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Dom Eurico entrega presentes nos CEIs

Emoção e alegria marcaram o
encerramento da Campanha de
Natal 2016, que teve como tema
“Árvore dos Sonhos — Vamos
plantar a felicidade no coração
de uma criança e doar presentes neste Natal!”.
Como faz todos os anos, o presidente da entidade, dom Eurico dos
Santos Veloso, foi pessoalmente
nos quatro Centros de Educação
Infantil administrados pela PróSaúde, na capital paulista, realizar
a entrega dos presentes de Natal
para as 754 crianças.
A campanha, que foi organizada
pela Filantropia, mobilizou todos
os colaboradores da sede administrativa e diretoria. Cada colaborador “adotou” uma ou mais
crianças para dar o presente de
Natal. Os diretores das unidades
de saúde de todo o País também
tiveram contribuição importante na doação de brinquedos. A

campanha contou ainda com a
parceria de duas empresas, que
“adotaram” crianças: a Lunes
Tour e a USE Táxi.
Na quarta-feira, dia 7, pela
manhã, dom Eurico entregou os
presentes para as crianças do CEI
São Jorge. Elas protagonizaram
uma apresentação com o tema
“Presépio e Cantiga de Natal”. À
tarde, o presidente da Pró-Saúde
foi ao CEI Lageado. Lá, as crianças
receberam a visita do Papai Noel e
também fizeram várias apresentações culturais a partir do tema “A
Fábrica dos Sonhos”.
Na manhã de quinta-feira, dia 8,
foi a vez dos alunos do CEI Santa Rita receberem os presentes.
Dom Eurico assistiu as homenagens de Natal feitas pelas crianças e educadores. No período da
tarde, no CEI Jardim Eliane, toda
a turminha protagonizou a apresentação “Arca de Noé”.

Bastante feliz durante as visitas, dom Eurico conversou com
as crianças e também com os
colaboradores dos Centros de
Educação Infantil, a quem agradeceu o empenho e a dedicação
ao longo do ano e deixou uma
mensagem de fé e otimismo.
“Fico muito feliz em notar o
cuidado e o carinho que todas as
crianças recebem de vocês ao
longo do ano. Sem dúvida, educar
é uma missão social, porque é por
meio da educação que se constrói um futuro melhor para todos.
Educar também é um ato cristão,
pois todo esse empenho de vocês
não é em favor de Cristo, mas
para Ele”, acrescentou.
Dom Eurico finalizou com a
mensagem: “Neste momento, eu
desejo um Natal repleto de paz e
harmonia. A Pró-Saúde fica muito
feliz e agradecida pela dedicação
de cada um de vocês”.
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Cerimônia celebra 10 anos de excelência do HRPT
Em dezembro de 2006, com a
proposta de descentralizar a saúde
e desafogar a capital, foi inaugurado o Hospital Regional Público da
Transamazônica (HRPT), que, na
última quarta-feira (7/12), completou a primeira década de existência.
A unidade vem sendo gerenciada
pela Pró-Saúde desde sua inauguração. Embora jovem, já possui
uma marca expressiva: 2,6 milhões
de atendimentos. E, neste ano, a
gestão do hospital foi agraciada
com um dos maiores títulos da área
da saúde: a certificação da Organização Nacional de Acreditação ONA
3 - Acreditado com Excelência.
Estiveram presentes Vitor Mateus, secretário de Saúde do Pará;
Cônego Ronaldo de Souza Mene-

zes, presidente do Conselho de Administração da Pró-Saúde; Paulo
Czrnhak, diretor operacional da
Pró-Saúde no Pará; Edson Primo,
diretor-geral do HRPT, entre outras
autoridades do Estado. Na ocasião,
colaboradores que atuam desde a
inauguração do hospital foram homenageados, como Rosa de Paula
Leite, líder do Serviço de Processamento de Roupa (SPR) e Serviço de
Higiene e Limpeza (SHL).
O Hospital Regional Público da
Transamazônica se consolidou
como um atendimento de retaguarda de urgência e emergência.
É referência para aproximadamente 500 mil habitantes que fazem parte dos nove municípios da
Região Integração do Xingu.
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No Rio de Janeiro (RJ),
Pediatra do Instituto Estadual
do Cérebro recebeu o prêmio
“Cariocas do Ano”.
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Hospital Regional Público da
Transamazônica beneficia
renais crônicos com serviços de
hemodiálise, em Altamira (PA).

Pró-Saúde recebeu prêmio “Líderes da Saúde 2016”
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A Pró-Saúde conquistou, na última terça-feira (6/12), o prêmio
“Líderes da Saúde 2016”, na categoria Filantropia, concedido pela
revista Healthcare Management,
em evento organizado pelo Grupo
Mídia, em São Paulo.
Dom Eurico dos Santos Veloso,
presidente, e Wanessa Portugal,
diretora Jurídica e de Filantropia,
representaram a entidade na cerimônia de premiação, que também contou com as presenças

de Jocelmo Pablo Mews, diretor
de Operações, Elizabeth Leonetti,
diretora de Gestão de Pessoas, e
Juan Quirós, membro do Conselho Consultivo da entidade.
“É muito gratificante receber
este prêmio. A Pró-Saúde vai
completar 50 anos de atuação,
em 2017, e sua história prima,
desde o início, pela valorização
da vida e por ter a filantropia
como sua essência”, diz dom Eurico dos Santos Veloso.
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Hospital Público Estadual
Galileu deu início às cirurgias
de traqueoplastia, em Belém
(PA).

Novembro Azul é tema de
atividades no ambulatório do
16º Centro, em Salvador (BA).
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