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Dia dos Pais é comemorado com diferentes ações

HRBA

BAHIA - Em Salvador, o 16º Centro de Saúde ofereceu um almoço
especial de Dia dos Pais para os
pacientes no domingo (14/8). No
Hospital Alayde Costa (HAC), foi
celebrada uma missa.
ESPÍRITO SANTO - Sessenta e
cinco colaboradores do Hospital
Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, receberam
bombons.

GOIÁS - A Comissão de Humanização do Hospital de Urgências
da Região Sudoeste (Hurso), de
Santa Helena de Goiás (GO), criou
um mural com fotos dos colaboradores e seus filhos e realizou
uma votação para escolher o “Pai
Hurso”. Os quatro pais mais votados foram premiados no dia 12/08,
durante o Hurso Cultural, com
apresentação de modas de viola.

Hurso

MINAS GERAIS - UPAs 24h Mirante e São Benedito distribuíram
cartões e chocolates para todos os
colaboradores que são pais.
RIO DE JANEIRO - Voluntários de um coral entregaram
lembranças aos pacientes da
emergência do Hospital Estadual
Getúlio Vargas (HEGV).

SÃO PAULO - O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (HMMC),
em parceria com a Associação do
Voluntariado de Mogi das Cruzes,
entregou bombons aos colaboradores que são pais.

PARÁ - O refeitório do Hospital Yutaka Takeda (HYT), em
Parauapebas, foi decorado com
balões, placas e cartazes com
mensagens. Em Belém, o Hospital Oncológico Infantil Octávio
Lobo (HOIOL) promoveu o “Futebol do Papai”, que contou com
a participação dos atletas dos
clubes de futebol Remo e Paysandu, que visitaram a unidade
no dia 11/08. Os pais usuários e
colaboradores do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua,
participaram de uma celebração
especial, promovida em 12/8.
Os pais do Hospital Regional
do Baixo Amazonas (HRBA),
em Santarém, participaram de
palestra sobre planejamento
financeiro, dinâmicas e concorreram a brindes.

22

Edição nº 672 - 15 de agosto de 2016

Pró-Saúde participa de encontro de filantrópicas

1

RÁPIDAS

Em São Paulo (SP),
professores dos CEIs
participam de curso
oferecido pela Pró-Saúde.

Na última segunda-feira (8/8),
a Pró-Saúde participou do encontro promovido pelo FONIF
(Fórum Nacional das Instituições
Filantrópicas), na sede da Confederação Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), em Brasília (DF).
O evento reuniu representantes
de entidades assistenciais, deputados e senadores.
Representando a entidade, o vice-presidente da Pró-Saúde, dom
Hugo da Silva Cavalcante participou do evento, ao lado da advogada Wanessa Portugal (Assessoria
Jurídica da entidade), da gerente

de Filantropia, Regina Victorino, e
do advogado Ricardo Salvador.
Durante o encontro, foi apresentada a pesquisa “A Contrapartida
do Setor Filantrópico para o Brasil”, que ressalta dados de prestação de serviços e os percentuais de
participação nas redes de atendimento. “Uma pesquisa como essa
é essencial para reforçar a importância do papel desempenhado
pelas entidades filantrópicas nas
áreas de saúde, educação e assistência social, além de destacar
o retorno oferecido à população
mais carente”, ressalta dom Hugo.

Pró-Saúde apoia congresso em Vitória
A Pró-Saúde participa, entre
os dias 24 e 26/08, no Itamaraty
Hall, em Vitória (ES), do Congresso Brasileiro Médico e Jurídico,
evento organizado pela ABRAGES
(Agência Brasileira de Gestão Social e Tecnologia).
Em sua quarta edição, o congresso é uma das principais iniciativas
realizadas para discutir o rumo da
saúde no País. O evento, que recebe apoio da Pró-Saúde, vai reunir
alguns dos mais importantes especialistas e juristas na análise de
temas relevantes para a sociedade
brasileira na área de saúde: legislação, gestão, financiamento e polí-

ticas públicas promovidas nos municípios, estados e União.
No dia 26/08, Danilo Oliveira da
Silva, diretor de Desenvolvimento
da Pró-Saúde, irá abordar a experiência e o modelo de prestação de
serviços da entidade na gestão pública do SUS. “A discussão e o debate do conhecimento devem ser o
ponto de partida na construção de
um modelo de saúde pública realmente eficaz em nosso País. Nesse
contexto, os 50 anos de expertise da
Pró-Saúde permitem oferecer uma
importante contribuição”, afirma.
Para se inscrever acesse o link:
http://goo.gl/DTvfDK

/ ProSaude.OrganizacaoSocial
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No Rio de Janeiro (RJ), o
Hospital Estadual Adão
Pereira Nunes promoveu ação
de incentivo ao aleitamento.

Hospital Universitário
inicia campanha em busca
da Acreditação ONA, em
Jundiaí (SP).

Hospital Bom Pastor orienta
mães sobre o Aleitamento
Materno, em Guajará-Mirim (RO).
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