CARTA MODELO PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL AO PROJETO HOSPITAIS SAUDÁVEIS
FAVOR COPIAR ESTA, EM PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO, COMPLETANDO COM SEUS DADOS OS CAMPOS EM NEGRITO E, DEPOIS DE DEVIDAMENTE
ASSINADA, ENVIAR POR E-MAIL (FORMATO PDF OU JPG) PARA redephs@hospitaissaudaveis.org COM CÓPIA PARA coordenacao@hospitaissaudaveis.org.

CASO NÃO DESEJE SOLICITAR SUA INCLUSÃO SIMULTÂNEA À REDE GLOBAL HOSPITAIS VERDES E SAUDÁVEIS (http://greenhospitals.net), FAVOR
EXCLUIR O ÚLTIMO PARÁGRAFO DA CARTA ABAIXO.

PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA MUNDIAL “SAÚDE SEM MERCÚRIO”, DESENVOLVIDA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE E SAÚDE SEM DANO
(http://www.hospitaissaudaveis.org/campanha_saude_livre_de_mercurio.asp E www.mercuryfreehealthcare.org/), SEGUIR AS INSTRUÇÕES QUE LHE
SERÃO ENVIADAS DEPOIS DE CONCLUÍDO O PROCESSO DE ADESÃO AO PHS.

LOCAL, DIA de MÊS de ANO.

Ao Conselho do Projeto Hospitais Saudáveis

Prezados Senhores
Vimos por meio desta, solicitar que aceite o(a) (inserir o nome da organização, serviço de saúde ou outro
tipo de instituição), localizado em (inserir o nome da cidade e estado), registrado no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica sob número (inserir o CNPJ principal da organização, o mesmo indicado no formulário de
cadastro), como membro institucional do Projeto Hospitais Saudáveis - PHS.
Informamos estar cientes de que, na condição de membros, nos comprometemos a apoiar e respeitar a
missão e os objetivos expressos no estatuto do PHS (disponível em www.hospitaisaudaveis.org.br).
Como membros do PHS, concordamos em contribuir para seus objetivos compartilhando conhecimentos e
realizando ações que visem à melhoria contínua das práticas ambientais e de saúde pública entre os
membros de nossa organização, bem como junto às instituições com as quais nos relacionamos e à
comunidade em geral, em benefício de uma sociedade mais justa, segura e sustentável, promovendo a
saúde ambiental para todos.
Acordamos ainda em participar da Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis - RGHVS iniciativa coordenada
pela organização parceira Saúde Sem Dano – SSD (Health Care Without Harm – HCWH), conforme
condições estabelecidas em http://greenhospitals.net, nos comprometendo com ao menos dois dos dez
objetivos propostos na agenda e participando da rede mundial de informação, reportando anualmente
nossos progressos.
A pessoa de contato e devidamente autorizada pela direção e responsável pela utilização da senha e pelo
fornecimento de informações sobre nossa organização é:
(Inserir o nome completo da pessoa de contato, cargo, endereço eletrônico e telefone)

Atenciosamente,

(Assinatura e Nome do Dirigente da Organização)
(Cargo do Dirigente da Organização)

