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Encerramos 2022 com desafios superados e com o sentimento de esperança renovado, para que 

possamos desfrutar de um novo ano repleto de confiança de que dias melhores estão por vir. 

Este foi um ano em que avançamos com as ações ASG (Ambiental, Social e de Governança) e  

reafirmamos nosso compromisso com  a Inclusão, a Diversidade e com os Direitos Humanos, promovendo 

ações para tornar o ambiente de trabalho mais acolhedor e inclusivo, enfatizando que nossas ações estão 

baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

Com base nas ações desenvolvidas, 2022 foi um ano de conquistas na instituição, sendo os frutos de 

nossos esforços e comprometimento, como: 

 

o Selo Paulista de Diversidade, concedido pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico;  

o Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade – 5ª Edição (reconhecimento pelo 2º ano 

consecutivo); 

o Certificado FIA Employee Experience de Clima Organizacional, fornecido pela FIA;  

o Premiação para os 40 melhores hospitais públicos do país, concedida pelo  Instituto Brasileiro 

das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a OPAS/OMS (Organização Pan-

Americana da Saúde), Instituto Ética Saúde (IES) e ONA (Organização Nacional de Acreditação), 

entre os premiados, seis unidades estão sob gestão da SPDM, sendo: Hospital Estadual de 

Diadema; Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini; Hospital Geral de Pirajussara; 

Hospital Regional de Sorocaba Dr. Adib Domingos Jatene; Hospital das Clínicas Luzia Pinho de 

Melo e Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro. 
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É tempo de renovarmos nossas energias, alimentarmos nossa fé, pensarmos de modo diferente, nos 

inspirarmos a fazer o bem, sonharmos com coisas boas e desejarmos felicidade e prosperidade aos nossos 

semelhantes. 

Movidos por lindos sonhos, vamos canalizar nossos esforços e pensamentos para praticarmos o bem, 

pois certamente, 2023 é a promessa para um mundo melhor. 

Dedico este espaço para agradecer o empenho de todos os nossos colaboradores, que transformam 

todas as dificuldades, incertezas e momentos de dificuldades em um grande aprendizado. 

Nossos sinceros agradecimentos à toda equipe por mais este ano juntos e que o espírito de Natal esteja sempre 

presente em vossas famílias! 

 

Convidamos também a assistir a mensagem do presidente da SPDM, Dr. Ronaldo Laranjeira, disponível no link abaixo 

ou através do QrCode: 
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Dr. Nacime Salomão Mansur 

Superintendente das Instituições Afiliadas – SPDM 

https://www.youtube.com/watch?v=962JbaspAh4

