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Hospital Paulo de Tarso.
Sensibilidade Humana,
nosso bem maior.
Visitas de animais
de estimação dando
sentido à vida.

Solidariedade marca o início das aulas
>>> PÁGINA 3
Páscoa Solidária
>>> PÁGINA 4

Em 2017, o Hospital Paulo de Tarso promoveu o fortalecimento
das ações de humanização. Além de visitas estendidas aos
acompanhantes, eventos em datas comemorativas, “Cine
Terapia” (que promove a reabilitação do paciente através
de atrações do cinema) e outras ações realizadas ao longo
do ano, o hospital também instituiu a visita de animais de
estimação de forma segura.

>>> SAIBA MAIS NA PÁGINA
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>>> ACONTECE

Hospital Paulo de Tarso. Sensibilidade Humana,
nosso bem maior. Visitas de animais de estimação
dando sentido à vida.
De acordo com a psicóloga Fernanda Ferreira Cardoso, “a ação proposta com os animais criou um novo espaço de recreação
e socialização para os pacientes, sobretudo para os pacientes com um contexto emocional e social frágil. Assim,
criam-se meios possíveis para a expressão de sentimentos, para melhorar a interação, minimizar o sentimento de solidão,
proporcionando benefícios emocionais e cognitivos. Desta forma, a visita dos animais aos pacientes pode ser mais
um instrumento para integrar ao processo de tratamento”.
O avanço na relação e nos processos de atenção ao paciente, levando em conta sua individualidade e necessidades, é essencial
para a garantia da dignidade durante o tratamento e o sucesso das ações.
Ter autorização do médico responsável pelo paciente e agendar a visita na Hospitalidade.
O pet deve estar limpo e com as vacinas em dia. O cartão de vacina deve ser apresentado no hospital
pelo acompanhante do paciente.
Durante a visita, os pets devem utilizar guias ou coleiras.
O local da visita já é determinado pelo hospital e a visita dura 30 minutos aproximadamente.
Dr. Mauro Marcos Sander Leduc trabalha na instituição há 30 anos e também faz parte do Núcleo de Humanização. Para ele, “o contato
entre pessoas e animais faz toda a diferença, minimizando a depressão, a ansiedade, a angústia da pessoa. E, quando se trata de um
paciente hospitalizado, o impacto é maior ainda, pois remete a lembranças dos momentos ainda saudáveis, dando um sentido à vida”.
O retorno dos pacientes tem sido de enorme gratidão. As visitas dos pets comovem e aproximam não só os pacientes, mas também
os familiares, os acompanhantes e os funcionários do Hospital Paulo de Tarso.
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ACONTECE <<<

Parcerias firmadas
O ano de 2018 começou com uma nova parceria firmada. O Supermercado
Super Sô, de Paraopeba (MG), agora é parceiro do Centro Assistencial Paulo
de Tarso. Comprando lá e doando seu troco, você ajuda na causa das nossas
crianças assistidas. O ABC de Divinópolis também é parceiro da Associação
Paulo de Tarso. Com a ajuda dele, podemos adquirir itens de consumo para as
crianças do Centro Assistencial e do Hospital Paulo de Tarso.

Centro Assistencial Paulo de Tarso:
solidariedade marca o início das aulas
Os alunos do Centro Assistencial Paulo de Tarso começaram as aulas animados com as mochilas que ganharam do
voluntário Marcos Ribeiro. Foram 150 lindas mochilas recheadas de material escolar. Gestos como esse transformam vidas.
Agradecemos a parceria dos nossos voluntários e convidamos você a fazer parte da nossa história e a transformar a vida
de alguém. Faça parte do nosso time. Conheça nossas linhas de ações. Ligue (31) 3448-5380.
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Páscoa Solidária
Mais uma ação dos nossos voluntários envolveu carinho, dedicação
e muito chocolate! As crianças do Centro Assistencial Paulo de
Tarso receberam, no dia 28 de março, a visita das voluntárias
Márcia, Viviane e Karine, acompanhadas da nossa equipe, que
fizeram a entrega de ovos doados por diversos voluntários da rede
de relacionamento “Amigos da Associação Paulo de Tarso”. Teve
brincadeiras, apresentações e muita alegria. Obrigado a todos por mais
essa conquista!
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PRESTAÇÃO DE CONTAS <<<

Bazar Beneficente do Hospital Paulo de Tarso
O 1º Bazar Beneficente do Hospital
Paulo de Tarso aconteceu nos dias
7 e 8 de março e arrecadou R$ 2.596,00.
O valor será todo revertido em melhorias
e ações para os nossos assistidos,
através do Núcleo de Humanização
e do Corpo de Voluntários.
Você também pode ajudar doando itens
e nos visitando, pois nosso bazar é
aberto ao público. Acompanhe nossa
página no Facebook e fique ligado na
data do próximo bazar.

Leis de Incentivo - Fundo Municipal do Idoso
O Projeto Ampliação e Qualificação da Assistência ao Idoso do Hospital Paulo de Tarso, viabilizado pelo Conselho
Municipal do Idoso de Belo Horizonte e pelo Fundo Municipal do Idoso, com o aporte de grandes empresas como Outback,
Localiza, Vale, Mercantil e Grupo Solvi, está a todo o vapor.
Além de equipamentos que melhoram a assistência dada ao idoso internado no Paulo de Tarso, a verba disponibilizada
também possibilita a oferta do Curso de Cuidador de Idosos, que capacita cuidadores de forma gratuita e com profissionais
experientes, dando oportunidade de estágio e vivência prática, desenvolvendo ainda mais o profissional quanto aos
cuidados com o idoso.
Outra conquista importante desse projeto é a instalação do elevador de acessibilidade, que facilitará o acesso de uma
unidade a outra, principalmente dos que necessitam de cadeiras de rodas ou que tenham outras condições restritas de
locomoção. As obras já começaram. Isso tudo só se tornou possível com o apoio das empresas parceiras.

Parceria:
Conselho Municipal do Idoso
Fundo Municipal do Idoso
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>>> PRESTAÇÃO DE CONTAS
Veja algumas das aquisições:

ASPIRADORES DE SECREÇÃO

CADEIRAS DE RODAS

COLCHÕES PNEUMÁTICOS 110V BIOAR-SALVAPE

TRANSFERS

APARELHOS DE PRESSÃO - PEDESTAL COM RODÍZIOS

ELEVADOR EM CONSTRUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS <<<

Emendas Parlamentares
Nos dias 20 e 21 de fevereiro, a equipe de Captação do Hospital Paulo de Tarso foi até Brasília e visitou os gabinetes de
alguns deputados federais. Veja quem está apoiando a nossa causa em 2018.

Dep. Delegado
Edson Moreira

Dep. Patrus
Ananias

Valor:
R$ 150.000,00

Valor:
R$ 350.000,00

Tipo de Proposta:
Incremento MAC

Tipo de Proposta:
Equipamento

Dep. Diego
Andrade

Dep. Eros
Biondini

Valor:
R$ 100.000,00

Valor:
R$ 100.000,00

Tipo de Proposta:
Incremento MAC

Tipo de Proposta:
Equipamento

É uma satisfação ver as conquistas
e realizações no hospital transformando
e tornando a experiência dos nossos
assistidos a melhor possível. Agradecemos
o apoio de todos os que contribuem para
que tudo isso possa acontecer.
Flávio Augusto – Gerente Administrativo
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