Instituto Acqua assume
novos projetos de Saúde
em Itaberá e São Vicente
Maternidade Municipal de São Vicente e
Hospital Municipal de Itaberá estão sob
administração do Instituto desde setembro

O Instituto Acqua assinou novas parcerias neste mês de setembro. Em São Vicente o projeto prevê o gerenciamento,
operacionalização e execução
das ações materno infantil da
Maternidade do Hospital São
José e em Itaberá, os serviços
são de gerenciamento do Hospital Municipal e de demais
ações junto à Secretaria de
Saúde.
Os dois contratos de parceria
foram assinados no mês de setembro e os trabalhos já foram
iniciados. Tanto em São Vicente como em Itaberá o Instituto
está com instalações próprias
para melhor gerenciar os serviços.
Em Itaberá, o contrato foi assinado pelo diretor presidente
do Instituto, Ronaldo Querodia, e pelo secretário munici-

pal de Saúde, Gilson Antonio
de Sá Pinto Filho. O secretário destacou a importância da
parceria com o Acqua. “Procuramos sempre a qualificação
dos serviços na Saúde e essa
parceria vem neste caminho,
pois nos dá condições de oferecer um atendimento ainda
melhor para a população de
Itaberá e liberdade administrativa para corrermos atrás
de mais recursos para a Pasta.”
Na cidade, o Acqua está responsável pelo gerenciamento do Hospital Municipal de
Itaberá, incluindo a contratação de médicos, enfermeiros
e profissionais da Saúde. No
hospital, entre outras ações, o
Instituto cuidará de Urgência
e Emergência, Especialidades
Básicas, retaguarda clínica e
pediátrica, retaguarda cirúrgica e serviço de apoio diagnós-

Diretor presidente do Acqua e secretário de Saúde oficializaram
parceria em Itaberá

tico e terapêutico.
Em São Vicente, o trabalho
será realizado na Maternidade do Hospital São José, com
um plano de ações para atendimento da saúde materno
infantil em nível ambulatorial
e hospitalar.
Os serviços na unidade incluem a operacionalização de
51 leitos, acolhimento com
classificação de risco nos serviços de atenção obstétrica e
neonatal, promoção de aleitamento materno e alimentação
saudável, Educação em Saúde

para prevenção e tratamento
das DST/HIV/Aids e Hepatites,
além do atendimento ambulatorial.
O diretor presidente do Instituto ressaltou a importância
destas novas parcerias. “É
sempre importante para o Acqua assumir novos projetos do
porte destes de São Vicente e
Itaberá. Poderemos levar a expertise de 14 anos de atuação
no setor da Saúde para novos
locais e assim colaborar com
os municípios a melhorar cada
vez mais os índices de atendimento na Saúde Pública.”

Acqua amplia participação
em conselhos

O Instituto Acqua sempre valorizou a participação cidadã e por
isso faz questão de integrar conselhos gestores, consultivos e
deliberativos, participar de conferências e outros espaços de discussão democráticos. Com este objetivo, no último mês, enviou
representantes eleitas delegadas para as Conferências Estaduais
de Meio Ambiente e das Cidades, ambas realizadas no Memorial
da América Latina, dos dias 20 a 22 e 26 a 28 de setembro, respectivamente.

Representantes do Acqua estiveram na Conferência
Estadual das Cidades

Atualmente, o Acqua também representa a sociedade civil no
Conselho Gestor do Consórcio Intermunicipal do ABC, no CMPU
(Conselho Municipal de Política Urbana de Santo André), Condema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Ribeirão Pires), e do Comugesan (Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André), onde também representa
este Conselho no Condives (Conselho Diretor do Departamento
de Vigilância à Saúde). Em setembro também foi eleito conselheiro do Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Tietê.

Setembro teve participação do
Acqua em Virada Esportiva e Ação
Socioambiental em São Paulo

Com ações de lazer, esporte, cultura e educação ambiental,
Instituto esteve no Parque do Ibirapuera e Parque do Carmo

O Acqua comandou diversas atividades de lazer, esporte, cultura e
educação ambiental em duas atividades promovidas pela Prefeitura
de São Paulo no mês de setembro.
Nos dias 21 e 22, o Instituto participou da Virada Esportiva, com ações
durante os dois de evento. Em 29
de setembro, foi a vez do Parque
do Carmo receber as atividades.

gem com o artista plástico Odirlei
Regazzo e sessão de autógrafos
com o escritor Antônio Rodrigues
do Nascimento, autor do livro Futebol & Relação de Consumo. O
espaço fixo do Instituto Acqua no
Parque Ibirapuera teve como destaques o Bookcrossing, programa
mundial de compartilhamento de
livros, e o Lápis-Semente.

No Parque do Ibirapuera, a instituição levou ações como oficina
de jardinagem, compartilhamento de livros, contação de histórias,
exposição de biojoias e comercialização de discos de vinil, entre outras. A programação do espaço do
Acqua teve oficina de mini-jardins,
atividades esportivas do programa
Saúde com Movimento, Tapete da
Dengue, oficinas de pintura e cola-

Parque do Carmo – Na 1ª Ação
Socioambiental da Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente, além
das ações promovidas na Vira Esportiva, o Acqua também levou
atividade do Acqua Saúde com aferição de pressão arterial, atividade
física com o projeto Saúde com
Movimento e diversas atividades
para as crianças, como a oficina de
malabares.

Acqua recepciona
turma de turismo
social do Sesc
Consolação

Integrantes do Instituto Acqua recepcionaram, em 14 de setembro, um grupo do
projeto de turismo social Para Conhecer o
ABC, organizado pelo Sesc Consolação. A
visita ocorreu em Ribeirão Pires e o Acqua
foi responsável pelo receptivo no Parque
Milton Marinho de Moraes. No local, os
participantes tiveram uma oficina de terrário com a turma do Comunidade Viva.

Clube da Jardinagem
teve encontro sobre
kokedama

Instituto Acqua
promove ações no
Outubro Rosa

O segundo encontro do Clube da Jardinagem foi realizado em 27 de setembro e
mais uma vez fez sucesso entre os participantes. A oficina do mês foi sobre kokedama, uma técnica japonesa que troca o
vaso pelo suporte feito com terra e musgo
e que é uma solução inovadora no mercado brasileiro. O clube surgiu a partir do interesse dos participantes do Comunidade
Viva, curso de jardinagem e paisagismo
realizado pelo Acqua com patrocínio da
Petrobras, em dar continuidade ao aprendizado e é aberto ao público em geral.

A Campanha Mundial contra o câncer de
mama, realizada no mês de outubro e denominada Outubro Rosa, terá a participação do Instituto Acqua com ações específicas em Cotia. Para lembrar a importância
da prevenção contra a doença, o Instituto
distribuirá lenços rosa às profissionais da
Saúde de Cotia e promoverá a conscientização junto com os profissionais das demais cidades onde atua.
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