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Rifa Solidária

Todos os corações por uma boa causa
HUSFP/UCPel sorteia camiseta do Grêmio para revitalizar o Centro de Imagens

 Não importa para qual time 
você torce, mas sim se você é soli-
dário. O HUSFP/UCPel aproveitou o 
presente do Deputado Federal Danr-
lei de Deus - uma camiseta oficial do 
Grêmio assinada por ele, para lançar 
uma rifa solidária com o objetivo de 
arrecadar recursos para revitalizar 
a estrutura física do Centro de Ima-
gens, local onde pacientes do Sistema 
Único de Saúde – SUS, convênios e 
particulares realizam exames como 
endoscopia, ultra-som, raio-x, tomo-
grafia e eletrocardiograma. 
 Cada número da rifa custa R$ 
3,00, e a expectativa da coordenadora 
administrativa do Centro de Imagens, 
Roberta Gorgot, é vender no mínimo 
400 números. “Ainda não sabemos 

a quantia que vamos arrecadar, mas 
certamente o valor será utilizado para 
pintura e confecção da identidade vi-
sual do setor”, explica, informando 
que se as vendas superarem as expec-

tativas as cadeiras também poderão 
ser trocadas.
 Além dos colaboradores e 
usuários do hospital, os números da 
rifa também podem ser adquiridos 
pela comunidade em geral. Quem 
quiser colaborar com a instituição 
através da rifa pode comprar os nú-
meros nos setores de Comunicação e 
Marketing, no Centro e Imagens e no 
Financeiro. Os colaboradores do HU 
ainda podem descontar o valor da rifa 
diretamente na folha de pagamento.
 O sorteio da camiseta oficial 
ocorrerá no dia 26 de junho, às 10h, 
na sala Externa do Centro Adminis-
trativo do HUSFP, e será aberto aos 
participantes que adquirirem os nú-
meros.  

HUSFP/UCPel inicia reforma em parte da maternidade

 Devido emenda parlamen-
tar do ex- Deputado Estadual Nel-
son Härter destinada ao Hospital 
Universitário São Francisco de Paula 
da Universidade Católica de Pelotas 
– HUSFP/UCPel, a instituição iniciou 
no dia 16 de maio reforma parcial de 
parte da ala da maternidade. Os atuais 
20 leitos destinados aos pacientes do 
Sistema Único de Saúde - SUS serão 
mantidos, e logo após o término da 
obra, serão transferidos para o novo 
local – situado no mesmo andar da 
atual maternidade. 

 Segundo a Coordenadora de 
Projetos do São Francisco de Paula, 
Michelle Muñoz, a obra com previ-
são de término para o mês de janeiro 
2012 atende as normas vigentes da 
resolução n° 36 da ANVISA, publicada 
em junho de 2008, que dispõe sobre 
o regulamento técnico para constru-
ção, reforma ou adaptação de locais 
onde ocorra atendimento de serviços 
de atenção obstétrica e neonatal. 
 Atualmente os 20 leitos estão 
divididos em quatro quartos alocados 
no mesmo corredor em que também 

são atendidos pacientes de convênios 
e particulares. Com o término da 
reforma, haverá uma área destinada 
especificamente para pacientes SUS, 
que contará com maior número de 
quartos possibilitando dividir de forma 
mais qualificada os 20 leitos contrata-
dos. A maioria dos quartos abrigará de 
duas a três parturientes. Logo após a 
transferência definitiva dos leitos SUS 
para a nova área, o HUSFP iniciará a 
reforma dos quartos destinados aos 
convênios e particulares. 

O mundo novo tem a marca do amor, 
do perdão e da justiça.
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HUSFP/UCPel comemora dia do enfermeiro com filme e pipoca

 No dia 12 de maio o HUSFP/ 
UCPel e o Pronto Socorro de Pelo-
tas – PSP comemoraram o dia Mundial 
do Enfermeiro com sessão de cinema 
e pipoca. O curta metragem exibido, 
intitulado“Heróis Clássicos”, mostrou a 
história da precursora da enfermagem, 
Florence Nightingale. 
  O Diretor de Assistência do 
HUSFP, Dr. Sílvio Reis, esteve presente 
na atividade para parabenizar a equipe e 
aproveitou para ler uma mensagem que 
segue ao lado:    

Enfermeiros/ Enfermeiras

Num leito de hospital, com a dor rasgando a alma...

O branco da sua roupa e a ternura do seu semblante transmite a paz...

O calor do seu coração aquece a alma...

A sua dedicação integral, levanta o ânimo...  

O seu sorriso alegra o coração...

O seu carinho a cada momento faz a diferença...

O seu toque transmite energia...

O olhar tão sereno faz nascer a esperança quando esta parece impossível. Por isso, 
enfermeiro e enfermeiras, a sua profissão é uma dádiva de Deus, pois foram escolhidos 
para confortar, animar e proteger aqueles que precisam muito do seu saber, da sua 
dedicação, enfim, do seu amor. 
Hoje lhes desejo muita paz, alegria, crescimento interior e muita prosperidade e que o 
Senhor Deus ilumine sempre a sua vida.  

Colaborador do mês

43 anos de trabalho regados a bom humor

 Mesmo depois de se aposentar, 
a auxiliar de enfermagem Arani Feijó de 
Souza não parou de trabalhar e esta hipó-
tese nem passa pelos seus planos. Com 
43 anos de profissão, sendo 20 deles 
dedicados ao Hospital Universitário São 
Francisco de Paula – HUSFP/UCPel, ela 
exerceu boa parte de suas atividades no 
quinto piso, até ser convidada para tra-
balhar na Central de Material e Esteriliza-
ção, local onde atua há aproximadamente 
cinco anos.  
 A pedro-osoriense escolheu Pe-
lotas para morar e construir a sua família. 
Casada e mãe de dois filhos, Arani tem no 
trabalho uma de suas realizações e, por 
gostar tanto, não costuma faltar nunca, 
nem mesmo quando está doente. “Falo 

para minha chefe que local de doente é no 
hospital, então eu venho trabalhar mesmo 
quando não me sinto muito bem”, relata 
de forma divertida.
 Outro orgulho da auxiliar de en-
fermagem são os filhos formandos em Ci-
ência da Computação e Administração de 
Empresas. “Graças ao meu trabalho no 
HU consegui ajudar os meus filhos a con-
cluir o ensino superior”, orgulha-se. Para 
ela, o hospital é extensão da sua casa, uma 
segunda família. “Aqui posso contar com 
os colegas e colaborar com quem precisa 
de ajuda”, diz.
 Durante todos estes anos de de-
dicação ao hospital, Arani já ensinou mui-
ta gente e se adapta fácil as mudanças da 
rotina e as trocas de colegas. Tudo o que 

deseja para o futuro é continuar exercen-
do suas atividades. “Nem penso em me 
aposentar, pois não agüentaria ficar em 
casa sem fazer nada”, avalia. Tanto a insti-
tuição quanto os seus colegas  agradecem 
tanta disposição, alegria e dedicação.  



RÁPIDAS DO CHICO!

Campanha de arrecadação de brinquedos em prol 
do HUSFP é lançada por acadêmicos da UCPel

 Sete acadêmicos do curso de Publicidade e Propa-
ganda da UCPel tiveram a ideia de lançar uma campanha 
para arrecadar brinquedos em prol do Núcleo Pediátrico 
do hospital. A campanha intitulada “Desapegue” foi lança-
da por seus idealizadores durante atividade animada com 
os pequenos pacientes da Clínica Pediátrica.   
 Conforme a acadêmica Tanise Oliveira, o projeto 
inicial era realizar apenas uma atividade com as mães e 
crianças para comemorar o dia das mães, com o objetivo 
principal de amenizar o sofrimento de ambos. “Conver-

sando com colaboradores 
do hospital descobrimos 
que a sala de recreação es-
tava precisando trocar os 
brinquedos e então tivemos 
a ideia de também criar uma 
campanha para ajudar nesta 
tarefa”, explica.
  Para iniciar a cam-
panha de arrecadação dos 
brinquedos - que podem 
ser novos ou usados des-

de que bom estado, os es-
tudantes criaram cartazes 
para divulgar a iniciativa e 
caixas personalizadas para 
os brinquedos doados se-
rem depositados. O grupo, 
formado por Marília Cor-
rea, Elisa Junges, Guilherme 
Gerber, Thomaz Balver-
dú, Tanise Oliveira, Daiane 
Grimm e Pâmela Moraes, 
espera que além dos estu-

dantes e colaboradores da UCPel e São Francisco a co-
munidade também participe, doando brinquedos em bom 
estado que muitas vezes já não tem mais utilidade. 
   As doações podem ser realizadas diretamen-
te nos pontos de arrecadação distribuídos no Campus I 
(Gonçalves Chaves, 373), Campus II (Almirante Barroso, 
1.202) da UCPel e no HUSFP, (entrada pela portaria da 
Rua Marechal Deodoro) até o dia 30 de junho. Outras in-
formações também podem ser obtidas através do telefone 
(53) 2128.8368.         

 Parabenizo o jovem Eduardo do setor de internação, o mensa-
geiro Thiago, e toda a equipe de médicos e enfermeiros que ajudaram 
na internação do meu filho no dia 19 de maio de 2011. Ele foi atendido 
primeiramente pelo Pronto Socorro de Pelotas- PSP e depois transferido 
para a Ala Nossa Senhora de Fátima. 
 Também não poderia deixar de lembrar do Dr. Gustavo Batista 
que foi o primeiro herói a nos ajudar e que sem ele não estaríamos aqui.

Cléber Castro
Piratini – RS

Agradecimento

 Cumpr imentamos 
os colaboradores e equipes 
mencionadas no texto ao 
lado, prova cabal do cumpri-
mento deles com a institui-
ção, primando pela excelên-
cia na assistência e cumprindo 
fielmente o princípio cristão 
de amor ao próximo.   

Dr. Sílvio Reis
Diretor de Assistência do 
HUSFP

Palavra da Direção



Segurança do trabalhador em primeiro lugar
Equipe do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho desenvolve atividades visando à 
integridade do trabalhador

	 Dentro do Hospital Universitário São Francisco de Pau-
la – HUSFP/UCPel existe uma equipe que atua exclusivamente para 
manter a segurança física de toda a comunidade hospitalar. O trabalho 
desenvolvido pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho - SESMT e pela Comissão Interna de Preven-
ção e Acidentes de Trabalho - CIPA atua em diversas frentes, que vão 
desde fornecer equipamentos de segurança para o trabalho e fiscalizar 
o seu uso passando por elaboração de programas de prevenção, reali-
zação de cursos e treinamentos, terminando com reparos necessários 
no prédio para manter a segurança de colaboradores e usuários.
  Para atingir a todos os colaboradores do hospital, mesmo 

aqueles que não trabalham com risco 
diretamente, são realizadas reuniões 
frequentes que abordam conjuntos 
de medidas que deverão ser adota-
das visando minimizar os acidentes de 
trabalho, doenças ocupacionais, bem 
como proteger a integridade e a ca-
pacidade de trabalho do trabalhador. 
“Nosso objetivo é conscientizar o co-
laborador que o uso do equipamento 
de proteção individual – EPI correta-
mente é crucial para a preservação 

da sua saúde”, explica o técnico em 
Segurança do Trabalho, Eduardo Nu-
nes.
 Segundo o técnico em Se-
gurança do Trabalho, Igor Barros, as 
ações desenvolvidas pelo SESMT e 
CIPA além de cuidar da segurança do 
trabalhador também monitoram a sua 
saúde por meio dos exames médicos 
ocupacionais estabelecidos pelo Pro-
grama de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO).    

 O departamento também é 
responsável pela realização de diver-
sos cursos como os que ensinam so-
bre o uso correto do EPI, práticas de 
segurança, Brigada de Incêndio, entre 
outros. A organização da Semana In-
terna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho, que ocorre anualmente, 
também é de responsabilidade do 
grupo. 

 Os conteúdos apresentados nos treinamentos além de ajudar a prevenir acidentes de trabalho ainda 
servem para serem utilizados em diversos momentos da vida. “Depois de realizar o treinamento uma colabora-
dora conseguiu prestar os primeiros socorros a uma grávida que foi atropelada”, lembra Eduardo. Outro caso 
do mesmo tipo foi um colaborador que conseguiu evitar um incêndio graças ao aprendizado adquirido durante 
o curso Brigada de Incêndio.  

Aplicação da teoria na prática

Integrantes do SESMT:
Eng.	Seg.Trab	Mauricio	Godoi	
Dra.	Jane	Ester	das	Neves	
Téc.	Seg.	Trab	Roberto	de	Ávila	
Téc.	Seg.	Trab	Eduardo	Nunes	
Téc.	Seg.	Trab	Igor	Barros	
Téc.	Seg.	Trab	Paulo	Medeiros

Equipe CIPA

Equipe SESMT

Integrantes da CIPA:
Alberto Luis de Brum
Eduardo dos Santos Nunes
Daizi de Quevedo Rodrigues
Aline Wienke Sesterheim
Brenno Eduardo G. Victória
Manuela Santos de Azevedo
Lucelen de Oliveira Soares 
Rosani de Moura Isnardi  
Joares Moura de Souza 
Augusto Fonseca da Rosa 
Araci Souza 
Maria Helena Pereira Oliveira 
Igor Macedo de Barros


