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presença do reitor da Universidade, Alencar Mello Proença, 
do chanceler e bispo diocesano, Dom Jacinto Bergmann, do 
vice-reitor, José Carlos Bachettini Júnior, do diretor de 
Assistência do Hospital Universitário São Francisco de Paula 
(HUSFP), Dr. Silvio Reis, e diversos representantes da 
comunidade acadêmica.

Agradecido pelas manifestações de carinho recebidas, 
o reitor Proença considerou a homenagem especialmente 
significativa por representar a sociedade gaúcha. “A Assem-
bléia é a representação máxima do poder popular, por isso 
essa solenidade é de uma hierarquia extremamente relevante, 
expressa o reconhecimento do povo”, afirmou.

Condecoração
Duas placas e duas medalhas da 52° Legislatura foram 

entregues ao chanceler e ao reitor pela celebração das datas. 
O diretor de Assistência do Hospital, Dr. Silvio Reis, represen-
tando o "Chico" e seus colaboradores, também recebeu uma 
medalha como homenagem pelos serviços prestados pela 
Instituição à comunidade. 

O presidente da comissão especial organizadora dos 
festejos do 50 anos e diretor da Rádio Universidade (RU), 
professor José Maria Marques da Cunha; e a titular da 
prefeitura do Campus I, professora Clotilde Victória; também 
foram presenteados com medalhas.

UCPel e HUSFP recebem homenagem 
na Assembleia Legislativa

“Um momento especial para toda a Região Sul do 

estado”. Foi essa a expressão escolhida pelo presidente da 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado 

Giovani Cherini, para definir a solenidade especial ocorrida 

durante o Grande Expediente da Casa, no dia 17 de agosto em 

Porto Alegre.
Dedicada a homenagear a Universidade Católica de 

Pelotas (UCPel) e a Diocese de Pelotas pelos aniversários de 
50 e 100 anos, respectivamente, a sessão foi realizada por 
iniciativa do parlamentar Nelson Harter e contou com a 
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A partir de agora, a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e 
o Hospital São Francisco de Paula oferecem à comunidade os serviços da 
Piscina Terapêutica. O local conta com ambiente climatizado e foi 
adaptado para atender todas as necessidades dos usuários. Atividades 
como hidroginástica e natação estão dentre os serviços disponíveis no 
local. 

A aulas de hidroginástica, direcionada a todos os colabo-
radores, ocorrem todas as segundas e sextas-feiras a partir das 12h20. Já 
as aulas de natação, direcionada a crianças de até 9 anos, ocorrem as 
segundas e sextas-feiras, no turno da tarde. É importante destacar que 
os colaboradores do HUSFP terão preços diferenciados nas duas 
modalidades. Inscrições e informações no Campus da Saúde, av. 
Fernando Osório, nº. 1586, ou pelo telefone (53) 2128.8518.

UCPel e HUSFP disponibilizam piscina 
terapêutica à comunidade



Confira mais notícias no site: www.husfp.ucpel.tche.br | Siga-nos no twitter: www.twitter.com/husfp 

“Chico” realiza 1º edição da SMAM
De 02 a 06 de agosto o HUSFP, considerado 

um Hospital Amigo da Criança, promoveu diversas ações em 
comemoração a Semana 
Mundial do Aleitamento 
Materno (SMAM) com o ob-
jetivo de incentivar a ama-
mentação na região. Desde 
encontro de mães, até orien-
tações junto aos profissionais 
da área, contribuíram para a 
promoção do tema. “A 
semana foi um sucesso. Toda a 
equipe materno-infantil do 
Hospital trabalhou unida 
neste projeto que, tenho 
certeza, dará bons frutos no 
futuro”, afirmou a nutri-
cionista materno-infantil da 
Instituição Rejane Radunz.

Para o diretor de as-
sistência do “Chico”, Dr. 
Silvio Reis, são ações como esta que fazem do Hospital uma 
referência na área materno-infantil na região sul do Estado. 
“Isto só é possível devido ao trabalho incansável de nossos 
profissionais, sempre em busca de práticas assistências 
qualificadas e humanizadas, de acordo com as diretrizes do 
Ministério da Saúde”, destaca o diretor.

Capacitação
No dia 06, o Hospital realizou a primeira edição do 

curso de Manejo Clinico da Amamentação, direcionado às 

Unidades Básicas de Saúde do município. A atividade, que 
encerrou a programação da SMAM, reuniu mais de 40 profis-

sionais da saúde  interessados 
em saber mais sobre o tema. 
As palestras foram ministra-
das pela nutricionista Rejane 
Radunz.
Trabalho materno-infantil
Atualmente, a maternidade 

do Hospital São Francisco 
oferece vários programas que 
auxiliam no processo gesta-
cional e pós-parto. Além de 
investir nas mamães que vem 
ao Hospital ganhar seus bebês 
- através de programas como 
o Parto Humanizado, o 
Maternidade Segura para 
gestantes de alto risco, a Casa 
da Gestante, o Mãe Canguru, 
o projeto Nascer e o projeto 

Pela Vida, o “Chico” se preocupa também com as gestantes, 
promovendo todos os anos várias edições do Curso de 
Gestante. 

“Temos profissionais maravilhosos que se empenham 
em prol dos pacientes. Médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, 
todos que atuam aqui, estão unidos em busca de um mesmo 
ideal, a promoção de uma assistência humanizada para mães e 
bebês”, afirmou a gerente de Assistência do Hospital, Mara 
Thurow.

No dia 09 de agosto, o Pronto Socorro de Pelotas (PSP) 
recebeu uma importante contribuição do pelotense Michel 
Bastos, titular da seleção brasileira de futebol na última Copa do 
Mundo. O atleta - através do pai, Argeu Bastos, doou uma camisa 
autografada da seleção que será rifada pela Instituição para o 
levantamento de verbas essenciais para a manutenção o órgão de 
saúde.

Conforme o diretor geral do PSP, Dr. Ernesto Sousa 
Nunes, o gesto de Michel Bastos demonstra o carinho e o 
respeito que o jogador tem pela cidade onde nasceu. “O PS 
precisa de ações como esta, afinal ele é de todos. Espero que esta 
doação sirva de incentivo a outras pessoas, para que ajudem o 
nosso PSP a mudar sua história perante a sociedade de Pelotas e 
região”, disse o diretor emocionado.

O pai de Bastos mostrou-se satisfeito ao fazer a entrega 
da camisa canarinho número seis – número que Michel vestiu 

Michel Bastos doa camiseta autografada 
para Pronto Socorro de Pelotas

durante a copa - ao diretor do PSP. “É muito bom poder ajudar 
esta entidade e ver a satisfação de seus representantes ao receber 
a camisa do meu filho. Nossa intenção é ajudar também as outras 
Instituições de saúde do município, pois nós dependemos delas e 
agora é a hora de retribuir”, afirmou Argeu Bastos.
Rifa

A camisa está sendo rifada à R$ 5,00 e os interessados 
podem adquirir seus números na recepção do Pronto Socorro de 
Pelotas, que fica na rua Barão de Santa Tecla. O sorteio será 
realizado no dia 11 de outubro, em homenagem ao Dia da 
Criança. Mais informações através do telefone (53) 2128.8368.
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