


Sou feliz no que faço por ajudar 
o ser humano sempre 

consultório minha segunda casa 
Dra minha amiga #mãe #irmã 

#confidente #amizadeterna.

Dra. Erica Salet
Secretária Josimara Silveira 



O que deixa o meu dia no consultório 
mais feliz é saber que faço a 
diferença na vida dos pacientes e 
seus familiares, pois são pacientes 
oncológicos que na maioria das 
vezes, além de chegarem debilitados 
fisicamente, estão atordoados com o 
diagnóstico da doença, necessitando 
de um sorriso, de um ombro amigo 
para serem ouvidos, ou até mesmo 
para chorar.
Então procuro, além de ajudar e 
orientar no que o paciente precisa 
para os procedimentos necessários 
(radioterapia, quimioterapia, etc...), dar 
um sorriso amigo demonstrando 
alegria no que faço, para que se 
sintam acarinhados e um pouco 
felizes.

Dra. Verônica Denardin da Rosa
Secretária Clenar Maria Buzin



Tentar ser melhor todos os dias 
e fazer o dia de outras pessoas 
um pouco melhor me faz FELIZ 
como pessoa e secretária.

Dr. Orestes Blanco Netto, 
Dra. Marli L. Tramontina,
Dra Alessandra Ruzzarin Blanco
Secretária Daniela Trevisan



O que deixa o meu dia no 
consultório mais feliz é quando 

os pacientes comparecem as 
consultas agendadas e são 

pontuais.

Dra. Arlene M. Colombo
Secretária Claudete Santos da Silva



O que deixa meu dia mais 
feliz é a certeza de estar 

no lugar certo e poder 
cumprir meus deveres 
com ânimo e alegria!!!! 

Dra. Valeria Scur  
Secretária Marinês Cemin



Dr. Edson Renato Pippi
Secretária Ana Motta



A única maneira de fazer 
um ótimo trabalho é 

amando
aquilo que se faz.

 
Dr. Marco Tulio Zanettini 

Secretária Silmara Oliveira 



Saber que eu faço o que gosto 
e isso me dá mais disposição 

para fazer o meu trabalho com 
amor e dedicação. 

Dra. Sandra Variani
Dra. Mari Fonseca

Secretária Keli Cristina Borba de Souza

 



Nosso dia de trabalho se 
completa com um bom 
relacionamento.
 
Dr. Marco Tulio Zanettini 
Secretária Rosemilda de Campos



Ver o sorriso no rosto dos 
pacientes, quando suas dores são 
curadas me deixa muito feliz, me 
motiva a querer sempre mais.

Dr. Dr. Isaías Ferreira Dal Molin
Dr. Maurício Frare Paloschi
Dr. Augusto Cardoso Sgarioni 
Dr. Evandro Scudiero.
Secretária Elís Regina Zanandréa



Dra. Carla Mancuso
Secretária Andréia



Acreditar que no trabalho do 
dia a dia de um consultório, 
podemos sorrir e brincar 
com nossos patrões.

Dra. Mara Teresinha Ribeiro Mendes 
Dra. Maraya Ribeiro Mendes 
Secretária Maristela Valentini



Poder atender os clientes 
com um sorriso e atenção 
isso me faz muito feliz pois 
eles acabam te retribuindo 
também. Me orgulho de 
fazer o que AMO atender 
bem os pacientes.

Dr. Eduardo Maffini da Rosa 
Secretária Genessi Borges



Todo dia no consultório 
pediátrico da Dra. Raquel Reis 

Vanacôr, temos momentos 
únicos e maravilhosos, pois com 

muita alegria aguardamos a 
chegada dos pacientes, temos 

ambiente agradável voltado para 
as crianças, com um belo espaço 

no consultório, com brinquedos 
para que as crianças possam 

sentir-se descontraídas e 
tranquilas.

Com carinho no atendimento, 
tudo é gratificante e único, nos 
sentimos sempre maravilhadas 

pela confiança de todos. 

Dra. Raquel Reis Vanacôr 
Secretária Cleusa Leôncio



O que torna o meu dia 
mais feliz no consultório, 
é saber que a dedicação 

e o comprometimento 
do meu trabalho resulta 

em um sorriso de 
satisfação do paciente; 
juntamente com o bom 
atendimento da médica 

cooperada 
para qual trabalho.

Dra. Neusa Alexandrino
Secretária Daiane Camargo



Ver retribuído, com 
um "sorriso" no olhar 
das pessoas,  toda 
alegria, atenção, 
respeito e carinho 
que busco 
diariamente lhes 
transmitir, tornam 
todos os dias 
particularmente 
especiais.
 
Dr. Vicente H. Verdi
Dra. Andréa Dal Bó
Secretária Julinda Link



Felicidade é saber que todo o esforço e dedicação fará a diferença na vida de alguém. 
Felicidade é ser a diferença. Por isso, fazer o que se gosta e da melhor maneira possível torna 
tudo mais fácil.
#buscandoaexcelênciatodososdias #venacirurgiavascular #palestraloveback 
#selfiedasecretas2015 #universosecretariasunimed
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