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ANIVERSÁRIO DE 49 ANOS DA PRÓ-SAÚDE
Hoje (9/6), a Pró-Saúde completa
49 anos de fundação. Criada em
1967, em João Monlevade (MG), a
entidade comemorou o aniversário
prestando homenagens aos colaboradores da Sede Administrativa. O
presidente da Pró-Saúde, dom Eurico dos Santos Veloso, celebrou uma
missa comemorativa abençoando a
todos. Os colaboradores com mais
tempo de trabalho na Sede Administrativa foram parabenizados com
medalhas e ramalhetes de flores.
“Agradeço a Deus por abrir as portas em uma entidade com valores
íntegros, onde tive a oportunidade de
crescimento profissional e pessoal”,
comentou a colaboradora há mais
tempo na Sede da entidade, Daniela
Pascussi, analista Fiscal, que trabalha na Pró-Saúde há 17 anos.
Dom Eurico abençoou e agradeceu a todos os colaboradores.
“Nesses 49 anos de serviço da
Pró-Saúde, eu quero, de uma
maneira muito especial, ressaltar o trabalho dos médicos, dos
enfermeiros, dos colaboradores
desta instituição, que dedicam
parte de suas vidas ao cuidado pelo próximo, sempre com
muito amor e responsabilidade.
A vocês, eu deixo uma bênção
muito especial para que o Senhor lhes dê a força necessária,
a coragem, o ânimo e o discernimento nas suas dificuldades”. Ao
final, todos os presentes foram
convidados para o tradicional parabéns com o bolo comemorativo

(Da esq. para dir.) Marcus Wätcher, conselheiro; Diney Lago, conselheiro; Ricardo Viveiros, presidente da
RV&A; Dom Eurico dos Santos Veloso, presidente da Pró-Saúde; Miguel Duarte Neto, diretor Administrativo e
Financeiro; José Bichuetti, consultor; Danilo Oliveira da Silva, diretor de Desenvolvimento; Wanessa Portugal,
diretora Jurídica e de Filantropia; Jocelmo Pablo Mews, diretor de Operações; Elizabeth Leonetti, diretora de
Gestão de Pessoas.

Dom Eurico dos Santos Veloso, presidente da
Pró-Saúde e Dom Hugo da Silva Cavalcante, vice-presidente da Pró-Saúde.

Os cinco colaboradores com mais “tempo de
casa” da Sede.

e doces feitos especialmente nas
cores azul e branca.
A abertura oficial da Semana
de Aniversário, na Sede Administrativa, em São Paulo (SP), teve

início na última segunda-feira, 6
de junho. Na ocasião, também foi
exibido o vídeo institucional da
entidade, mostrando a atuação da
Pró-Saúde em todo o País.
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Dia da Saúde e do Bem-Estar

Na terça-feira (7), a programação
foi direcionada para promover a
saúde e o bem-estar aos colaboradores. Várias atividades foram realizadas, como aferição de pressão
arterial e nível de glicemia, além
de sessões de relaxamento com a
Quick Massage, técnicas de yoga,
meditação e dança de salão. Os participantes puderam, ainda, degustar
um delicioso lanche natural e um
mix de castanhas.
A colaboradora Priscila Lima,
auxiliar Administrativa, já praticava
meditação e queria uma orientação
mais profissional. “Eu conversei
com a professora depois da aula e
isso foi muito bom”.
Ela, que ainda participou da Dança
de Salão e Quick Massage, comentou sobre a integração dos colaboradores durante a programação. “O
mais incrível é que você não perde o
foco do trabalho. Participa e depois
volta animada e mais motivada, isso
nos deixa satisfeitos com o ambiente profissional”.

Dia da Beleza
Já na quarta-feira (8), os colaboradores puderam hidratar a pele com
limpeza e esfoliação facial e das mãos.
As mulheres, ainda, aproveitaram para
aprender técnicas de maquiagem.
“Eu gostei muito das aulas, as
profissionais souberam ensinar
muito bem como utilizar os produtos de hidratação. Ontem, participei
da massagem e achei muito bom
para relaxar, a programação foi ótima. Agora, vou presentear minha
namorada com a cesta”, celebrou o
vencedor do sorteio de uma cesta
de produtos de beleza, Lucas Rodrigues, auxiliar de Escritório.

