Boletim
Boletim
Edição nº 710- 24 de maio de 2017
Especial Hospitalar 2017

Pró-Saúde marca presença na Hospitalar Feira+Fórum 2017

De 16 a 19/5, a Pró-Saúde participou
da 24ª edição da Hospitalar Feira+Fórum
2017, no Expo Center Norte, em São Paulo
(SP). Este ano a presença da entidade na
Hospitalar marca o início das festividades
de 50 anos da instituição, que serão

completados no próximo dia 9/6.
O estande, localizado na Rua 17, no
104, recebeu centenas de visitantes,
que puderam assistir a diversas
palestras, nos quatro dias de evento,
todas transmitidas em tempo real

Boas práticas e cases de sucesso
Bruno César Zanata, diretor-geral do
Hospital Municipal Nossa Senhora da
Luz dos Pinhais (Pinhais, PR), abriu a
programação de palestras do estande,
no dia 16, falando sobre as “Estratégias
de Governança para a Certificação
Hospital Amigo da Criança”. Já a segunda
apresentação do dia, ficou a cargo de
Paulo Czrnhak, diretor Operacional, que
apresentou o programa “Direção Viva
- Programa para Reduzir Acidentes de
Trânsito e seus Impactos no Sistema de
Saúde”.
No dia 17/5, Rodrigo Henriques, consultor
em Sustentabilidade, palestrou sobre
“A Sustentabilidade Inserida na Gestão
Estratégica das Unidades da Pró-Saúde”.
Neste mesmo dia, foram lançados os
Relatórios Global Reporting Initiative (GRI),
de dois hospitais administrados pela PróSaúde: o HRBA e o HEPG, ambos no Pará.
No terceiro dia de evento (18/5), Paulo
Viol, gerente de Operações da PróSaúde, apresentou “O Modelo de Gestão

para Monitoramento do Desempenho
Organizacional”, que vem sendo utilizado
pela entidade. E para falar sobre “O Papel
do Setor da Saúde para o Empoderamento
das Mulheres e Meninas”, esteve presente
ao estande a representante da ONU Mulher,
no Brasil, Adriana Carvalho. Na ocasião, o
Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo
(Belém, PA) aderiu ao pacto de Princípios
de Empoderamento das Mulheres, uma
iniciativa da ONU para a Igualdade de
Gênero e o Empoderamento das Mulheres.
Gerson Macagnan, diretor de Apoio
do Hospital Estadual de Urgência e
Emergência (Vitória, ES), abordou, em sua
palestra do dia 19/5, a “Redução de Custos
no Processo de Higienização de Unidades
da Pró-Saúde”. E fechando a programação
do estande, Ana Maria Negreiros,
coordenadora de Comunicação da PróSaúde no Pará, mostrou a experiência das
unidades daquele estado, com o tema:
“A Comunicação como Ferramenta para
Humanização Hospitalar: Case Rádio Saúde”.

no facebook oficial da entidade. O
presidente da Pró-Saúde, Dom Eurico dos
Santos Veloso, prestigiou a participação
da entidade na feira, marcando
presença em diversas atividades, como
a abertura oficial (ver box ).
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Dom Eurico presente na abertura oficial
A abertura oficial do evento contou
com a presença de representantes
da organização da feira, patrocinadores e autoridades convidadas. Dom
Eurico dos Santos Veloso, presidente
da Pró-Saúde, Wanessa Portugal,
diretora Jurídica e de Filantropia,
Miguel Paulo Duarte Neto, diretor
Administrativo e Financeiro, Jocelmo
Pablo Mews, diretor de Operações, e

Juan Quirós, conselheiro consultivo,
participaram da cerimônia representando a entidade.
Entre as autoridades presentes, estavam Waleska Santos, presidente e
fundadora da Hospitalar Feira+ Fórum,
Eduardo Ribeiro, secretário adjunto da
Secretaria Estadual de Saúde de São
Paulo, e Wilson Pollara, secretário municipal de Saúde de São Paulo.

Pró-Saúde recebe homenagem
da Hospitalar pelos 50 anos
A Pró-Saúde foi homenageada pela
Hospitalar Feira+Fórum 2017, durante
um coquetel realizado no início da tarde
da quinta-feira (18/5). Dom Eurico dos
Santos Veloso, presidente da entidade,
recebeu da CEO e fundadora do evento,
Waleska Santos, uma placa de congratulação pelos 50 anos de história e de
serviços prestados em prol da saúde
dos brasileiros. Além do presidente, a
homenagem contou, ainda, com a presença do vice-presidente da entidade,
Dom Hugo da Silva Cavalcante e do

presidente do Conselho Administrativo, Cônego Ronaldo Menezes.
Também representaram a Pró-Saúde,
Wanessa Portugal, diretora Jurídica e
de Filantropia; Jocelmo Pablo Mews,
diretor de Operações; Miguel Paulo Duarte

Neto, diretor Administrativo e Financeiro;
Elizabeth Leonetti, diretora de Gestão
de Pessoas; e Danilo Oliveira da Silva,
diretor de Desenvolvimento; gerentes
e colaboradores, além de autoridades convidadas.

40º Congresso Brasileiro de Administração Hospitalar e Gestão em Saúde
também

Além da intensa agenda de eventos
na Hospitalar, a Pró-Saúde também apoiou o 40º Congresso Brasileiro de Administração Hospitalar
e Gestão em Saúde, realizado pela
Federação Brasileira de Administradores Hospitalares (FBAH),
ocorrido em paralelo à Feira.
Marcus Henrique Wächter, membro
do Conselho Consultivo da PróSaúde, e coordenador científico do
referido Congresso, promoveu a
abertura oficial dos trabalhos. O
painel “O Modelo de ‘OS’ na Saúde
– Importância e Regramento”

teve a coordenação de Wächter.
Alba Lúcia Sá Muniz, diretora-geral do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, foi a moderadora
das palestras “Modelo de Gestão
em UTI - A Contribuição do Médico para Melhoria da Assistência,
Redução de Custos e Aumento de
Resultados” e “Gestão da Enfermagem em Unidades Assistenciais
- Implementação de Modelos Visando Aumento da Produtividade e
Redução de Custos”.
Já o painel “A Saúde em Pauta
Sempre”, foi coordenado por Paulo

Viol, gerente de Operações da PróSaúde.
Como Fazer o Enfrentamento
das Crises sob a Ótica da Comunicação” foi apresentada
pelo jornalista Ricardo Viveiros, presidente da agência Ricardo Viveiros & Associados,
parceira da Pró-Sáude na área
da Comunicação.
A “Judicialização da Saúde”
também foi um tema debatido no
congresso pelos palestrantes, o
advogado Ricardo Luiz Salvador, da Pró-Saúde, e o promotor
Público Reynaldo Mapeli Junior.
Moderado pela diretora Jurídica
e de Filantropia da Pró-Saúde,
a advogada Wanessa Portugal,
as discussões também foram
acompanhadas pelo diretor de
Desenvolvimento da entidade,
Danilo Oliveira da Silva.
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Dom Eurico lança Campanha do Agasalho de 2017

A Pró-Saúde lançou a Campanha do
Agasalho 2017 na última quarta-feira, 17/5, para os colaboradores da
Sede Administrativa. Apresentada
pelo presidente da entidade, Dom
Eurico dos Santos Veloso, a campanha traz o tema “Fazer o Bem Aquece o Coração”.
A finalidade é arrecadar roupas e
agasalhos para crianças com até

5 anos de idade, atendidas nos
quatro Centros de Educação Infantil (CEI) que a Pró-Saúde administra em São Paulo (SP).
Dom Eurico comentou sobre a
importância da campanha. “Este
é um momento especial em que
cada um de nós pode fazer a sua
parte em prol dos que mais precisam, especialmente das 757 crianças atendidas nos Centros de Educação Infantil”, afirmou.
Neste ano, a expectativa é ampliar a quantidade de doações, em
relação à campanha promovida
no ano passado, quando foram
arrecadas 2.028 peças.
A entrega dos agasalhos está
marcada para acontecer entre os
dias 21 a 23/6.

Pró-Saúde realiza o 2°Seminário de Diretores
O 2º Seminário de Diretores da PróSaúde, realizado no dia 15/5, promoveu uma análise do atual momento
da entidade com foco em novos desafios.
O evento, que ocorreu na capital paulista, contou com a presença de aproximadamente 100 profissionais, entre
diretores Operacionais, diretores Gerais e Administrativos e Financeiros
das unidades, gerentes e diretores da
Sede Administrativa.
A abertura do evento foi realizada
por Dom Eurico dos Santos Veloso,
presidente da Pró-Saúde. Em sua
fala de boas-vindas, Dom Eurico
destacou a missão da instituição
e reforçou o perfil beneficente e de
humanização que tem marcado os

serviços prestados pela Pró-Saúde
ao longo de seus 50 anos de história,
que será comemorado no próximo
dia 9 de junho.
Os participantes do seminário assistiram a palestras realizadas pelas
Diretorias Jurídica e de Filantropia,
Gestão de Pessoas, Administrativa e
Financeira, Desenvolvimento e Operações.
A dinâmica dos trabalhos também
contou com um Talk Show, que apresentou cases de boas práticas do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes e
Hospital Público Estadual Galileu. Além
de duas palestras de profissionais convidados que abordaram a Comunicação
e Recursos Humanos credenciado pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Diretora da Pró-Saúde
recebe o ‘Oscar da Saúde’ na
categoria Filantropia
A diretora Jurídica e de Filantropia da
Pró-Saúde, dra. Wanessa Portugal,
recebeu, no dia 19/5, o prêmio “100
Mais Influentes” também conhecido
como “Oscar da Saúde”, na categoria
de Filantropia. O prêmio é concedido
aos profissionais de 20 categorias, que
mais se destacaram no ano passado,
em diferentes segmentos da área
de saúde. Cada categoria tem cinco
ganhadores.
“Agradeço imensamente a indicação
ao prêmio. Ele é resultado de
um esforço coletivo que envolve,
hoje, aproximadamente 16 mil
colaboradores que fazem parte
desta grande família, sem esquecer
a participação de milhares de outros
profissionais que ajudaram a construir
a história de sucesso da entidade.
O reconhecimento desta noite só
reforça nossa missão filantrópica de
seguir contribuindo com a saúde e o
bem-estar dos brasileiros que mais
precisam, com profissionalismo, em
sintonia com as práticas modernas de
gestão, mas preservando o que temos
de mais importante: a humanização, o
saber cuidar“, afirma a diretora.

