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Mensagem do Provedor

Cabazes de Natal

Nesta Quadra Natalícia quero
manifestar a todos o apreço,
reconhecimento e gratidão pela
forma empenhada, dedicada e
responsável como tem exercício as
suas funções na Instituição. A
pandemia que nos assolou mudou
as nossas vidas, a forma como nos
relacionamos e turvou as nossas
certezas relativamente ao futuro. A
esperança
mantém-se
intacta,
reforçada pelo inicio da vacinação.
Contudo, o fim ainda vem longe. O
trabalho desenvolvido por todos os
profissionais nas diversas valências
da
Instituição
merece
ser
assinalado, embora não tenhamos
evitado casos positivos de Covid-19
na Instituição os mesmos não se
alastraram. Este é o resultado mais
visível
da
metodologia
e
organização de trabalho que foi
implementado
e
do
rigoroso
cumprimento
dos
planos
de
contingência em vigor. No próximo
ano será concedido, a titulo de
reconhecimento, mais um dia de
férias aos funcionários que tenham
sido assíduos no seu trabalho,
segundo
critérios
que
serão
oportunamente
definidos
e
publicitados. Visa-se com esta
medida expressar a nossa atenção
com todos aqueles que sempre
deram o seu melhor de forma
responsável e corajosa para que a
Instituição pudesse cumprir a sua
missão.
Reitero os meus agradecimentos
a todos, com os votos de um Natal
Feliz, com saúde e esperança no
futuro.

À semelhança dos anos anteriores a Misericórdia, a
Câmara Municipal e a Caritas de Arcos de Valdevez juntaram
esforços para proporcionarem a trinta e cinco famílias do
concelho um Natal mais feliz, através da disponibilização de
um conjunto de alimentos apropriados para esta quadra.
Os bens alimentares foram doados por diversas empresas
locais que, à semelhança de anos anteriores, se têm
associado a esta causa, numa atitude altruísta que merece o
público agradecimento.
Os mais pequenos não
foram
esquecidos,
o
cabaz continha também
um
conjunto
de
brinquedos, oferecidos por
diversas
famílias
que
quiseram cooperar com
esta
iniciativa
de
solidariedade em prol de
um Natal Feliz, nestes
tempos
difíceis
que
atravessamos.
A identificação das
famílias beneficiárias foi
efetuada pela equipa de
voluntárias da Cáritas
concelhia e pelos Serviços
de Atendimento Social,
sendo a entrega dos bens
realizada, individualmente,
pelos serviços do CLDS
(Conselho
Local
de
Desenvolvimento Social).
É importante sublinhar
que nesta, como noutras
ações, a cooperação entre
o
Município
e
as
instituições do sector social
e os agentes da economia
local é determinante para
suprir
situações
de
carência, pelo que é
fundamental
manter
e
aprofundar
esta
cooperação, em beneficio
das pessoas do nosso
concelho.

Francisco Rodrigues de Araújo (Dr)

Carta de uma utente

Natal na SCMAV

Carta de uma utente

Nos tempos de incerteza
que atravessamos o Natal
reveste-se, ainda mais, de
singularidades e afetos que
ultrapassam o “cinzento que
pinta a atualidade”. Como as
imagens falam mais do que as
palavras ...

Ação de Formação na ERPI Soares Pereira
Em consonância com uma
filosofia de portas abertas a quem vier
por Bem, no passado dia 20 de
outubro, foi dinamizada uma Ação de
Sensibilização/Formação pelas Forças
Armadas na ERPI Soares Pereira.
Esta ação teve como objetivo a
Prevenção em Contexto COVID-19 e
dotar as equipas de "armas de
combate" para aplicarem nos cuidados
aos nossos idosos. Foram abordadas
quatro áreas temáticas: cuidados
gerais;
circuitos;
EPI's
e
limpeza/higienização
A iniciativa contou com a presença de toda a equipa técnica, ajudantes
de lar e colaboradoras de serviços gerais. Para a realização da formação, foram
observados todos os procedimentos e cuidados exigidos para a prevenção de
contágios.
Vemos como positivo que os responsáveis políticos queiram inteirar-se
da realidade do setor social, interajam com as Instituições e seus responsáveis,
na procura de respostas para uma área que deve reunir o consenso mais
alargado possível ao nível da intervenção. Na SCMAV continuaremos com a
mesma abertura e vontade de trabalhar com todos, sendo que o nosso foco é o
trabalho da Instituição na ação do quotidiano, servindo toda a população.

Caminhos
Número 6
Dezembro de 2020

Publicação Bimestral da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez
Complexo Vilagerações
Rua Comendador Dr. Francisco Rodrigues de Araújo, n.º 146
4970-600 Arcos de Valdevez, Tel. 258 510 110
-----------------------------------------------------------------------

Subscreva a nossa Newsletter em www.scmav.pt

