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HOSPITAL DA BALEIA COMEMORA DIA INTERNACIONAL DO VOLUNTÁRIO
Enviado por ÁRVORE GESTÃO DE RELACIONAMENTO
04-Dez-2017

ÁRVORE GESTÃO DE RELACIONAMENTO - 04/12/2017

O Hospital da Baleia promoverá durante a semana duas atividades em comemoração ao &lsquo;Dia Internacional do
Voluntário&rsquo; (5/12). A diretora-presidente da instituição, Tereza Guimarães Paes, entregará, no dia 6/12, a 96
empresas de diversos segmentos o &lsquo;Selo Empresa Amiga do Baleia 2017&rsquo;. Realizada pelo 6º ano
consecutivo, a premiação é um reconhecimento àqueles que atuam de forma socialmente responsável e que consideram
o Baleia um parceiro transparente, cujo investimento, independente da modalidade, vale a pena.

A solenidade acontecerá, às 8h30, no Auditório
Maria Ambrosina, e agraciará instituições nas seguintes categorias:
&lsquo;Doação de Recursos Financeiros&rsquo;, &lsquo;Doação de Insumos&rsquo;, &lsquo;Doação de Produtos&rsquo;,
&lsquo;Captação de Recursos&rsquo;, &lsquo;Incentivos Fiscais&rsquo;, &lsquo;Programa Adote um leito&rsquo;,
&lsquo;Eventos - Jantar dos Amigos do Baleia&rsquo;, &lsquo;Outros Eventos&rsquo;, &lsquo;Serviços&rsquo; e
&lsquo;Apoio
institucional&rsquo;. O selo chancela a empresa homenageada como parceira solidária
do hospital e destaca a importância estratégica dela para a continuidade da
prestação dos serviços de saúde.

No dia anterior (5/12), será promovido, às
9 horas, um quiz com 6 grupos voluntários sobre a história e os números de
atendimentos prestados pelo Hospital da Baleia. Nesta ação especial, os voluntários também terão a oportunidade de
trocar de
funções, conhecendo as atividades realizadas pelos outros grupos em benefício
dos pacientes.

Para Tereza Guimarães Paes, que trabalha voluntariamente na
instituição há 26 anos, a data é significativa por homenagear aqueles
que colaboram para melhorar a qualidade de vida dos pacientes em tratamento no
hospital: &ldquo;nossa rede de solidariedade não para de crescer e a cada dia mais
pessoas querem ajudar o Baleia, seja doando tempo, amor, dinheiro, insumos e força de trabalho. Essas
96 empresas solidárias cumpriram seu papel de cidadania e merecem todo o
reconhecimento pelas valorosas ações
de responsabilidade social que fizeram neste ano pelos nossos pacientes.
Agradeço também aos mais de 200 voluntários. Espero que em 2018 essa rede se
fortaleça para que possamos continuar atendendo com excelência mais pessoas de
Belo Horizonte e do interior&rdquo;.

COMO AJUDAR?

Há anos o Hospital da Baleia
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recebe as mais variadas doações. Faça parte desta Rede de Solidariedade doando
qualquer valor nos caixas da Drogaria Araujo e do EPA. Para se tornar
voluntário, entre em contato com a Rede de Amigos do Hospital da Baleia pelo telefone
(31) 3489-1653. Se optar pela doação online, acesse www.hospitaldabaleia.org.br/doe
ou www.amigosdobaleia.org.br.
Informe-se sobre doação por débito em conta da Cemig, Copasa, Oi ou fatura do
cartão de crédito pelo (31) 3431-1800 e sobre doação por boleto bancário,
cartão de crédito ou débito pelo (31) 3489-1654. Caso escolha o Imposto
Solidário (Imposto de Renda para o Fundo da Infância e Adolescência), ligue
para (31) 3489-1667.

HOSPITAL DA BALEIA

É uma instituição filantrópica com 73 anos de história pautada no atendimento
humanizado e na excelência na prestação dos serviços de saúde. Cerca de 85% dos
atendimentos feitos no hospital são para pacientes do SUS vindos de mais de 80%
dos municípios mineiros. A instituição é referência estadual em
Oncologia Adulta e Pediátrica, Ortopedia, Pediatria, Cirurgia
Buco-maxilo-facial, que faz parte do tratamento de lábio leporino, fendas
palatais, dentre outra deformidades craniofaciais, Cirurgia Geral e
Urologia.
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