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Felizes são os que ouvem a palavra de
Deus e a guardam! (Lucas 11:28)Campanha Troco Amigo adota 

HUSFP como hospital beneficiado

Agora, o seu troco vale mais, pelo menos na rede 
Panvel de Farmácias que escolheu o Hospital Universitário São 
Francisco de Paula (HUSFP) para ser o beneficiário da 
campanha Troco Amigo. “Pensamos no HUSFP pela sua 
credibilidade e por atender pessoas mais necessitadas não só 
de Pelotas, mas de toda a nossa região”, afirmou Gianni Gill, 
supervisor comercial da Panvel na zona sul.

A iniciativa abrange 14 farmácias Panvel da região - 
sendo 10 delas pelotenses, e dará ao cliente a opção de doar 
seu troco ao HUSFP. “A campanha Troco Amigo da Panvel 
existe há algum tempo e estamos felizes e orgulhosos por 
poder ajudar uma Instituição da nossa região”, enfatizou Gill.

Conforme ele, apesar de recente, a campanha já 
ganhou a adesão da população que, somente no mês de 
janeiro, doou mais de R$ 5 mil. Segundo Gill, este fato se deve a 
transparência do projeto. “No momento em que o cliente 
efetua a doação, recebe um comprovante. Depois, todo o 
dinheiro arrecadado é depositado em uma conta específica e 
entregue no final do ano ao hospital”, afirmou ao revelar que a 
parceria entre as duas Instituições pode se estender por 
muitos anos. 

Para o diretor de gestão do HUSFP, Eloi Tramontin, 
hoje as empresas inteligentes e modernas apresentam um 
novo comportamento que prevê o desenvolvimento de 
práticas que gerem melhorias para o meio ambiente ou 
comunidade, valorizando aspectos ligados à cidadania. 
“Devido a este fato, gostaríamos de cumprimentar a rede 
Panvel de Farmácias pela iniciativa”, disse Tramontin.
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Missa destaca a importância da assistência
Na tarde de domingo 

(13), o santuário de Guadalupe 
recebeu co laboradores ,  
fami l iares,  ex-pacientes,  
amigos do Chico e fiéis de toda 
a comunidade pelotense para 
celebrar a 1ª Missa da Saúde do 
Hospital Universitário São 
Francisco de Paula (HUSFP).

A cerimônia, condu-
zida pelo bispo emérito de 
Pelotas Dom Jaime Chemello, 
e co-celebrada pelo Padre 
Adelar Bastianelo e o diácono 
Vilmar Tabeleão, falou sobre a 
importância da assistência em 
saúde e enfatizou a relação de 
respeito e carinho que o Hospital São Francisco de Paula tem 
com seus pacientes. 

Curiosamente, a idéia de uma missa focada na saúde 

veio do Vaticano, após a 
emissão, por parte do Papa 
Bento XVI, de um pedido para 
q u e  t o d a s  a s  d i o c e s e s  
trabalhassem o tema em suas 
comunidades. “É a primeira vez 
que celebramos uma missa da 
saúde e fico muito feliz pelo 
HUSFP estar conosco nesta 
jornada”, afirmou o bispo Dom 
Jaime.

No final da missa, os fiéis 
receberam frascos com água 
benta, abençoados junto à 
imagem de Nossa Senhora de 
Lourdes ,  padroe i r a  dos  
enfermos. “A água é fonte de 

vida, está presente na natureza e em nosso corpo. Assim, este 
pequeno frasco, contém vida e servirá de lembrança de que 
Deus está sempre próximo de seus filhos”, destacou o bispo.   
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Pronto Socorro recebe doação 
de Rotary Clube pelotense

O Pronto Socorro de Pelotas 
(PSP) foi escolhido pelo Rotary Clube 
Pelotas Oeste para ser agraciado com 
uma doação. No inicío deste mês, o 
grupo presenteou a casa de saúde com 
um eletrocardiógrafo, um oxímetro, 
duas mesas de Mayo, inúmeros móveis e 
mais um microondas, que será utilizado 
para aquecer o soro.

Conforme o gerente admi-
nistrativo do PSP, Régis Pinto e Silva, o 
mobiliário doado para as salas de 
emergência e observação da emergência 
serão de extrema utilidade para a 
assistência prestada no local. "Eles vão 
possibilitar mais segurança e organização 
na separação dos soros glicosados e 
fisiológicos, além de uma correta 
distribuição dos materiais utilizados nos 
procedimentos de emergência" ,  
destacou.

Esta não é a primeira vez que a 
organização demonstra interesse no PSP. 
No semestre passado foram doados 
materiais para procedimentos de 
higienização, além de toalhas, biombos e 

jogos de cama. ”O Rotary acompanha a 
situação do PSP através da mídia, e ficou 
mobilizado com a dificuldade que a 
instituição passa. Por sensibilização e pelo 
reconhecimento da necessidade, o 
conselho optou pelo PSP para ser o 
beneficiado com a doação, que inclui 
equipamento e mobiliário” afirmou o 
presidente do Rotary Clube Pelotas 
Oeste, Paulo Dias.

A filosofia da organização se 
baseia em minimizar os problemas dos 
rotarianos e da população através da 
solidariedade, buscar na própria 
comunidade recursos para reparar as 

carências que esta enfrenta no seu 
cotidiano. Este ano não foi diferente, o 
dinheiro arrecadado para o material do 
PSP foi reunido através de doações feitas 
em um jantar beneficente e na campanha 
Natal Feliz 2010 da entidade. “O PSP 
tenta acolher toda a população pelotense, 
estamos apenas tentando ajudar o 
processo”, ressalta Dias.
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Dica do ChicoO que fazer quando...

... a pancada for forte: faça compressas locais de gelo
por 15 minutos, com intervalos de 15 minutos entre as

aplicações. Pare por uma hora a cada três vezes.

Bodas de Prata, 9.131 dias, 
sete copas do mundo. O Hospital 
Universitário São Francisco de Paula 
(HUSFP) tem orgulho em saudar o 
colaborador Irai Antuarte Candia 
pelos 25 anos de trabalho exercido 
dentro dos valores da instituição. 

Egresso do Exército, Irai 
chegou ao hospital em 1986 e foi 
trabalhar na farmácia do HUSFP, 
onde buscou otimizar o trabalho 
que já era feito. Assim como o 
“Chico”, passou por muitas mu-
danças, percorreu diversas áreas e 
agora exerce função no setor de 
contabilidade. É um par de mãos 
extra nas ações sociais que o HUSFP 
promove, levando continuamente a 
mensagem de amor ao próximo da 
instituição.

Irai é uma pessoa com um 
coração enorme, sempre disposta a 
ajudar os colegas, que empresta seu 
tempo e corpo para dar vida ao 
nosso querido São Francisco. Uma 
pessoa que simplesmente acredita 
no gesto de doar. 
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- Não consigo registrar o meu 
ponto. O que devo fazer?

Se você não está conseguindo bater o 
seu ponto, procure o RH do “Chico” 
que funciona de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou 
entre em contato através do telefone 

83692128. . 

Veja como o novo sistema 
funciona:

Desde o início do ano, o 
HUSFP utiliza um sistema de ponto 
com tecnologia biométrica, ou seja, 
que usa as digitais de cada colaborador 
para marcar os horários de entrada e 
saída destes.

O novo sistema, ainda em fase 
de adaptação, oferece ao usuário mais 
segurança no controle do seu ponto, 
já que a cada registro emite um 
comprovante que permanece com o 
colaborador. 

Por enquanto, o Hospital tem 
utilizado os dois sistemas de marcação 
de ponto. O antigo, onde o colabo-
rador usa o seu crachá para registrar 
seus horários, e o novo que utiliza a 
nova tecnologia.

No entanto, a ideia é que até 
o meio do ano, todos os colaborado-
res estejam devidamente registrados 
no novo sistema e passem a utilizar 
apenas a marcação digital.

Para marcar:

Registrar seu ponto no sistema digital 
é simples. Basta seguir os seguintes 
passos:

*Coloque um dos dedos que você 
registrou no RH, suavemente sobre o 
leitor digital do ponto (local com luz 
vermelha acessa);
*Quando a luz vermelha apagar, retire 
o dedo e aguarde a impressão do seu 
comprovante;
*Repita a operação até obter sucesso. 
Caso contrário, entre em contato 
com o RH do HUSFP.

O RH Responde!O RH Responde!
Envie dúvidas e sugestões para comunicaohu@gmail.com
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HUSFP reorganiza núcleo 
de cirurgia torácica

A partir de agora, o Núcleo de Cirurgia Torácica do Hospital Universitário 
São Francisco de Paula (HUSFP) está sob a coordenação do Prof. Dr. Otávio Leite 
Gastal. Além deste, o núcleo contará com os serviços dos médicos Nilton Haertel 
Gomes e Bruno de Moraes Gomes – ambos especialistas na área, e atenderá casos 
relacionados a Cirurgia Torácica e Broncoesofagologia, tanto do HUSFP como do 
Pronto Socorro de Pelotas (PSP).

Rápidas do Chico!

Quer mandar um recado ou sugerir 
alguma notícia? Seu filho está se 
formando e você quer que seus colegas 
fiquem sabendo? Mande sua sugestão 
de notícia ou foto para comuni-
caçãohu@gmail.com ou procure a 
assessoria do HUSFP, no ramal 8368. 
Aguardamos sua participação!

Comunique-se

A colega Ceni Pinto, a “tia” Ceni da 
Pediatria, agradece as colegas do 
plantão de domingo (20) pelo 
excelente atendimento prestado após 
ela passar mal durante o plantão. Em 
especial, às técnicas da semi-
intensiva Cintia, Andréia e Ivone, e às 
enfermeiras dos convênios Fátima e 
Guadalupe pelo ótimo atendimento 
que recebeu. Além disto, ela 
agradece a colega Claudia, sempre 
disponível. “Obrigada pelo cuidado. 
Que Deus te abençoe”. Ela também 
agradece as enfermeiras Kelen e 
Daiane e a incansável pediatra Drª. 
Raquel. “Fica aqui os meus sinceros 
agradecimentos e da minha família”.

Agradecimento

Já estão abertas as inscrições para o 15º 
Curso de Gestantes do HUSFP. Ajude a 
divulgar o curso. Para mais informações, 
ligue 8388.

Curso de Gestantes



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

Lavanderia do HUSFP é exemplo 
de trabalho em equipe

Antes de tudo, um Hospital é feito de pessoas. 
Indivíduos que diariamente saem de suas casas e se dirigem ao 
trabalho, onde contribuem para a manutenção destas 
Instituições tão importantes para a sociedade. Isto não é 
diferente no Hospital São Francisco de Paula (HUSFP) que 
todos os dias abre suas portas para os mais de 1200 
colaboradores que compõem a grande família do “Chico”.

E uma parte desta 
família é formada pelos cola-
boradores da lavanderia, 
cujos esforços ajudam na 
recuperação de pacientes e 
no conforto de todos que 
transitam ou trabalham no 
local, através do forne-
cimento de roupa limpa. 
Trabalho difícil - já que men-
salmente a lavanderia do 
HUSFP lava, em média, 25 
mil kg de roupas vindas de 
todo o Hospital - mas que 
não tira o ânimo e o sorriso 
da face dos colaboradores.

Para Ana Maria Borges de Souza, que há mais de 20 
anos atua na lavanderia, o HUSFP é a sua casa. Aqui, além de 
ter a oportunidade de sustentar sua família, ela fez amigos e 
ajudou a levar em frente um serviço de qualidade. “Faço meu 
trabalho com muito carinho. Aqui todo mundo trabalha junto e 
se ajuda. É assim que funciona”, revela Ana.

Segundo a supervisora do setor, Raquel Albaini, o 
principal motivo para os bons resultados, é o trabalho em 
equipe. “Cada um faz o melhor que pode e eu me  orgulho 
quando vejo uma roupa extremamente suja, sair branca, limpa 
e cheirosa”, disse. 

Conforme o colaborador Carlos Roberto Hauber 
Corrêa, que trabalha a 10 meses no local, o coleguismo e o 
ambiente de trabalho são os pontos fortes do setor. “Dos 

lugares onde trabalhei, aqui encontrei o melhor ambiente de 
trabalho, com coleguismo e, apesar das dificuldades do dia a 
dia, sempre tive o apoio da empresa quando precisei”, 
revelou. 

Conheça o processo
Toda a roupa que chega à lavanderia passa por vários 

processos que envolvem desde a classificação e escolha do 
tipo de lavagem que será usada 
até a finalização das peças para 
o uso. Na chamada área 
contaminada, a roupa é 
classificada e lavada. Em 
seguida, ela passa para a área 
limpa, onde é centrifugada, 
secada, dobrada, passada e 
encaminhada para utilização 
nos setores do Hospital.

De acordo com Raquel, para 
que não faltem roupas nos 
setores, é necessário um 
número relativamente grande 
de peças sobressalentes. “Para 
se ter uma ideia, para cada leito 

do Hospital, devemos ter quatro jogos de lençóis”, conta.
Ela afirma que uma das principais dificuldades 

enfrentadas pelos colaboradores do setor é, além do calor, o 
fato de objetos estranhos virem entre as roupas. “Temos que 
contar com o apoio dos colegas de outros setores, pois ao 
descartar seus materiais de trabalho, alguns objetos cortantes 
podem machucar os colaboradores da lavanderia que atuam 
na área contaminada”. 

Raquel explica que, apesar dos colaboradores serem 
treinados para lidar com a roupa suja, já ocorreram alguns 
incidentes, “felizmente nenhum caso de grande gravidade”, 
afirmou. Assim “a equipe da lavanderia precisa  da colaboração 
dos demais setores do HUSFP para realizar seu trabalho com 
segurança e presteza”, finalizou a supervisora.

Parte da equipe que atua no local

Meu Espelho do Ponto

+

Os colaboradores do “Chico” contam com uma importante 
ferramenta de informação e controle de dados. É o 

RH ONLINE, disponível no SITE da Instituição.

Bem Vindo ao RH OnLine

Através dele, você pode controlar seu ponto e ajudar o seu 
supervisor a corrigir possíveis erros de marcação, além de 
manter-se informado sobre os seus processos no RH. 

Acesse o site, procure o link para o RH OnLine e 
acesse a página do sistema. Em seguida, basta digitar 

a sua matrícula e a senha - composta pelo ano de 
nascimento + dia de admissão + último digito do CPF 

- e usufruir das comodidades do RH OnLine!

Para acessar o RH OnLine:

Informações e dúvidas ligue 8369!


