
 Como ditou Franz Kafka, um dos 
mais influentes escritores do Século XX, 
“A solidariedade é o sentimento que 
melhor expressa o respeito pela dig-
nidade humana”, este é o espírito que 
gostaríamos de reconhecer publica-
mente na ação promovida pela rede 
Panvel Farmácias denominado TROCO 
AMIGO.
 Vivemos um momento especial-
mente difícil para os Hospitais Filantró-
picos, a crise financeira é crescente e 
compromete assertivamente o equilí-
brio econômico e financeiro das insti-
tuições. Nesta vertente, o êxito de 
atender com qualidade, dignidade, 
fraternidade e humanismo perpassa 
pelo envolvimento direto da comuni-
dade neste objetivo, infelizmente não 
basta o compromisso dos colaboradores 
internos, a profunda devoção ao traba-

lho realizado, a filosofia cristã e os prin-
cípios e valores humanísticos, é preciso 
recursos financeiros para custear medi-
camentos, materiais e estruturas ade-
quadas a boas práticas de saúde. Promo-
ver saúde curativa envolve altos custos 
financeiros, conquanto a ausência de 
uma política de Estado e o sub-financia-
mento do Setor Saúde compromete a 
eficiência desta tarefa.
 No ano de 2014 o TROCO AMIGO per-
mitiu o investimento na qualificação do 
Setor de Nutrição e Dietoterapia do 
HUSFP. Este setor é a parte essencial no 
processo assistencial, os pacientes inter-
nados no hospital precisam receber uma 
dieta adequada à sua condição de saúde, 
da mesma forma que as refeições servi-
das precisam atender a normas rígidas 
de controle e qualidade. Foram aplicados 
integralmente os R$ 61.183,13 (Sessenta 
e um mil, cento e oitenta e três reais e 
treze centavos) na intervenção estrutu-
ral que qualificou o setor de Nutrição e 
reverterá em otimização do processo 
assistencial.
 Neste ano, a doação recebida de R$ 
102.304,01 (Cento e dois mil, trezentos e 
quatro reais e um centavo) pelo progra-
ma TROCO AMIGO viabilizou a aquisição 
de uma Autoclave para a Central de 
Material e Esterilização do HUSFP. Este 
aparelho permite a esterilização de 
toneladas/mês de instrumentos pro-
fissionais e de outros paramentos envol-

vidos na assistência hospitalar. A eficiên-
cia e eficácia dos processos de higieni-
zação e esterilização destes materiais 
compõe evento crí�co para o resultado 
assistencial, pois impedem a propaga-
ção de agentes infecciosos, compondo 
parcela indispensável para a execução 
de uma assistência segura.

 O Hospital Universitário São Francis-
co de Paula registra em nome de seus 
mais de mil e duzentos colaboradores e 
em nome de toda a comunidade pelo-
tense o imenso e sincero agradecimento 
por esta ação de desprendimento e en-
volvimento de toda a Rede Panvel Far-
mácias e em especial a pessoa de cada 
colaborador, em cada uma das lojas lo-
cais, que dedicaram carinho e atenção a 
esta nobre causa.
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 O Departamento de Ouvidoria do 
HUSFP está reformulado e atendendo 
em novos horários. É importante 
destacar que os colaboradores 
também podem procurar a Ouvidoria 
para fazer observações e relatar 
situações que poderão gerar futuras 
reclamações de pacientes e acom-
panhantes no sentido de evitá-las. O 
ouvidor é um mediador, um impor-
tante facilitador do diálogo entre os 
todos os públicos.
 O serviço de Ouvidoria presta um 
suporte a todos os setores do hospital, 
bem como, ao Ambulatório e às 
Unidades Básicas de Saúde, pois é um 

canal de comunicação do Hospital com 
seus diversos públicos agindo de forma 
eficaz para facilitar as relações com 
ética e incentivar o modelo de gestão 
participativa.
 A Ouvidoria do HUSFP teve seu 
horário de atendimento alterado e 
atualmente atende de segunda a 
sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 
18h.
 O Departamento de Ouvidoria está 
localizado no 4° piso do HU, junto à 
Unidade de Internação Nossa Senhora 
de Guadalupe. O cliente poderá 
escolher a forma de utilizar o serviço, 
sendo elas o site do HUSFP e o 

atendimento presencial.
 Maiores informações sobre a 
Ouvidoria do HUSFP/UCPEL poderão 
ser obtidas através do e-mail : 
ouvidoriahusfp@gmail.com ou tele-
fone: 2128-8375, com Lilian Barros.

REFORMULAÇÃO NO DEPARTAMENTO 
DE OUVIDORIA DO HUSFP

Ouvidoria
Hospital Universitário São Francisco de Paula|UCPel

TROCO AMIGO DA PANVEL BENEFICIA O HUSFP E TODA COMUNIDADE

Autoclave 
permite a 

esterilização de
toneladas/mês 

de instrumentos 
profissionais e 

de outros 
paramentos

Sinceramente, Direção do HUSFP.
Pelotas, abril de 2015.
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 GRUPO  DE APOIO DO HUSFP REALIZA DOAÇÃO

 Recentemente, o Campus da 
Saúde Dr. Franklin Olivé Leite recebeu 
a visita de lideranças da Ecosul para 
conhecer a estrutura do local e as 
obras que foram realizadas de 
pavimentação da estrada de acesso 
em parceria com a empresa. A ECOSUL 
é uma empresa Amiga do Chico que 
contribui com recursos visando a 
implementação de melhorias no 
HUSFP.
 Representaram a Ecosul, o Diretor 
Superintendente José Palermo, o 
Coordenador de Comunicação Johnny 
Calegaro, o Coordenador de Obras, 
Jean Rodrigues e o Gerente de 
Engenharia, Rodrigo Rodrigues. 
 O grupo fo i  recebido pelos 
Diretores do Hospital Universitário 
São Francisco de Paula, Valdir Schafer 
e Edevar Rodrigues Machado Jr, pelos 
Gerentes Luciana Soares, Renata 
Gelain dos Santos e Regis Silva, além 

da Supervisora Administrativa do 
Campus, Lilia Aires e do Supervisor de 
Manutenção do HUSFP, Paulo Ricardo 
Medeiros. A Universidade Católica de 
Pelotas foi representada pelo Pró-
Reitor Administrativo, Eduardo Luis 
Insaurr iaga  dos  Santos  e  pe lo 
Coordenador do Escritório de Desen-
volvimento Regional, Fábio Castro 
Neves.
 Durante a visita, os representantes 
da UCPEL e do HUSFP destacaram a im-
portância deste tipo de parceria que 
beneficia toda a comunidade, conside-
rando que o Campus da Saúde, além de 
ser um ambiente acadêmico de ensino 
e pesquisa, também atende um núme-
ro muito significativo de pacientes. 
 O Coordenador de Comunicação da 
ECOSUL, Johnny Calegaro, enfatizou 
que a parceria representa um reforço 
na política de compromisso social que 
é desenvolvida pela empresa. “Através 

de parcerias já consolidadas para 
aporte ao HUSFP, se mantém um olhar 
atento sobre a saúde. A ECOSUL 
acredita que, através dessas ações, 
p o d e rá  d a r  exe m p l o  a  o u t ra s 
empresas motivando-as a fazer o 
mesmo, como forma de ampliar o 
benefício a toda a sociedade”, destaca 
Calegaro. 
 A direção da Ecosul reforça que é 
intenção da empresa estar sempre 
presente e apoiar projetos que 
p ro p o rc io n am gan h o  d i reto  à 
sociedade, complementou o Diretor 
Superintendente José Palermo.
 Ao final da visita, os represen-
tantes da ECOSUL tiveram a opor-
tunidade de conhecer toda a estrutura 
do Campus e sua dinâmica de 
funcionamento. A partir dessa visita, 
novos projetos de parcerias serão 
estudados para serem viabilizados em 
breve.

CAMPUS DA SAÚDE 
DR. FRANKLIN OLIVÉ LEITE 

RECEBE VISITA DE 
LIDERANÇAS DA ECOSUL

ATITUDES QUE TRANSFORMAM
NÃO ME DEIXE
PINGANDO.

 As representantes do Departa-
mento de Serviço Social do HUSFP, 
Cristiane Soares Aurélio e Janeti Peres 

receberam do Grupo de Apoio uma 
doação bastante significativa.
 Foram doadas várias peças para 
enxovais de bebê, tais como edredons 
e travesseiros. Essas peças foram con-
feccionadas pela artesã e artista plás-
tica Rosângela Kuhn que apóia as ativi-
dades desenvolvidas pelas senhoras 
que integram o Grupo de Apoio.
 Além disso, o Grupo fez uma doa-
ção de sabonetes infantis e material 
para a Sala de Recreação da Pediatria.

 Dentro da programação de even-
tos desenvolvida pelo Grupo de 
Apoio, acontecerá no dia 29 de maio 
(sexta-feira) às 20h30min um Jantar 
Beneficente, na Churrascaria do 
Dunas Clube. A renda será revertida 
em favor do  Grupo de Apoio que 
aplica os recursos em melhorias para o 
HUSFP. 
 Os ingressos estão disponíveis na 
Secretaria da Direção do HUSFP no 
valor de R$50,00.



 O Dia da Mulher foi comemorado 
com diversas atividades no HUSFP. As 
quase mil mulheres que fazem parte 
da equipe de colaboradores tiveram a 
oportunidade de vivenciar momentos 
muito positivos no dia 09 de março.
 Com o objetivo de comemorar o 
Dia Internacional da Mulher que é 
celebrado no dia 08 de março, o Grupo 
de Humanização e a Assessoria de 
Comunicação do Hospital promove-
ram uma programação especial. O 
evento  teve início pela manhã e 
reuniu diversas atividades como 
massagem terapêutica, automaquia-
gem, dicas de saúde e beleza, rodas de 
conversa, aulas de zumba e sorteio de 

diversos brindes. Todas as colabora-
doras do HUSFP, Ambulatório e UBS's 
foram convidadas para participar, para 
isso, foram divididas em grupos pela 
chefia de cada setor. As colaboradoras 
com mais tempo de trabalho na 
instituição nas áreas administrativa, 
enfermagem, lavanderia, higienização 
e nutrição foram homenageadas e 
receberam um certificado de “Mulhe-
res em Destaque”.
 O evento contou como apoiadores 
as seguintes empresas: Visual Express, 
Gráfica Sem Rival, Farmácia Vida Nova, 
Extractus Farmácia de Manipulação, 
Lojas Mania de Usar, Studio Luz, Nobre 
Bicicletas, Mary Kay, Salão de Beleza 

Metamorphose, Academia Movimen-
to e Fisioterapeuta Bruna Nunes de 
Oliveira.
 O Grupo PET Saúde da Mulher da 
Unidade Básica de Saúde (UBS N. S. de 
Fátima) também realizou uma progra-
mação alusiva ao dia internacional da 
mulher no dia 06 de março. O evento 
agregou atividades de aconselha-
mento de saúde, distribuição de 
material informativo sobre DST, AIDS, 
tuberculose e outras enfermidades 
que afetam a saúde da mulher. Segun-
do a Assistente Social da UBS Nossa 
Senhora de Fátima, Rosi Marrero, a 
atividade foi muito positiva e reuniu 
um grande número de pessoas.
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA COMEMORAR O DIA DA 
MULHER MOVIMENTOU O HUSFP, AMBULATÓRIO E UBS

HENRIQUE GARCIA SEDREZ 
É O COLABORADOR AMIGO 

DO CHICO DE 2014
 O vencedor da edição 2014 do Projeto Reconhecimento 
- Colaborador Amigo do CHICO foi Henrique Garcia Sedrez.
 Integrante do Departamento de Engenharia Clínica, 
Henrique desenvolveu um Projeto denominado "Check List 
de Equipamentos" que está sendo implantado no Centro 
Cirúrgico do Hospital com muito êxito.
 O colaborador Amigo do Chico recebeu  premiação 
durante  reunião de lideranças. O Diretor de Gestão, Valdir 
Schafer e o Gerente de Suporte à Gestão e Logística, Regis 
Pinto e Silva realizaram a entrega do prêmio. Após, 
Henrique apresentou o Projeto aos gestores.
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 Neste mês, a Assistente Social do 
Hospital Universitário São Francisco 
de Paula, Marília Pinheiro recebeu 
uma doação de aproximadamente 
400 pacotes de fraldas geriátricas e 
pediátricas. A doação foi o resultado 
de uma ação social promovida pela 
Dra. Jane Ester Ramos que é Médica 
do Trabalho da instituição. 
 No dia 20 de março, a Dra. Jane 
promoveu uma grande festa de 
confraternização entre amigos para 
celebrar o seu aniversário e pediu a 

cada convidado um presente solidá-
rio, um pacote de fraldas para adulto 
ou bebê.  Os convidados foram muito 
receptivos à proposta e generosos, do-
ando um grande número de fraldas 
que servirá para atender os pacientes 
carentes atendidos pelo HUSFP. 
 A Dra. Jane, ao realizar a entrega, 
destacou a sua satisfação em agregar a 
alegria de comemorar o seu aniversá-
rio com a promoção de uma boa ação 
que vai trazer grandes benefícios aos 
pacientes que necessitam de uma 

atenção especial. As fraldas serão en-
caminhadas através do Departamento 
de Serviço Social da Instituição.

As doações poderão ser entregues no setor 
de Serviço Social de segunda a sexta-feira, 
no período da manhã, das 8h às 13h. 
Agradecemos o apoio.

Estamos aceitando 
doações de roupas
infantis até o final 
do mês de abril, 
para o Brechó Kids.

13 de maio
das 9h às 19h

LOCAL: R. Barão de Santa Tecla, 847
(quase esquina com a rua Pe. Felício)

BRECHÓ
KIDS

Gestantes
Dias 9, 16 e 23 de maio

TEMAS ABORDADOS:
- Apresentação e dinâmica de grupo 
- Momento parto 
- Cuidados maternos|Enfermagem
- A�vidade individual
- Orientações posturais da gestante 
  |Fisioterapia
- Cuidados e atenção com as vacinas
- Cuidados  com alimentação|Nutrição
- Aspectos emocionais da gestante 
  |Psicologia
- Aleitamento materno|Nutrição
- Apresentação da maternidade
- Cuidados com a medicação|Farmácia
- Shantala|Fisioterapia
- Cuidados com o recém-nascido|Pediatria
- Pacotes para o nascimento do seu bebê 
- Primeiros cuidados do recém-nascido em casa

CURSO DE

LOCAL: 
R. Barão de 

Santa Tecla, 847
(quase esq. com
a rua Pe. Felício)

VAGAS 
LIMITADAS

HORÁRIO
das 8h às 12h

INSCRIÇÕES e
INFORMAÇÕES
(53) 2128.8388

INSCRIÇÕES 
GRATUITAS

HUSFP RECEBE GRANDE DOAÇÃO DE FRALDAS

1| Fique sempre atento aos murais. 
Nos murais são disponibilizadas infor-
mações importantes do Departa-
mento de Recursos Humanos, Segu-
rança e Medicina do Trabalho, além de 
cartazes e informativos que interes-

sam a todos. Crie o hábito de olhar os 
murais todos os dias!

2| Estão abertas as inscrições para 
exposição de trabalhos na Galeria de 
Arte do HUSFP. Quem tiver interesse 
em participar poderá entrar em 
contato com a Assessoria de Comuni-

cação e Marketing através do ramal 
8368 ou do e-mail:

comunicacaohu@gmail.com

3| Acompanhe a Fan Page do HUSFP 
no FaceBook, curta as publicações e 
compartilhe as informações impor-
tantes.
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