AMICO será homenageada em sessão solene na Assembleia Legislativa
Qua, 30 de Maio de 2018 17:48 -

A Assembleia Legislativa vai promover, no próximo dia 8 de junho, Sessão Solene em
homenagem a Amico - Associação Amigos do Coração da Criança. A data escolhida pelo
propositor, o presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), é alusiva ao
12 de junho, lembrado como o Dia da Cardiopatia Congênita, uma alteração na estrutura ou na
função do coração, que atinge uma a cada 100 crianças brasileiras.

"Muito honra à nossa Casa Legislativa fazer uma homenagem a instituições como a Amico,
que tão bem desempenha um papel junto a crianças cardiopatas e suas famílias no Rio Grande
do Norte. Nós conhecemos a limitação do poder público para atender todas as demandas da
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saúde, e quando alguém se dispõe a fazer um trabalho como o que a Amico faz, só temos que
aplaudir. Quero render nossas homenagens ainda ao médico anestesiologista Madson Vidal
que foi muito feliz quando levantou a bandeira da criança cardiopata, e em 14 anos já
conseguiu, com sua colaboração e empenho junto à sociedade e aos órgãos de saúde, salvar
vidas de muitas crianças", disse o deputado Ezequiel Ferreira, justificando a homenagem.

A Amico é uma instituição, sem fins lucrativos, que atende mais de 900 crianças cardiopatas
por ano. A instituição foi fundada no dia 28 de outubro de 2004 e no dia 27 de junho de 2011
inaugurou a sede que recebe crianças e mães do interior do estado para o tratamento em
Natal. A Associação viabiliza o acompanhamento hospitalar, além dos medicamentos e
mantimentos necessários.

Durante a Sessão Solene que terá início às 9 horas e acontecerá no Plenário da Assembleia
Legislativa, serão homenageados os seguintes colaboradores da instituição: Marcelo Matos
Cascudo, Alyne Melo da Silva, Flávia Freire, Thaís Matos Raposo, Marcella Alves de Vilar,
Sâmia Tatiana Martins, Hermano Morais, Itamar Ribeiro de Oliveira, Renato Quaresma, Melina
Tertuliano de Lima, Nilda Furtado da Rocha, Eulália Duarte Barros, Nailka Saldanha, Ênio de
Oliveira Pinheiro e Aldenilde Rebouças Falcão.

{BANNER}

2/2

