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Unidades da Pró-Saúde comemoram o Natal
Pará

Durante a semana de Natal, entre os dias
22 e 26, muitos hospitais administrados
pela Pró-Saúde realizaram atividades para
comemorar esta data especial. Confira a
programação de algumas unidades: no
Pará, o Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, realizou sorteio
de brindes, doação de cestas básicas e visita do Papai Noel para as crianças internadas. Já o Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, montou a Árvore de
Natal Sustentável, com aproximadamente
5.000 garrafas pets. Em Marabá, o Hospital Regional Público do Sudeste Dr. Geraldo
Veloso promoveu apresentações musicais
e uma campanha de arrecadações de brinquedos. Uma festa à fantasia interagiu os
colaboradores e pacientes do Hospital Yataka Takeda, na Serra dos Carajás.

Rio de Janeiro
A programação de final de ano dos
hospitais Anchieta, Getúlio Vargas,
Adão Pereira Nunes, Carlos Chagas,
Rocha Faria e do Instituto Estadual do

Cérebro Paulo Niemeyer, foi repleta de
alegria e solidariedade. Ações com Papai Noel, presentes, cardápio especial e
doações para comunidades do entorno.

Paraná
O Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais
enfeitou toda a unidade com
decoração natalina, distribuiu
panetones e chocotones para
os colaboradores e promoveu
o coral do Centro de Convivência do Idoso do município.
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Goiás

Em Santa Helena de Goiás, o Hospital de Urgências da Região Sudoeste
(HURSO) organizou atividades para
incentivar a solidariedade. A unidade

inaugurou a árvore fraterna, um projeto que intermediou cerca de 100
doações entre os colaboradores e associações sociais da cidade.

São Paulo
Uma confraternização na Pró-Saúde
em Agulha, no interior de São Paulo,
reuniu 500 pessoas, com a participação do CECCA (Centro de Convivência
de Criança e do Adolescente), do CCI
(Centro de Convivência do Idoso) e
dos Projetos Sociais.
As crianças dos Centros de Educação
Infantil (CEIs) Jardim São Jorge, Jardim
Eliane e Lageado fizeram apresentações

e receberam a visita do presidente da
Pró-Saúde, Dom Eurico dos Santos Veloso, que entregou os presentes arrecadados pelos colaboradores da entidade.
Entrega de brinquedos e doces para
as crianças da comunidade marcaram
o Natal do Pronto-Socorro do Engenho Novo, em Barueri
O Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista realizou sorteio de brindes,

assim como o Hospital Universitário
de Jundiaí, que também contou com
a apresentação do Coral Municipal na
recepção e na maternidade.
No Hospital Municipal de Cubatão, a
decoração foi promovida pelos colaboradores com materiais recicláveis.
Um concerto de músicas natalinas reuniu
25 crianças e jovens para uma apresentação
no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

Tocantins
Um coral formado por crianças da
comunidade de Araguaína (TO) realizou uma cantata de Natal para os usuários do Hospital Municipal. A ação
aconteceu na recepção da unidade e
agradou pacientes e acompanhantes.

Curta e compartilhe a página da Pró-Saúde no Facebook:

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial
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