
A DaVita 
fortaleceu 
seus valores.
DaVita de verde e 
amarelo! Nossa Aldeia se 
envolveu nas Campanhas 
Setembro Verde (Doação 
de Órgãos) e Setembro 
Amarelo (Prevenção ao 
Suicídio). Muito mais do 
que apoiar ideias, nós 
lutamos pela vida!
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Caros colegas, 

O ano de 2020 consolidou a DaVita 

a milhares de pessoas, mesmo sob as 

gostaria de ressaltar a importância da 
Campanha Setembro Amarelo, que 

Portanto, eu quero agradecer a toda a 

cuidar de nossos pacientes com muita 

Expandiremos nossas operações por 

ainda maior de pacientes e buscaremos 

atenção em toda a comunidade em que 

com um amor ainda maior que abraçamos 

nossos pacientes o melhor e mais completo 

Palavra do
Presidente

Bruno S. Haddad
Presidente
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Dia da Secretária

Dia dos Pais

Datas Comemorativas

Obrigada por sempre estarem dispostas a 

O pai é alguém de quem devemos nos 
orgulhar, a quem devemos agradecer e 
aquele que queremos sempre amar.

“Celebramos nos dias 6 e 7 de agosto o 

dos pacientes e dos colegas que também 

música (com nosso colega Valter tocando 

Visitamos todas as salas cantando as 

leitura das poesias em Cordel e construímos 

Juliana Santos, Juliana Geraldo, Alice Alves e Mariane Santos.
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Setembro Verde
Ser um doador de órgãos é doar vida.

Nos dias 9 e 10 de setembro, 

transplante renal é uma condição de 

uma condição daqueles que podem 

Maria José, Paula Medeiros e 
Bárbara Pessoa (DaVita João Dias)

Elisclene, Gisele Marinho e Shelsi 
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Setembro Amarelo
O dia 10 de setembro é o Dia Mundial 

Mural Setembro Amarelo (DaVita João Dias)

Marina Monteiro, Rubens Oliveira e 
Adilson Sousa (DaVita João Dias)

Mural Setembro Amarelo (DaVita João Dias) (Equipe DaVita Interlagos)
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Obrigada a todos os nutricionistas 

esperança e tornando o mundo mais 

Dia do Nutricionista

Dia do Psicólogo
Obrigada por estar sempre nos ouvindo, 
entendendo nossas emoções e nos 
deixando mais seguros.  Psicólogos, 
parabéns pelo dia!

Gisele Marinho e Elisa Barbosa 
(DaVita Asa Sul)

Jacqueline MonteiroTalita Aline Silva 
Marques Glauco Tagliari Castelli 

(DaVita Asa Sul)
(DaVita Asa Sul)

Psicóloga Tissiane e Gerente Operacional Roseli
(DaVita Asa Sul)

(DaVita João Dias) operacional Roseli (DaVita Santana)
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O Mural da Gratidão surge como uma 
proposta de resgatar o sentimento de 
agradecimento sincero que cada um carrega 

A DaVita João Pessoa construiu um mural 

Ações e Projetos

Talita Aline Silva Marques (DaVita Gama)

Jacqueline Monteiro (DaVita Gama)
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acompanhar mais de perto os primeiros 

Colegas das Unidades Operacionais

o acompanhamento dos treinamentos 

autocuidado e da saúde mental em prol 
do bem-estar dos nossos colegas no 

Mural do Autocuidado

Celeste dos Santos Paes (DaVita João Dias) Selmaria e Magda (DaVita João Dias)
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É o 1º passo na implementação da 

de melhoria de qualidade nas clínicas, 

Huddle
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A premiação dos pins, criada pela equipe 
Pins

Outros Eventos

Costa (DaVita João Dias)

e enfermeira Claudete (DaVita Santana)



Uma pequena reunião entre os colegas 
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Equipe (DaVita Gama) Dra. Samantha, Dra. Marcia, 
Dr. João Manoel (DaVita Garulhos) (DaVita João Dias)

Equipe (DaVita João Pessoa)



 |  Outros Eventos

 (DaVita Santana)

 (DaVita Santana)

(DaVita Santana)

(DaVita Santana)

Mária (DaVita Santana)

(DaVita Santana)

(DaVita Santana)

(DaVita Santana)
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No dia 27 de agosto e ao longo de todo 

Estrela Dançante

Campanha 
Vidas Importam

Equipe (DaVIta Santana)

Carlos Eduardo de Oliveira (DaVita João Dias) 
Rubens Oliveira e Mariana Venâncio
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orientação aos pacientes portadores de 

seguro para os pacientes e para carga e 

Todos os colegas da DaVita João Dias 

Melhorias de 
Infraestrutura

Treinamento 

Homenagem a paciente



17

Histórias Inspiradoras

Paciente DaVita Uberlândia

Nessa época, dei início ao tratamento para 

Moro em uma cidade pequena onde não 

Considerando tudo isso que mudou 

custo, consegui comprar minha primeira 

na melhora da minha saúde, no meu 

Com esse patrocínio que a DaVita 

na semana, 40 quilômetros em média por 

Desde que comecei a pedalar, tornei-me 
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Me chamo Fabiana, tenho 39 anos e sou 

começando uma caminhada de 

21 anos, iniciei o Curso de Técnico 

como toda mulher, meu sonho também 

início a uma longa jornada pela qual não 

da normalidade, mas em meu coração 

Colega DaVita Arapongas

Raramente uso meu carro em meus 

Só tenho a agradecer à equipe DaVita 
por cuidar tão bem da minha saúde e 
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que chegou em uma situação em que 

anos de idade, não nasceu de mim, mas 

tudo que ele necessita e também carinho 

completa oito anos, onde adquiri muito 

meu trabalho e por todos os colegas que 

queria que cuidassem de mim, pois se 

muita medicação e algumas cirurgias 

de inspiração a outras mulheres que 
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