Comemorações de Fim de Ano no Complexo HC
E as festividades de fim de ano continuaram pelo Complexo HC. No Instituto Central (ICHC) o músico
Frank Aguiar fez uma apresentação para pacientes, visitantes e colaboradores, no dia 21 de
dezembro, no térreo do Prédio dos Ambulatórios (PAMB). Outros conjuntos musicais e de dança se
revezaram e animaram o fim de ano no Instituto, do dia 18 a 21 de dezembro.
Para os colaboradores do Prédio da Administração
(PA) e Anexos, o Centro de Convenções Rebouças
recebeu a todos para a confraternização no dia 18
de dezembro. Além do sorteio de prêmios, o auge
foi o concurso sob a temática “Uma Noite em
Hollywood”. Star Wars, Alice no País das
Maravilhas, entre outras produções do cinema
internacional, foram muito bem representadas, mas
a que mais cativou o público presente foi a personagem saída dos contos de fadas da Disney,
Malévola, representada por Sônia Regina de Oliveira, do Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP).

A esperança foi o sentimento que imperou na Festa
de Final de Ano do Instituto do Coração (InCor) e da
Fundação Zerbini, realizada também no dia 18, na
Associação

Atlética

Acadêmica

Oswaldo

Cruz

(AAAOC) da FMUSP. Durante o evento, os
funcionários foram agraciados, entre um churrasco e
outro, pela visita de uma fada na tenda e, no caminho
da volta da barraca das bebidas ou do tradicional
cuscuz, também foram surpreendidos por uma cartomante com previsões incríveis para a sua vida
em 2016. Orquestrando a festa estava o palhaço Vareta e sua trupe de músicos. Além disso, houve o
concurso "Vista a Esperança em 2016", que premiou a camisa mais criativa, feita por funcionário,
com uma smart TV (com acesso à rede sem fio “wi-fi”), tablet e voucher para compras numa rede de
supermercado.

Ainda

na

funcionários

sexta-feira

(18),

participaram

cerca
da

de

730

festa

de

confraternização do Instituto de Ortopedia e
Traumatologia (IOT), que aconteceu na Quadra do
Instituto de Psiquiatria (IPq) e teve churrasco,
música ao vivo e sorteio de vários prêmios, entre
eles, smart TVs, smartphones, notebooks, tablets e
bicicleta.
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