funcionários de estabelecimentos de saúde associados têm desconto.

18/01: GLOSAS: PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS

25/02 e 27/02: CONTRA AUDITORIA EM

FATURAS HOSPITALARES

FATURAMENTO HOSPITALAR

INSTRUTORES: Rosangela Monteiro e Rita Rosana – RJ
HORÁRIO: 9h às 17h

INSTRUTOR: Marcelo Albino e Rosângela Monteiro - RJ
HORÁRIO: 9h às 16h
DIVULGAÇÃO

25/01: FATURAMENTO HOSPITALAR AVANÇADO
INSTRUTORA: Rosângela Monteiro - RJ
HORÁRIO: 9h às 17h

30/01: RECEPÇÃO COM INTRODUÇÃO AO PRÉ
FATURAMENTO E PREENCHIMENTO DE GUIAS NO
FORMATO TISS

INSTRUTORA: Rosângela Monteiro – RJ
HORÁRIO: 9h às 17h

20/02 e 22/02: FATURAMENTO BÁSICO HOSPITALAR
INSTRUTORES: Rosângela Monteiro e Rita de Cássia – RJ
HORÁRIO: 9h às 17h

Auditório do SINDHERJ lotado durante um dos cursos de 2007

Força, união e ação
para o progresso da Saúde

Assessoria jurídica
Calendário Anual de cursos e eventos
Banco de Empregos
Pesquisa salarial
Pesquisa de preços e materiais

Representação política nos
Conselhos Estadual e Municipal de Saúde
Representação da categoria patronal nas
negociações coletivas junto
ao Tribunal Regional do Trabalho.

Centro - Rio de Janeiro / RJ CEP: 20040-009
Tel.: (21) 2544-0877 Fax: (21) 2240-1746
e-mail: sindherj@sindherj.com.br www.sindherj.com.br

News

Av. Rio Branco, 257 - salas 1506 / 1515
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Feliz
Natal,
Próspero
2008!
São os votos de toda a
Diretoria e funcionários da
AHCRJ, FEHERJ e SINDHERJ
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