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Dom Eurico visita Pinhais

O presidente da Pró-Saúde, Dom
Eurico do Santos Veloso, visitou, na
última quinta-feira (16/03), o Hospital Municipal Nossa Senhora da
Luz dos Pinhais, em Pinhais (PR).
Na unidade de saúde, considerada uma das mais importantes da

região metropolitana de Curitiba,
Dom Eurico conheceu vários setores de atendimento e ficou contente quando esteve na Pediatria e na
área dedicada aos leitos neonatais.
Para se ter uma ideia da importância do hospital para a comuni-

dade, até dezembro de 2016, foram
realizados 10.735 partos. O trabalho de gestão desenvolvido pela
Pró-Saúde resultou na certificação
“Hospital Amigo da Criança”, concedido pelo Unicef.
Depois de conversar com os colaboradores e pacientes, o presidente da Pró-Saúde celebrou uma
bênção especial, pedindo proteção
e fé renovadas aos que dedicam
seu trabalho em cuidar do próximo.
“Mais do que uma atividade profissional, a saúde é uma missão. Quem
atua doando carinho e atenção no
cuidado aos que mais precisam está
em sintonia com os exemplos que Jesus nos deixou”, afirmou Dom Eurico.

Pró-Sáude debate hospitais saudáveis na Amazônia

Na última terça-feira (14/3), teve
início o 1° Seminário Amazônico
dos Hospitais Saudáveis, em
Belém (PA). O evento, que foi
realizado pela primeira vez na
região norte do País, teve como
tema: “Os desafios do setor de
saúde na Amazônia frente às
mudanças climáticas”, e teve
duração de dois dias.
Mediada pelo diretor de
Desenvolvimento da Pró-Saúde,
Danilo Oliveira, a mesa-redonda
“Gestão da mudança do clima
em organizações de saúde”
contou com a participação de
consultores em sustentabilidade

que apresentaram cases
nacionais e internacionais. Danilo
comentou sobre o pioneirismo
da Pró-Saúde em publicar os
relatórios de sustentabilidade.
“Quando começamos, em 2009,
implementamos essa diretriz e
a unidade que administrávamos,
à época, foi o primeiro hospital
público da América Latina
a publicar um relatório de
sustentabilidade. E, agora, a nossa
entidade tornou-se membro da
Global Reporting Initiative (GRI).
Além disso, a experiência do
Hospital Público Estadual Galileu
(HPEG) foi apresentada pelo

supervisor de sustentabilidade,
Sandro Mendes. Foi destacada a
criação do comitê de sustentabilidade
que tem como meta a redução de 20%
das emissões de CO² na unidade.
O gerente de Implantação e Novos
Projetos da Pró-Saúde, Marcelo
Bittencourt, apresentou palestra
sobre resíduos de serviços em saúde.
O gestor destacou as possibilidades
econômicas dos resíduos como
novos negócios. Bittencourt fez um
panorama da situação dos lixões
brasileiros, espaços que foram
normatizados por meio da lei 12.305,
de 2010, que instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
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Hurso realiza primeira captação de órgãos
A equipe do Hospital de Urgências
da Região Sudoeste (Hurso),
em Santa Helena de Goiás (GO),
participou da captação de quatro
órgãos para a Central Nacional de
Transplantes, na última sexta-feira
(17/3). Esta foi primeira captação
de órgãos realizada na unidade.
O processo para a realização
do transplante de órgãos ocorre
por meio da Comissão IntraHospitalar de Doações de Órgãos
e Tecidos (CIHDOTT). Em 2016, a
equipe do Hurso foi capacitada por
essa comissão, que contemplou

a sensibilização da comunidade
e usuários da unidade sobre a
importância da doação.
A coordenadora de Enfermagem,
Rosilene Ribeiro, agradeceu a todos
que participaram do processo.
“Desde o motorista que buscou
e levou os órgãos às equipes,
passando pelo Serviço Social, que
ajudou no acolhimento, a executora
que acompanhou as equipes, até o
pessoal que ficou de longe, apenas
torcendo para que tudo desse
certo. O sentimento final é de
gratidão”, destacou.

Pró-Saúde participa da Caravana da Filantropia

A Pró-Saúde participou da Caravana da Filantropia, promovida
pelo FONIF (Fórum Nacional das
Instituições Filantrópicas), na Câmara dos Deputados, em Brasília
(DF), de 14 a 16/03.
Regina Victorino, gerente de Filantropia da Pró-Saúde, e líderes
de entidades filantrópicas de todo o
País visitaram gabinetes de diversos
deputados. Durante os encontros,
foram apresentados dados que mostram a importância do trabalho realizado pelas entidades filantrópicas.
O relator da Reforma da Previdência,
o deputado Arthur Oliveira Maia (PPS
-BA), defende o fim da isenção previdenciária a entidades filantrópicas.
Por isso, a Caravana da Filantropia

reuniu-se com mais de 60 parlamentares nesta semana, para conquistar
o apoio desses deputados para que a
Reforma da Previdência não englobe
as entidades filantrópicas.
“Desde o primeiro dia, as reuniões
foram muito produtivas, pois diversos
deputados já manifestaram apoio à
nossa causa. As entidades filantrópicas prestam um serviço essencial à
população, nas áreas de saúde, educação e assistência social. Queremos
que o número de pessoas beneficiadas
possa ser ampliado”, destacou Regina.
No último dia (16/03), o ministro
da Saúde, Ricardo Barros, e o ministro do Desenvolvimento Social e
Agrário, Osmar Terra, também receberam a visita da caravana.
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RÁPIDAS

Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes realizou simulado de
abandono da unidade, para casos
de incêndio ou qualquer catástrofe.
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Em Rio Branco (AC), Hospital
Santa Juliana e Hemoacre
realizam campanha de doação
de sangue.
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Hospital Regional do Baixo
Amazonas acolhe 33 novos
residentes, em Santarém (PA).

4

Hospital Alayde Costa marca
presença em evento do CorenBA, em Salvador (BA).
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