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Por dentro do

Lara e Luna são pacientes do Martagão.

CORAÇÃO

Mês das Crianças
no Martagão
A chegada de Outubro é sempre
muito aguardada no Martagão, por
ser um mês dedicado às crianças
pacientes, cheio de ações e
atividades produzidas para diverti-los,
ao passo que a instituição chama
atenção e reforça, para a sociedade, à
importância do apoio à causa da
saúde da criança na Bahia. Este ano,
por causa dos protocolos de proteção
associados à pandemia do Covid-19,
foi preciso adaptar o evento a um
formato mais virtual, mas nem por
isso será menos feliz e afetivo.
Na abertura do mês, aconteceu a
realização do evento Vozes da Vida –
uma Live Musical, comandado pelo

maestro Luciano Calazans e a
cantora Tais Nader. Promovida em
parceria com o Grupo de Apoio à
Criança com Câncer – Bahia
(GACC-BA), a apresentação,
transmitida via internet e aberta ao
público, foi dedicada às crianças das
duas instituições, que a assistiram
nos seus leitos, por meio de
tabletes, celulares e TVs.
A Live celebrou também o Dia
Internacional da Música
(1° de Outubro).
No decorrer do mês, outras ações
reforçam as brincadeiras e
ludicidade que levam alegria e
sorrisos aos nossos pequenos, com

cardápios especiais, fantasias,
e a distribuição de doações de
brinquedos. Cada semana
uma surpresa. Graças à sua
contribuição e participação, as
crianças atendidas no maior
hospital pediátrico, referência
no Norte-Nordeste, recebem o
carinho e a alegria neste mês
especial, em um momento tão
importante para a saúde no
nosso país.
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Robozão é o brinquedo
que ajuda o Martagão
No mês das crianças, qualquer pessoa vai
poder ter o robô em miniatura que leva o
coração do Martagão no peito. Esse
produto é resultado de uma parceria com
o Robozão e vem com novidade: ele é
lavável e tem um pacote de canetas
coloridas para poder colorir o boneco. Para
adquirir basta entrar na nossa loja virtual
(lojinha.martagaogesteira.com.br). O valor
é de R$ 70. A cada unidade vendida, R$
20 serão convertidos para o cuidado com
nossas crianças.

OL Papéis

Fundação
Telefônica
A Fundação Telefônica Vivo

vem ajudando a minimizar
algumas barreiras causadas
pela pandemia. No início da
quarentena, a instituição doou
R$ 30 mil para a compra de
EPIs. Já na campanha Game
do Bem arrecadou recursos
que permitiu a aquisição de dez
tablets para o teleatendimento
dos pacientes do Programa de
Assistência Ventilatória
Domiciliar (PAVD).

O

L Indústria de Papéis LTDA é uma das
empresas que apoia o trabalho realizado
pelo Martagão e vem contribuindo
desde março com fraldas e pacotes de
papel toalha; itens de extrema
importância para manter a higiene dos
nossos pequenos.
Em 2020 já foram doados mais mil
pacotes de papel tolha de 20 mil fraldas
para pacientes pediátricos de todos os
tamanhos e idades. Essa iniciativa cobre
parte dos nossos gastos, que, só com
fraldas, variam entre oito e dez mil
unidades por mês.

Essa doação permite o
acompanhamento regular dos
pacientes que vivem por meio
de aparelhos respiratórios e que
precisaram deixar o hospital por
causa do coronavírus.

Faça uma doação ao Martagão Gesteira

Agência: 3021
C/C: 191228-3

Agência: 1800-7
C/C: 4016-9

Agência: 4248
C/C: 00902695-3
Operação: 003

Agência: 8872
C/C: 20869-2

Agência: 3041
C/C: 13000059-8

FAVORECIDO: Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil CNPJ: 15.170.723/0001-06
Estamos migrando para uma nova conta CAIXA, mas a conta (Agência: 2218 C/C: 00002695-1 Operação: 003) ainda se encontra disponível!
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Rosina Bahia Alice Carvalho dos Santos
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