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HURSO COMEMORA NO DIA 02/07/2019, 8 ANOS EM ALMOÇO ESPECIAL E SHOW PARA 

OS COLABORADORES. 

No dia 2 de julho de 2011 era inaugurado o maior Hospital de urgências e emergências da Região 

Sudoeste, o HURSO, localizado na cidade de Santa Helena de Goiás. Para comemorar essa 

data tão especial, os funcionários da Unidade se reuniram para um almoço que foi preparado 

com todo carinho. Logo após, assistiram a uma apresentação de música com a dupla Luana e 

Luara. “É a segunda vez que a gente está aqui participando e é uma honra estar aqui, 

principalmente porque é um Hospital de grande referência”, frisou Luara. 

Durante o almoço, a direção da unidade se prenunciou, em agradecimento aos funcionários. “A 

palavra é ‘obrigada’. Eu agradeço a cada um de vocês por estarem aqui, dia após dia, se 

dedicando e servindo ao próximo. Ser servido é muito bom, mas servir outras pessoas, é melhor 

ainda. Sou grato à Deus por vocês”, destacou Heleno Vitor Martins, gerente administrativo. 

Os funcionários também se juntaram para cantar os parabéns para o Hospital e comer bolo. “Foi 

muito bom participar de mais um aniversário do HURSO. Estou aqui há muito tempo e fiz 

excelentes amigos”, contou Ana Claudia Alves, auxiliar de serviços gerais. Ela ainda comentou 

como o Hospital foi importante na geração de empregos para centenas de pessoas na região. 

“Graças a esse emprego, pude realizar vários sonhos que tinha”, comemorou. 



 

 

 



 

 

VISITA DO SECRETARIO  

No primeiro dia do mês de julho, o Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste (HURSO) 

recebeu a visita do Secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino. O acompanharam ainda 

a equipe técnica da SES e a Diretoria da Organização Social responsável pela administração da 

Unidade, o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH). 

“Nosso intuito é avaliar a capacidade operacional do Hospital, pensando na nossa rede de saúde, 

para que a vocação dele seja feita da melhor forma possível e o cidadão goiano receba o melhor 

cuidado e atenção à saúde”, explicou o secretário. 

Segundo relatou Heleno Vitor, Gerente Administrativo do IBGH, “o objetivo dessa visita foi 

conhecer a Unidade; fazer uma análise dos serviços que são prestados e, posteriormente, propor 

melhorias”. 

Também foi discutido em reunião a possibilidade de aumentar o número de atendimentos e de 

serviços. O HURSO é um Hospital que atende diversas especialidades, mas a intenção é ampliar 

ainda mais a sua importância. 

 

 


