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Encontro - Saúde   
1. Breve Histórico 

 Reunião no Instituto Ronald Mc Donald – 20 de fevereiro de 

2013 (Diálogos avançados sobre Saúde) 



Encontro  – Saúde  
1. Breve Histórico 

PRONON e PRONAS/PCD: 

Base Legal 

 

 Setembro de 2012 – Lei 12.715 é 

publicada (institui o PRONON e o 

PRONAS/PCD) 

  

 Decreto 7.988 – Abril de 2013: 

regulamenta o PRONON e 

PRONAS 

  

 PORTARIA Nº 1.550, DE 29 DE 

JULHO DE 2014 

 



2014  Rede Temática - Saúde  

 Início de 2014: (re)articulação de associados GIFE que atuam com Saúde 

estimulado por Instituto Sabin, Fundação Vale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 de Junho de 2014: 1ª Reunião do Rede temárica em Saúde.  

Foco: associados + alguns convidados para nos conhecermos e pensarmos juntos 

nos próximos passos. Local: GIFE  - Clique aqui para acessar os materiais 

 

https://www.hightail.com/download/UlRUNnFLa0R6RS9vS3NUQw


2014 Rede Temática -Saúde  

 14 de julho de 2014: Encontro “Perspectivas de atuação social na área de 

 Saúde” – Local: MSD (Instituto “Criança é Vida”) 

 Foco: Investimento social em saúde através de um negócio de impacto 

social e de uma organização sem fins lucrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Rede Temática – Saúde  
1. Breve Histórico 

 14 de julho de 2014: Encontro “Perspectivas de atuação social na área da 

 Saúde” – Local: MSD (Instituto “Criança é Vida”) 

 Foco: Cases de Negócio de Impacto, de Organização sem fins lucrativos  e 

Pesquisa sobre oportunidades de negócios para população de baixa renda 

Clique aqui para acessar os materiais 

Matéria no redeGIFE com resumo do encontro 

 

 Case: Saútil (www.sautil.com.br) 

 Case: Pastoral da Criança (http://www.pastoraldacrianca.org.br/pt/)  

 Pesquisa: Potencia Ventures 

http://www.artemisia.org.br/conteudo/frentes/conhecimento/negoci

o-saude.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.hightail.com/download/UlRUNnFLa0Q5RmE5TE5Vag
https://www.hightail.com/download/UlRUNnFLa0Q5RmE5TE5Vag
http://www.gife.org.br/artigos_reportagens_conteudo15611.asp
http://www.sautil.com.br/
http://www.pastoraldacrianca.org.br/pt/
http://www.artemisia.org.br/conteudo/frentes/conhecimento/negocio-saude.aspx
http://www.artemisia.org.br/conteudo/frentes/conhecimento/negocio-saude.aspx
http://www.artemisia.org.br/conteudo/frentes/conhecimento/negocio-saude.aspx
http://www.artemisia.org.br/conteudo/frentes/conhecimento/negocio-saude.aspx


Rede Temática – Saúde  
1. Breve Histórico 

 17 de setembro de 2014: Uso de Incentivo Fiscal na área de saúde: 

 conheça mais sobre PRONON e PRONAS. Local: Eurofarma.  

Clique aqui para acessar os materiais 

Matéria no redeGIFE com resumo do encontro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.hightail.com/download/UlRUNnFGaTFCSWVVQU1UQw
http://www.gife.org.br/artigos_reportagens_conteudo15693.asp


Rede Temática – Saúde  
2. Questões já Abordadas 

 Rodada de apresentação entre os associados GIFE que 

atuam com Saúde  

 

 Negócios de Impacto em Saúde 

 

 Investimento Social Privado em Saúde 

 

 Incentivos fiscais em saúde – PRONON e PRONAS/PCD 

 



Rede Temática – Saúde  
3. Alguns temas de interesse identificados pela coordenação 

 Investimento Social Privado em Saúde 

 Aprofundar mais, compartilhar mais cases 

 

 Negócios de Impacto em Saúde 

 Aprofundar mais, compartilhar mais cases 

 

 

 Diálogo com Ministério da Saúde sobre PRONON e PRONAS: 

 Questões técnico-administrativas: (Estruturas de análise dos projetos, Alto índice 

de reprovação, Diligências confusas, Cronograma e prazos, Entendimento sobre 

doação e patrocínio, etc) 
 

 Incidência política: Como o GIFE pode incrementar a aproximação 

institucional com o Ministério com vistas à potencializar o uso do PRONON e 

PRONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Inovação 
• Políticas de inovação social em saúde mental; 
• Empreendedorismo social em saúde; 
• Inovação em saúde; 

• Tecnologia social em assistência social; 
• Impacto e inovação em projetos sociais. 

Avanços 
• Projetos aprovados em 2014 

Cases 
• Boas práticas dos associados 

GIFE; 
• Planejamento estratégico na 

captação de recursos; 
• Captação para 3º setor; 
• Contrapartidas sociais para 

investimento em saúde. 

Idoso 
• Fundo do Idoso 

Importância 
• Ampliar a necessidade e 

importância do ISP em saúde; 
• Projetos de educação para a saúde, 

foco em crianças e jovens; 
• Integração com público em geral; 
• Sensibilização em Campinas sobre 

ISP em saúde. 

PRONAS 
• Aprofundamento nas leis de incentivo; 
• Elaboração em projetos modelo PRONAS; 
• Articulação com Ministério da Saúde; 
• Parceria com governo; 
• Verbas parlamentares, FUMCAD, lei ICMS. 

Rede Temática – Saúde  
4. Temas de interesse identificados nas fichas de avaliação 



Agenda de trabalho 2015 – Locais à definir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1º encontro: “Conceito 
atual de Saúde” 25/02 

2º encontro:  
“Indicadores 

brasileiros em saúde / 
Avaliação de impacto” 

15/04 

3º encontro: 
“PRONON / PRONAS 

(Diálogo com o 
Ministério da Saude) “ 

24/06  

4º encontro: “Politicas 
Publicas Federais / 
Parcerias Publico-

Privadas (advocacy)” 
19/08 

5º encontro: “Cases” 
11/11  



GRATOS! 
 

   |Ana Carolina Velasco 

anacarolina@gife.org.br 

 

| Fábio Deboni 

fabio@institutosabin.org.br 

 

| Lívia Zandonadi 

Livia.zandonadi@vale.com 
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