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Dom Eurico pede ao Papa benção à Pró-Saúde

O Papa Francisco celebrou, no
último dia 3 de setembro, o Jubileu dos Voluntários, juntamente
com milhares de fiéis, na Praça
São Pedro, no Vaticano. Na ocasião, o Sumo Pontífice afirmou
que os voluntários são uma das
“realidades mais preciosas da
Igreja e, muitas vezes no silêncio
e escondidos, dão forma e visibilidade à misericórdia”.
Dom Eurico dos Santos Veloso, Arcebispo Emérito de Juiz
de Fora (MG) e presidente da
Pró-Saúde, que esteve presente
ao evento, enfatizou que a mensagem do Papa e as ações dos
voluntários são muito condizentes com a missão desempenhada

pela Pró-Saúde. “A entidade, portanto, na sua finalidade principal,
inclui-se nesse grande programa
destinado a assistir, cuidar, zelar
pela saúde e bem-estar das
crianças, idosos e todos aqueles
que necessitam de nossos esforços e nossos trabalhos”.

Pedido especial

Na ocasião, Dom Eurico foi recebido pelo Papa Francisco e lhe fez
pedido especial para que incluísse a Pró-Saúde e todos os seus
colaboradores em suas orações. O
presidente da Pró-Saúde lembrou
que a entidade tem a missão de
cuidar da saúde e auxiliar mais de
um milhão de pessoas por mês,
oferecendo atendimento humani-

zado, conforme os princípios da
Igreja e os preceitos de fraternidade e amor ao próximo.

Memorial à Padroeira

No mesmo dia, Dom Eurico
também participou da cerimônia
de inauguração do Memorial a
Nossa Senhora Aparecida, nos
Jardins do Vaticano, em Roma.
O Papa Francisco abençoou
uma escultura de bronze em homenagem à Padroeira do Brasil e,
em oração, pediu para que a Virgem Maria continue protegendo
o País e seu povo. A celebração
contou com a presença de 250
brasileiros, guiados pelo Arcebispo de Aparecida (SP), Cardeal
Raymundo Damasceno Assis.
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HRBA realiza doações em comunidade carente
Em agosto, a equipe Psicossocial do Hospital Regional do Baixo
Amazonas (HRBA) promoveu um
simpósio com o tema “Psicologia
hospitalar: abordagens e atuações
na área da saúde”. O evento aconteceu no auditório da Universidade
do Estado do Pará (Uepa), em Santarém (PA), e contou com a presença de mais de 250 pessoas. Cada
participante do evento entregou,
pelo menos, 1 kg de alimento não
perecível, para efetuar a inscrição.
Cerca de 300 quilos de alimentos
foram recolhidos durante o simpó-

sio. Em 1/9, a equipe do hospital foi
ao bairro Jutaí, localizado na periferia de Santarém (PA), realizar a
entrega para dez famílias.
A coordenadora da Psicossocial do HRBA, Gabriela Fortes,
ficou emocionada em poder ajudar essas famílias. “A maior satisfação é poder contribuir com a
população que nós vemos que é
carente. Nosso papel deveria ser
de ajudar ao próximo, porque não
adianta termos muito em casa e
ver que ao lado tem gente passando fome”, diz.
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RÁPIDAS

No Rio de Janeiro (RJ), o Hospital
Estadual Anchieta realizou a 2º
Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho.

2

Na última semana, o Hospital
Galileu participou de Congresso
de Reconstrução e Alongamento
Ósseo, em Belém (PA).

Inauguração da UBS Alto do Ipiranga
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A Unidade Básica de Saúde do
Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes (SP), foi inaugurada na última
quinta-feira (8/9). Maior UBS da cidade, com capacidade para realizar
cerca de 2,8 mil consultas por mês,
será administrada pela Pró-Saúde.
Sendo classificada como de porte 3, a UBS Alto do Ipiranga possui 750 metros quadrados de área
construída. Ao todo, serão oito consultórios, sendo três básicos (clínico-geral), dois ginecológicos e três
odontológicos. A estrutura contempla, ainda, uma sala de observação,
uma, de demonstração em saúde,
uma de vacina e outra de procedi-

mentos de enfermagem, bem como
farmácia e outros espaços.
“A Pró-Saúde sente-se muito
feliz em poder ampliar a parceria
firmada com a Prefeitura e com
a Secretaria Municipal de Saúde, que sempre dedicaram todo
o apoio necessário para que os
cidadãos pudessem ter acesso à
uma saúde pública de qualidade.
Assim como acontece com o Hospital Municipal, administrado pela
entidade desde o início de suas
atividades, também vai acontecer aqui na UBS Alto do Ipiranga”,
afirmou o diretor Operacional da
Pró-Saúde, Aguinaldo Corrêa.
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UPA Valéria realizou ação
social, em Salvador (BA), para
orientar sobre os serviços
oferecidos pela unidade.

Os enfermeiros que atuam
no projeto de Catanduva (SP)
participaram de treinamento
sobre a dengue, em 8/9.
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