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'LAÇOS DE NATAL’
VAI ARRECADAR DOAÇÕES

NA POLICLÍNICA CRUZ PRETA/ENGENHO NOVO
Qualquer pessoa pode ajudar, doando fraldas descartáveis, leite tipo NAN
ou cestas de Natal, que serão distribuídas pelo Fundo Social de Solidariedade

RECORDE:
99% APROVAM
ATENDIMENTO

‘LAÇOS DE NATAL’ IRÁ
ARRECADAR DOAÇÕES
PARA O FUNDO SOCIAL
DE SOLIDARIEDADE
O Instituto Brasil de Gestão Pública IBRAGESP,
em parceria com o Fundo Social de Solidariedade
de Barueri, Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de
Saúde, lança neste mês de novembro a campanha
“Laços de Natal”, na Policlínica Cruz Preta/Engenho Novo. A iniciativa visa promover a solidariedade e a união da comunidade para a arrecadação
de itens para as mais de 120 famílias cadastradas
no Fundo Social.
O nome “Laços de Natal” vem do símbolo da iniciativa, um laço que será entregue a cada doador que entregar donativos. Todas as doações serão destinadas
ao Fundo Social de Solidariedade de Barueri, que irá
encaminhar para as famílias carentes da cidade, proporcionando um Natal mais feliz.

DOAÇÕES
ATÉ 5/12

O QUE DOAR
Podem ser doadas fraldas descartáveis, cestas de Natal e leite tipo NAN, no posto de doação na Policlínica
(R. Clóvis Eduardo Silotto, 56, Vila São Silvestre; de segunda a sábado, das 7h às 19h). Cada pessoa que doar
irá receber um laço enfeitado para colocar em sua árvore de Natal, como símbolo da solidariedade que irá unir a
cidade. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (11) 4168-1173/ (11) 99297-6702

EXPEDIENTE: Informativo do IBRAGESP - Instituto Brasil de Gestão Pública. Projeto: iPública Comunicação. Jornalista Responsável: Allan Nóbrega MTB 52.208-SP.
Sede: Avenida Senador Feijó, 686, salas 1319/1320 – Santos. Policlínica: Rua Clóvis Eduardo Silotto, 56 – Barueri. Telefones: (11) 4168-1173/ (11) 99297-6702. Site: www.ibragesp.org.br
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A Policlínica Cruz
Preta/Engenho
Novo entra no
clima com uma
linda decoração
natalina e espaço
reservado
para receber
as doações da
campanha “Laços
de Natal”.

“A iniciativa da Policlínica
nos deixou muito feliz, é um
parceiro que trabalha bem na
comunidade. Nesse momento
específico do ano, é muito
importante a gente levar esse
carinho às famílias. A todos
vocês da Policlínica, o nosso
muito obrigado”.
Sônia Dias Furlan
Presidente do Fundo Social de
Solidariedade de Barueri

“É uma iniciativa muito importante,
que estimula o sentimento natalino
de ajudar o próximo e que vai
deixar muitas famílias felizes”.
Adriana Bueno Molina
Secretária Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social

SAÚDE EM AÇÃO OFERECERÁ DIVERSOS
SERVIÇOS GRATUITOS À POPULAÇÃO
Encerrando o Projeto “Laços de Natal”, o IBRAGESP realizará no dia 7 de dezembro a terceira edição do evento “Saúde
em Ação”. A ação acontecerá na Policlínica Cruz Preta/Engenho Novo das 9h às 17h e oferecerá, gratuitamente, diversos
serviços de saúde e cidadania para a população, como medição de pressão arterial, testes de glicemia, informações nutricionais, dentre outros serviços.
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NOVO TOMÓGRAFO
AGILIZA ATENDIMENTO E
RESULTADO DE EXAMES
A Policlínica Cruz Preta/Engenho Novo
tem um novo tomógrafo, com a mais moderna e segura tecnologia 3D em medicina diagnóstica. O Toshiba Alexion é de
fabricação japonesa e possui o sistema
Quantum Detector, que permite a diminuição na emissão de radiação em até 50%,
em relação a outras máquinas com a mesma funcionalidade, além de consumir cerca de 25% menos energia.
O sistema de última geração garante
mais agilidade e conforto para os cerca de
500 pacientes que realizam tomografias
na unidade de saúde por mês. A solução
do sistema também auxilia na realização
de exames cardíacos, oncológicos e de
angiografia.

CIDADE E PACIENTES APROVAM
ATENDIMENTO DA POLICLÍNICA
Os investimentos do IBRAGESP na Policlínica Cruz Preta/Engenho Novo reforçam
o seu compromisso com a busca permanente pela qualidade no atendimento à população. Um trabalho reconhecido pela população e pela cidade: o índice de aprovação da
unidade de saúde é de 99%, segundo levantamento com os usuários divulgado pela Prefeitura de Barueri. O Poder Legislativo também chancela esse trabalho: em março, o Instituto Brasil de Gestão Pública recebeu Moção de Aplausos por sua gestão na Policlínica.

A cesta de Natal poderá ser doada diretamente por meio do site
www.qualycestas.com.br/projeto-lacos-de-natal
Para isso, adquira a cesta de sua preferência
e indique o endereço da Policlínica para entrega.
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