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Em comemoração à Pascoa,
celebrada no dia 20 de abril,
diversas unidades do País, administradas pela Pró-Saúde, comemoraram a data com uma programação especial.
No Centro de Educação
Infantil Jardim São Jorge, em
São Paulo, as crianças fizeram
um passeio para a Chácara
Encantada e ganharam ovos de
Páscoa com lembrancinhas.
O Hospital Regional Público
da Transamazônica, em Altamira (PA), preparou um lanche
para os colaboradores no dia
17. Foram realizadas atividades
com as crianças e ovos de Páscoa foram entregues.
Em Cubatão (SP), o Hospital
Municipal recebeu a visita do
coelho da Páscoa na pediatria

e as pacientes da maternidade
tiveram um dia de beleza.
Um café especial para os
colaboradores foi oferecido nos
dias 17 e 20 de abril, no Hospital
Municipal Nossa Senhora da
Luz dos Pinhais (PR).
Os pacientes internados
no Hospital Municipal de Araguaína (TO), e em observação
na UPA, foram presenteados
com cartões e bombons. Os
colaboradores ganharam bolo
de chocolate.
A equipe médica do Hospital
Regional do Baixo Amazonas,
em Santarém (PA), realizou uma
oficina sobre a produção de
ovos para as mães das crianças
em tratamento no HRBA.
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do Hospital de Urgência da Região Sudoeste, de Santa Helena
de Goiás (GO), trabalhou utilizando orelhas de coelhinho nas
alas infantis.
Entrega de bombons e lanche
marcaram a Páscoa nos setores de Hemodiálise, Pediatrias e
Psiquiatria do Hospital Municipal
de Barueri Dr. Francisco Moran.
Em Ananindeua (PA), as
crianças internadas no Hospital Metropolitano de Urgência
e Emergência participaram da
“Páscoa entre amigos”, ação
que contou com brincadeiras
e brindes.
Os colaboradores do Hospital
Yutaka Takeda, no Pará, trocaram ovos de Páscoa e os usuários do Pronto Socorro ganharam bombons.
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