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Unidades comemoram o Dia das Crianças com atividades

Bahia

No dia 12 de outubro, o Hospital
Alayde Costa e a UPA 24h Subúrbio arrecadaram brinquedos e distribuíram
às crianças da comunidade do Alto da
Terezinha. O objetivo foi levar alegria e
esperança aos pequenos.

Pará

As crianças internadas no setor de Oncologia Infantil do Hospital Regional do
Baixo Amazonas (HRBA) divertiram-se
com palhaços e o grupo de pagode Oitava Cor. Na sexta, 12 acadêmicos de Engenharia Civil da Universidade Luterana
do Brasil (Ulbra) visitaram a pediatria e
apresentaram teatro de fantoche, música, danças e distribuíram presentes.
Algumas crianças também foram
ao cinema, assistir um filme infantil,
acompanhados da equipe multiprofissional, que contou com a presença de
três médicos e deram o suporte necessário. O corpo médico avaliou o perfil
das crianças para liberação.
A Comissão de Humanização do Hospital Yutaka Takeda (HYT) promoveu
uma ação especial para os pequenos
que aguardavam suas consultas na re-

cepção ambulatorial e os que se encontravam internados. Os membros da comissão incorporaram os “Doutores da
Alegria” e distribuíram kits de pinturas.
Já no Hospital Regional do Sudeste do
Pará (HRSP), as crianças internadas têm
um espaço mais do que especial para
se divertir. Trata-se de Brinquedoteca
“Cantinho da Criança”, que foi reinaugurada dentro da programação alusiva
ao Dia das Crianças. O evento contou
com apresentação de palhaços.

São Paulo

As crianças que passaram pelo Hospital Municipal de Mogi das Cruzes
(HMMC), na sexta (09/10), tiveram
um atendimento especial. Elas foram
recebidas pelo grupo de humanização
“Cia. Clown Fusão” com apresentações
musicais e muitas brincadeiras. Com
o lema “Um dia sem sorrir é um dia
desperdiçado”, o grupo distribuiu presentes e, em troca, receberam muitos
sorrisos. A presença da companhia é
mais uma atividade desenvolvida pelo
HMMC em parceria com a Associação
do Voluntariado de Mogi das Cruzes.
Os presentes entregues às crianças
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foram doados pela associação. Uma
campanha interna de doação de brinquedos também foi feita.
Já o CEI (Centro de Educação Infantil) Jardim Eliane recebeu a visita de
um casal voluntário, pelo terceiro ano
consecutivo, que distribuiu brinquedos
para todas as crianças. A felicidade dos
pequenos foi contagiante. Em meio a
sorrisos e agradecimentos, a brincadeira tomou conta do espaço.

Tocantins

Diversas brincadeiras infantis trouxeram muitos sorrisos aos pacientes infantis internados ou em atendimento no
Hospital Municipal de Araguaína. A ação
foi desenvolvida por uma equipe da Ordem Internacional do Arco Íris para Meninas. As crianças receberam presentes,
doados por colaboradores da unidade.
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Pró-Saúde participa de Congresso da Educação em SP
A Pró-Saúde participou da abertura do Congresso comemorativo
“80 anos da Educação Infantil Paulistana: participação, escuta e diálogos sobre as infâncias”. O evento
aconteceu no dia 5/10, no Palácio
das Convenções Anhembi, e contou com a presença do prefeito Fernando Haddad, da primeira-dama
Ana Estela Haddad, do secretário
de educação Gabriel Chalita e da
secretária adjunta da secretaria de
educação Emília Cipriano. Também
prestigiaram o evento, representando a Pró-Saúde, a diretora do CEI
Jardim São Jorge, Marizete Barbosa, a diretora do CEI Jardim Eliane,

Lúcia de Paiva, a coordenadora do
CEI Jardim São Jorge, Rita de Cássia
Siqueira, e a Assistente de Filantropia Bárbara Ordine.
A Prefeitura exibiu um vídeo institucional, destacando o trabalho da
educação infantil, na qual o CEI São
Jorge foi uma das unidades escolhi-

Hospital Bom Pastor promove o III Pró-Social Indígena
O Hospital Bom Pastor, em Guarajá-Mirin (RO), realizou, em 3/10, o III
Pró-Social Indígena. Foram ofertados
atendimentos odontológicos, consultas médicas nas especialidades de Clínica Médica, Pediátrica, Oftalmológica,
Cardiológica, Ginecológica e Obstétrica. Já para as crianças, cineminha e pula-pula. O evento também contou com
oficina de artesanato para reciclagem,
apresentação de dança e teatro, cortes

de cabelo e palestra nas áreas de Saúde
Bucal e Direito da Mulher.
A abertura do III Pró-Social Indígena
foi feita pelo Bispo Emérito da Diocese de Guajará-Mirim, Dom Geraldo Verdier. A ação visa prevalecer o
atendimento ao público indígena do
Hospital Bom Pastor, projetado por
um padre médico que atuava em favor dos indígenas afetados pelas doenças tropicais.

Curta e compartilhe a página da Pró-Saúde no Facebook:
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das para compor as imagens. Atualmente, a Pró-Saúde administra – em
parceria com a Prefeitura – quatro
Centros de Educação Infantil (CEIs)
na cidade. São eles: o CEI Santa Rita,
o CEI Lageado, o CEI Jardim Eliane e
o CEI Jardim São Jorge, todos localizados na Zona Leste de São Paulo.

Metropolitano presta
assistência no Círio de Nazaré

Desde às 6 horas do dia 9/10, os romeiros que chegaram a Belém (PA), para o
Círio de Nazaré, receberam atendimento
em frente ao Hospital Metropolitano de
Urgência e Emergência (HMUE). Entre os
serviços oferecidos estavam massagem,
curativos, aferição de pressão e glicemia
e distribuição de frutas, água e lanche.
O posto de atendimento foi parada
obrigatória para os romeiros. Os devotos também contaram com o apoio do
HMUE durante a Romaria Fluvial, na
Baía do Guajará. Com uma equipe de 40
voluntários, o HMUE esteve presente
na procissão do Círio e atuou no posto
de atendimento, instalado na Caixa Econômica Federal, pela Cruz Vermelha. O
posto esteve preparado para os primeiros atendimentos aos romeiros, e caso
houvesse necessidade, seriam transferidos para os hospitais.
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