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DIA DO MÉDICO
Confira a mensagem do presidente da Pró-Saúde,
Dom Eurico dos Santos Veloso, em homenagem à
data: “A melhor maneira de homenagear a profissão é refletir sobre a humildade, a misericórdia e a
solidariedade, renovando esses princípios em nossos
corações. É com imenso reconhecimento e gratidão
que cumprimentamos as médicas e médicos da PróSaúde e enfatizamos sua dedicação e o atendimento
humanizado”. Leia mais: goo.gl/0ZTgWd

Unidades comemoram o Dia das Crianças pelo País
Na última quarta-feira, 12/10, foi comemorado o Dia das Crianças, e as unidades administradas pela PróSaúde promoveram diversas ações para celebrar a data e levar alegria aos pequenos pacientes. Confira algumas das atividades que foram desenvolvidas:
BAHIA
Os colaboradores do Hospital Alayde Costa
(HAC), da UPA 24h Subúrbio e da UPA 24h Valéria,
em Salvador, arrecadaram brinquedos para serem
doados à Creche Grão de Mostarda e ao Centro de
Referência e Assistência Social de Valéria.
GOIÁS
As crianças internadas no Hospital de Urgências da
Região Sudeste (Hurso), em Santa Helena de Goiás,
receberam um brinquedo em seus leitos e a visita de
um grupo de palhaços voluntários. Também foi montado um quadro com fotos dos gestores na infância.

BAHIA

MINAS GERAIS
Em Uberaba, na UPA 24h Mirante, as crianças
participaram de uma sessão de cinema, coloriram
desenhos e pintaram o rosto.
PARÁ
O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, realizou uma ação
para que os filhos conhecessem a rotina de seus
pais no trabalho. Em Santarém, o Hospital Regional
do Baixo Amazonas (HRBA) promoveu a “Onco Fest
Kids” e o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo
(HOIOL), em Belém, realizou uma festa.

GOIÁS
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SÃO PAULO
Na UPA 24h Macarenko, em Sumaré, colaboradores e crianças receberam a visita do Mickey Mouse e da
Minnie, personagens caracterizados por voluntários. Em Jundiaí, o Hospital Universitário (HU) promoveu
gincanas e outras atividades às crianças internadas. No Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (HMMC)
foram distribuídos presentes, arrecadados pela Associação do Voluntariado de Mogi das Cruzes. As crianças do CEI (Centro de Educação Infantil) Santa Rita participaram de um piquenique e assistiram uma peça
de teatro. O CEI São Jorge realizou uma festa fantasia, onde as crianças quebraram a rotina e se divertiram muito. Já no CEI Lageado a programação contou com uma oficina de brinquedos, festa do pijama
e, ainda, com uma peça de teatro. Enquanto no CEI Jardim Eliane, aconteceu a “Festa do Circo” e quem
garantiu a diversão aos pequenos foram os professores que se vestiram de palhaços.

MINAS GERAIS

PARÁ
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Pró-Saúde integra Conselho de Saúde Indígena
A Pró-Saúde, por meio do Hospital Bom Pastor, assumiu, no dia
4/10, a cadeira de representante
dos prestadores de serviços da
região de Guajará Mirim no Conselho Distrital de Saúde Indígena
de Rondônia (CONDISI).
O diretor Geral do Hospital Bom
Pastor, Geraldo Elvio Fonseca, foi
nomeado conselheiro titular e o
assistente Administrativo, Silvercley Dantas, suplente.
A reunião de posse dos conselheiros da Pró-Saúde aconteceu
na cidade de Ariquemes (RO).
Além da posse dos conselheiros,
também ocorreu a eleição da nova

diretoria do CONDISI, em que o
presidente Orlando Karitiana foi
reeleito para mais um mandato.
O CONDISI é composto por 28
conselheiros titulares e 28 suplentes representantes de todo
o Estado de Rondônia. Esse
conselho é composto por representantes dos povos indígenas
do Distrito Sanitário Especial
Indígena (DSEI) de Rondônia,
trabalhadores da saúde indígena, pelo Governo e prestadores
de serviços privados.
O Hospital Bom Pastor é referência no atendimento à população indígena do Estado de Rondônia.
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RÁPIDAS

Colaboradores do Hospital
Deputado Luís Eduardo
Magalhães, em Mairi (BA),
participam de atividades
motivacionais.
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Instituto Estadual do Cérebro,
no Rio de Janeiro (RJ), recebe
prêmio Excelência da Saúde em
“Atenção ao Paciente”.

Oncológico completa um ano de inauguração
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O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (HOIOL), em Belém (PA), celebrou um ano de sua inauguração,
na última quarta-feira (12/10). A unidade é referência no tratamento de
crianças e adolescentes com câncer,
sendo o primeiro hospital no Norte
do Brasil especializado nesta área.
Para comemorar a data, foi organizada uma festa em frente ao hospital.
Durante a ocasião, o Monsenhor
Ronaldo Menezes ministrou uma
bênção aos pacientes e aos co-

laboradores. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré
esteve presente durante toda a
comemoração. A programação
contou, também, com pula-pula,
mesa de pintura, brinquedo, pipoca e cabine de foto.
Também compareceram ao evento o secretário de Estado de Saúde Pública, Vitor Mateus, o diretor
Operacional da Pró-Saúde no Pará,
Paulo Czrnhak, e a diretora Geral
da unidade, Alba Diniz.
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Hospital Regional do Baixo
Amazonas, em Santarém (PA),
torna-se signatário do Pacto
Global da ONU.

No Rio de Janeiro (RJ),
Hospital Estadual Getúlio
Vargas comemora o
Dia do Fisioterapeuta.
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