A gratidão
é a memória
do coração

Nosso compromisso com
o Hospital Mário Kroeff
Sobrevivendo apenas de repasses do SUS e com pequenas
doações, o Hospital Mário Kroeff, dedica-se, a duras penas,
a pacientes em tratamento de câncer, totalizando mais de 3 mil
atendimentos por mês.
Nenhuma outra instituição hospitalar tem uma equipe de médicos,
enfermeiros e pessoal de apoio tão dedicada como a do Mário
Kroeff e, nós que, assim como a população, conhecemos as
dificuldades enfrentadas pela instituição, podemos dizer que
entendemos, de verdade, o significado da palavra solidariedade.
Também já sentimos na carne, no seio da família, o sofrimento
que essa doença impõe e, por isso mesmo, brigar pela existência
do Mário Kroeff é nosso compromisso pessoal e familiar.
Por diversas vezes, durante os mandatos de deputado estadual
de Átila Nunes, e de secretário de Estado, e posteriormente
vereador, de Átila Alexandre Nunes, estivemos em contato
com a diretoria do hospital ouvindo os seus pleitos. Na
Rádio Bandeirantes, discutimos as principais demandas desta
entidade que depende da compaixão de alguns e do Poder
Público para funcionar.
Pela Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Para Mulheres e
Idosos, firmamos um acordo de cooperação com o Mário Kroeff,
que possibilitou uma série de capacitações para a promoção de
políticas destinadas aos idosos e a prevenção à violência contra a

mulher. A pasta também elaborou o material didático utilizado nas
abordagens, com rodas de conversa com todos os profissionais
envolvidos com a temática e atuou na prevenção e no combate
aos casos de violações dos Direitos Humanos que os pacientes
viessem a sofrer, dentro ou fora do âmbito Hospitalar. Para isso,
foi montado um posto fixo do órgão dentro do hospital, com
atendimento realizado toda quarta-feira, das 10h às 12h.
Somos candidatos a deputado federal e estadual e precisamos
que você nos apoie nessa luta. Pedimos o seu voto para que
possamos fortalecer o Hospital Mário Kroeff por meio de
emendas parlamentares e projetos para a saúde pública.
Átila Alexandre Nunes
Deputado federal – 15 05

Átila Nunes
Deputado estadual - 15 0 15

Obrigado,
Mário Kroeff
6 MIL ATENDIMENTOS TODO MÊS
400 pacientes para mastologia
400 pacientes para radioterapia
100 pacientes cabeça e pescoço
50 quimioterapias por mês
150 cirurgias por mês
70 leitos (internação)
EQUIPE:
460 pessoas, sendo
60 médicos,
60 enfermeiros e técnicos
de enfermagem

Átila Alexandre Nunes

Sou carioca, de 44 anos, casado, pai de dois
filhos, economista formado pela PUC-Rio,
com especialização em Finanças pela Universidade da Califórnia - Berkeley, MBA em
Administração pelo IBMEC, pós-graduação
em Comunicação na ESPM e pós-graduando em Administração Pública na FGV. Desde o início de minha vida pública,
lutei pela defesa da liberdade religiosa, do consumidor e pelo
combate a todo tipo de preconceito. Fui Vereador, Deputado
Federal e Secretário de Estado, quando elaborei um acordo
de cooperação com o Hospital Mário Kroeff. Aprovei uma
série de leis que fortaleceram os direitos dos cariocas.
Facebook.com/AtilaAlexandreNunesOficial
WhatsApp (21) 9957-15153
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Átila Nunes
Sou deputado estadual, jornalista, escritor e
advogado. Minhas bandeiras sempre foram e,
sempre serão, a luta em defesa do consumidor
e o combate à intolerância religiosa. Minha experiência na vida pública inclui os cargos de
Secretário Estadual de Trabalho e Habitação, presidente do Riocentro e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da
Prefeitura do Rio, além da presidência e participação em todas
as Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa. Criei a
primeira Comissão de Defesa do Consumidor do Brasil, a da
Alerj, ajudando a elaborar o Código de Defesa do Consumidor.
Há vários anos, sou recordista na autoria de projetos de lei, com
dezenas de leis aprovadas.
Facebook.com/AtilaNunesOficial - WhatsApp (21) 9957-15153
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