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Unidades comemoram a Páscoa com muita alegria
Em Mogi das Cruzes¸ o Hospital
Municipal (HMMC) antecipou a comemoração da Páscoa. Bombons,
com embalagens que lembraram
ovinhos, foram entregues aos pacientes, acompanhantes e colaboradores, no dia 13/04. As crianças
também receberam desenhos para
colorir. A ação foi realizada em parceria com a Associação do Voluntariado de Mogi das Cruzes.

Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulto e pediátrico do
Hospital Estadual Carlos Chagas
(HECC), participaram da ação de
Páscoa a “Trupe da Alegria”, que
distribuiu balas, chocolates, bolas coloridas, narizes de palhaço
e sorrisos pelas UTIs e enfermaria
pediátrica da unidade. O cortejo foi
todo acompanhado pela violinista
Juliana Oliveira da Silva, colaboradora do setor Administrativo da
Já em Altamira (PA), o Hospital Ortopedia do Hospital Estadual
Regional Público da Transamazô- Getúlio Vargas (HEGV), que toucou
nica (HRPT) realizou uma progra- músicas alusivas à data.
mação especial para celebrar a
Páscoa. O bispo da Prelazia do Xingu, dom João Muniz, comandou a
celebração eucarística que reuniu
usuários e colaboradores da unidade. Além disso, foi realizada uma
apresentação musical de louvores
com um lanche especial.

No Pronto-Socorro Engenho
Novo, em Barueri (SP), a Páscoa foi
comemorada com bastante chocolate. Cerca de 200 colaboradores receberam da unidade deliciosos chocolates em formato de coelhinho e uma
mensagem de “Feliz Páscoa! ”. A entrega aconteceu nos dias 13 e 14/4.
A Páscoa animou a semana das crianças atendidas nos Centros de Educação Infantil (CEI) administrados pela
Pró-Saúde, na capital Paulista. No CEI
Lageado, houve caça aos ovos e a presença de um coelhinho da Páscoa. No
CEI São Jorge, as crianças participaram de atividades lúdicas em que foram
trabalhados o significado da Páscoa. As
crianças do CEI Santa Rita produziram
símbolos da Páscoa com materiais recicláveis. Um teatrinho marcou as atividades de Páscoa no CEI Jardim Eliane.

Em Salvador (BA), a UPA 24h
Valéria distribuiu 90 ovos de Páscoa para crianças de 6 a 9 anos de
idade que estão matriculadas na
Escola Municipal Professor Milton
Santos. Os ovos foram arrecadados
pelos próprios colaboradores.
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Hospital Bom Pastor celebra o Dia do Índio

RÁPIDAS

1

Hospital Oncológico Infantil
inicia campanha para
consumo sustentável de
energia, em Belém (PA).

O Hospital Bom Pastor comemorou,
nesta quarta-feira 19/04, o Dia do
Índio. A unidade enfeitou a oca com
balões e flores, serviu um café
da manhã para todos e distribuiu
inúmeros brinquedos para as
crianças indígenas.
O evento contou com a participação
dos funcionários do Hospital Bom
Pastor, da CASAI – Casa do Índio,
de representantes do Ministério da

Saúde, da DSEI e da Missão Evangélica
Caiuá. Vários índios prestigiaram o
evento, tanto pacientes internados
quanto visitantes.
Segundo a diretora técnica do
hospital, Dra. Márcia Guzman, que há
mais de 20 anos realiza atendimentos
no hospital, “trabalhar com o povo
indígena é uma questão de doação
e de amor. Acaba nos tornando
membros da comunidade indígena”.
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No Rio de Janeiro (RJ),
colaboradores do Hospital
Estadual Getúlio Vargas
ganham sessões de ginástica

16º Centro de Saúde promove ação solidária
O 16º Centro de Saúde, localizado
em Salvador (BA), promoveu, no dia
4 de março, um encontro de toda a
equipe de Enfermagem da unidade para a apresentação do Projeto
Pontinhos de Luz, em que uma equipe solidária da Enfermagem arrecadou roupas, materiais de higiene
e brinquedos para serem doados a
instituições de caridade de Salvador.

A casa de abrigo de idosos Lar
Irmã Maria Luisa foi o primeiro local
visitado, no dia 17 de março. Nessa
data, além de realizar a entrega das
doações, a equipe de Enfermagem
do 16º Centro de Saúde levou uma
planta para o jardim da instituição.
Outras três entidades serão beneficiadas pelo projeto, mas a data das
próximas visitas ainda não foi definida.
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Santa Casa de Penedo coletou
mais de 40 bolsas de sangue
em campanha de doação, em
Penedo (AL).
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Em Jundiaí (SP), Hospital
Universitário recebe 36 novos
médicos residentes.

/ ProSaude.OrganizacaoSocial
O Boletim da Pró-Saúde é produzido pela
Gerência de Comunicação.
Envie sua opinião ou sugestão de pauta para:
comunicacao@prosaude.org.br

@ ProSaude_OSS

