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Dom Eurico abençoa participantes em Congresso na Bahia
O presidente da Pró-Saúde e
arcebispo emérito de Juiz de Fora
(MG), Dom Eurico dos Santos
Veloso, participou da cerimônia
oficial de abertura do XI Congresso
Internacional das Misericórdias e
XXV Congresso Nacional das Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos
e deu a bênção às autoridades e
convidados presentes. Durante a
passagem por Salvador (BA), Dom
Eurico visitou as unidades Hospital
Alayde Costa e UPA 24h Subúrbio,
dando uma benção especial aos
pacientes e colaboradores.
Os dois congressos aconteceram
simultaneamente, de 23 a 25
de setembro, com o objetivo de
evidenciar pontos comuns nos
sistemas de saúde de vários
países, com a expectativa de que a
realidade do setor fosse discutida
com troca de experiências para
melhorar a gestão e a comunicação
das entidades.

IEC recebe prêmio
Excelência da Saúde
O Instituto Estadual do Cérebro
Paulo Niemeyer (IEC) recebeu
uma premiação durante o II Fórum
Healthcare Business, realizado no
último dia 23, em São Paulo. O
Fórum reconheceu as instituições
de saúde com o Prêmio Excelência
da Saúde que mais se destacaram
no último ano. O IEC levou o prêmio
na categoria Ensino, Pesquisa e
Inovação.

Participação da entidade - Com
o objetivo de estar em sintonia com
as novidades do setor e buscar
o constante aprimoramento dos
serviços, a Pró-Saúde contou com
um estande no Congresso, que
esteve à disposição dos visitantes
e parceiros, para que fosse um
ponto de encontro de troca de
informações sobre os serviços
prestados pela entidade em vários
estados do território nacional. O
evento teve como tema “Imagem,
Gestão e Sustentabilidade: os elos
entre o passado e o futuro das
misericórdias”.
53
anos
de
Ministério
Presbiteral - No dia 22/9, Dom
Eurico comemorou 53 anos
de Ministério Presbiteral. A
trajetória de Dom Eurico dos
Santos Veloso, desde o seminário
e ordenação, até se tornar
Arcebispo Metropolitano de Juiz
de Fora, passou pelo trabalho

em paróquias, pastorais, ensino
e catequese, como um exemplo
de piedade, dedicação ao
próximo, competência e entrega
plena às suas missões, que
renovam o ânimo da entidade
em seguir prestando serviços
às pessoas e à sociedade como
missão humanitária.

Entidade assume administração da UPA 24h Itaboraí

A Pró-Saúde assumiu, em
agosto, a gestão da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) 24h de
Itaboraí, na Região Metropolitana
do Rio de Janeiro. Nas primeiras
semanas de gestão, a UPA teve
como foco a contratação de
colaboradores e a reorganização
do fluxo de atendimento, assim
como o levantamento de ambientes
e mobiliários que precisam de
melhoria para otimizar o estoque de
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insumos e medicamentos.
A
unidade
atende
casos
emergenciais de baixa e média
complexidades e tem capacidade
para realizar 450 atendimentos
diários de urgências clínicas,
pediátricas e odontológicas. Além
de dispor de alas para acolhimento,
classificação de risco, exames
laboratoriais, raios-X e sala
vermelha com quatro leitos de
cuidados intensivos.
1

Edição
Edição nº
nº 626
626 –– 28
28 de
de Setembro
Setembro de
de 2015
2015 || PRÓ-SAÚDE
PRÓ-SAÚDE -- Associação
Associação Beneficente
Beneficente de
de Assistência
Assistência Social
Social ee Hospitalar
Hospitalar

CEI Jardim São Jorge realiza projeto sobre o meio ambiente
O CEI (Centro de Educação
Infantil) Jardim São Jorge, em
São Paulo (SP), elaborou o projeto
“Jardim e seus bichinhos” dentro
do eixo Meio Ambiente, Natureza
e Sociedade, com o objetivo de
construir conhecimento sobre o
universo do jardim e os bichos
que o compõem.
O trabalho possibilita a interação

da temática principal com as
diversas áreas do conhecimento,
fazendo com que a aprendizagem
das crianças ocorra de forma
contextualizada. Os pequenos
fizeram uma pesquisa de campo
com utilização de lupas para
localizar e observar os bichinhos
no parque do CEI e, em seguida,
montaram um cartaz com fotos.

FAZER
FAZER
Sede Administrativa celebra o Dia da Árvore em SP
Na segunda-feira, 21/9, foi comemorado o Dia da Árvore em
todo o país. A sede da Pró-Saúde, em São Paulo (SP), promoveu
uma ação para celebrar a data. O
setor de Saúde Ambiental da entidade entregou aos colaboradores
um lápis, que contém semente de
rúcula. Após apontar o lápis até o
final, é possível plantar a semente em casa. A ação visa estimular
o cuidado dos nossos colaboradores com o meio ambiente, assim
como uma alimentação saudável
para todos.

HRBA promove campanha para cuidar do meio ambiente
O Hospital Regional do Baixo
Amazonas (HRBA), em Santarém
(PA), realizará diversas atividades, nos dias 29 e 30, com o objetivo de sensibilizar pacientes,
acompanhantes e profissionais
de saúde quanto à importância

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

facebook.com/ProSaude.OrganizacaoSocial

do manejo correto de lixo hospitalar, preservação, proteção do
meio ambiente e saúde pública.
A programação faz parte da “VI
Campanha de Gerenciamento de
Resíduos e Prevenção de Acidentes”.
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