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NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DO HUSFP É
EMPOSSADA EM CERIMÔNIA

 O reitor da Universidade Católica de 
Pelotas (UCPel), José Carlos Bachettini 
Pereira Júnior, deu posse em cerimônia 
realizada na manhã do dia 24 de maio à 
nova diretoria executiva do Hospital 
Universitário São Francisco de Paula 
(HUSFP). O administrador Maurício 
Karini assumiu como diretor de Gestão e 
o médico Edevar Rodrigues Machado 
Júnior foi reconduzido ao cargo de dire-
tor de Assistência. A solenidade contou 
com a presença de autoridades munici-
pais, incluindo o prefeito de Pelotas, 
Eduardo Leite, e a secretária de Saúde, 
Arita Bergmann.
 A solenidade de posse foi marcada 
também por homenagem ao ex-diretor 
de Gestão do HUSFP, Valdir Schaffer, à 
frente do cargo entre 2012 a 2016. Ele, 
que por 18 anos atuou no hospital, teve 
sua foto incluída na galeria de diretores 
da instituição. No discurso de despedi-
da, Schaffer fez um agradecimento ao 
corpo clínico, aos funcionários do hospi-
tal e a todas as pessoas que se dedicaram 
com profissionalismo ao trabalho no 
período em que foi diretor. Também fez 
especial reconhecimento ao companhei-
ro da direção executiva no período de 

quatro anos. "Doutor Edevar tem idade 
para ser meu filho, mas várias vezes foi 
meu pai. Aprendi muito com o senhor", 
disse, antes de ver descerrada a foto que 
o homenageou.
 Agradecimentos também não falta-
ram no discurso de recondução ao cargo 
proferido pelo diretor de Assistência, es-
pecialmente a Schaffer. "Tenho convic-
ção de que nossa breve história foi maior 
e mais forte que qualquer plano eventu-
almente extraviado ou alguma expecta-
tiva falida. Levas daqui nosso respeito, 
admiração e gratidão por nos entregares 
mais do que podemos te dar, mas levas 
contigo nosso incondicional carinho", 
colocou Edevar. O médico também apro-
veitou para pontuar serviços prestados 
pelo hospital: mais de 8 mil cirurgias por 
ano, 100 nascimentos por mês, mil exa-
mes de tomografia anualmente e 1,2 mil 
funcionários com o único objetivo de as-
sistir à vida. "A quem pertence esse hos-
pital? Este hospital pertence um pouqui-
nho a cada um de vocês, a todos os funci-
onários e colaboradores, pertence a to-
da a sociedade pelotense e desdobra-se 
além desta fronteira", afirmou.
 A mesma visão tem Maurício Karini: 

"Este hospital é hoje resultado do traba-
lho, do comprometimento e da dedica-
ção de colaboradores, médicos, profes-
sores e alunos". O administrador ainda 
chamou atenção ao papel de agente 
transformador do HUSFP e para a impor-
tância da excelência na prestação de ser-
viços de saúde. "Sabemos que inúmeras 
necessidades são emergenciais e que 
muitas das atuais condições deste hospi-
tal representam obstáculos. Quero dizer 
que as soluções serão construídas coleti-
vamente, porque sabemos que a partici-
pação favorece o comprometimento 
com o alcance de objetivos e metas", 
projetou.

 Panorama sobre a 
saúde destacado

 Como a UCPel responde por metade 
do atendimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) da Zona Sul do Estado, a im-
portância da assistência prestada pelo 
hospital foi o principal mote dos discur-
sos proferidos no evento. Maior labora-
tório de ensino da Católica, o HUSFP é 
responsável por mais de 11 mil interna-
ções de média e alta complexidade por 
ano, sendo 7,7 mil apenas para usuários 
do SUS. Esse perfil essencialmente 
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público, destacou o reitor, é o que man-
tém a prestação de tão importante ser-
viço.
 "Somos um hospital de caráter pú-
blico, mesmo sendo privado. Por isso di-
rigir o HU é um dever dramático. Hoje 
este hospital tem um déficit de R$ 12 
milhões na operação ocasionado pela 
falta de repasses. Mais de R$ 6 milhões 
por causa dos cortes do IOSP (convênio 
de cofinanciamento para hospitais filan-
trópicos) e o restante pelo atraso no pa-
gamento dos serviços contratados. Mui-
tos falam para desistirmos, mas a voca-
ção da UCPel é lutar pelo desenvolvi-
mento desta terra e não vamos abrir mão 
disso. Já quando eu penso em desistir, 
lembro da equipe deste hospital, a mais 
espetacular da região, motivo de orgulho 
para Pelotas", falou Bachettini, dando 
um panorama sobre as dificuldades pela 
qual passa a área da saúde no Estado e 
ao desejar sucesso aos dois diretores re-
cém empossados.
 Ao assumir a palavra, o prefeito 
Eduardo Leite disse estar presente na ce-
rimônia para representar o povo de Pelo-
tas e parabenizar não a instituição, 
abstrata, formada por paredes e equipa-
mentos, mas sim as pessoas que estão 
por trás dela, que assumem o desafio e 
enfrentam obstáculos, mas não abando-
nam a missão da prestação do serviço. 
"O cenário hoje é adverso e assim será 
por um tempo, não dá para negar. Mas é 
preciso comprometimento e a gente sa-
be que aqui não vai faltar", pontuou o 
chefe do Executivo. Eduardo afirmou 

que continuará sendo parceiro do HUSFP 
e da direção executiva na busca perma-
nente pela oferta de um bom serviço.
 

Olhar acadêmico 
sobre o hospital

 Na cerimônia, o reitor José Carlos 
Pereira Bachettini Júnior também deu 
posse ao Conselho de Administração do 
hospital, órgão de natureza deliberativa 
e de gestão técnico-administrativa da 
instituição de saúde. O grupo formado 
por 16 profissionais de diferentes áreas 
será responsável por avaliar a gestão do 
hospital e o planejamento de ensino, as-
sistência, pesquisa e extensão das diver-
sas unidades que utilizam o HUSFP.
 Para Moema Chatkin, coordenadora 
do Centro de Ciências de Vida e da Saúde 
da UCPel, a nomeação do conselho re-
presenta a união de toda a força acadê-
mica da Universidade voltada para o hos-
pital, de forma que sejam garantidas as 
adaptações necessárias no cenário en-
volvendo aprendizagem. "Diante de tan-
ta evolução e alterações nos currículos 
de nossas graduações, precisamos quali-
ficar os cursos permanentemente. Por 
isso não podemos deixar de ter o olhar 
acadêmico sobre o hospital", avaliou.
 Julgar e aprovar o planejamento ge-
ral das atividades proposto pela direto-
ria executiva; analisar e aprovar o orça-
mento anual, bem como despesas ex-
traordinárias; e aprovar o regulamento 
do Corpo Clínico e o Plano de Carreira do 
HUSFP são atividades previstas para o 
Conselho, entre outras ações.

 No mês de maio, o Chico e as repre-
sentantes da Assessoria de Comunicação 
do HUSFP Mirela Nobre e Daniela Cam-
pos prestigiaram a inauguração de mais 
uma loja da rede Panvel na cidade de 
Pelotas. A nova loja está localizada na 
Avenida Dom Joaquim esquina Marechal 
Deodoro. Muito ampla e moderna,  a no-
va loja ocupa um ponto nobre da cidade 
e, com certeza, atrairá um grande núme-
ro de clientes.
 Várias lideranças da cidade estiveram 
presentes da inauguração de ontem e a 
Direção  da Panvel agradeceu a presença 
do Mascote Chico salientando o compro-
misso que a empresa sempre teve com a 
Campanha Troco Amigo Panvel que a 
cada ano beneficia com um valor signifi-

cativo o Hospital Universitário São Fran-
cisco de Paula. No ano passado, o valor 
arrecadado pela Panvel com a ajuda da 
comunidade foi empregado na compra 
de uma autoclave para a instituição.

 O Troco Amigo Panvel é uma campa-

nha desenvolvida pela Panvel que é 

realizada contando com o apoio de toda 

a comunidade que contribui com seu tro-

co para beneficiar diversas instituições.

 A equipe da Capelania que coor-
dena o serviço religioso do HUSFP, 
sob a responsabilidade da Ministra 
Daizi de Quevedo Rodrigues e do 
Diácono Volnei Fonseca Ferreira 
juntamente com as voluntárias do 
grupo de visitação aos enfermos 
realizaram a apresentação da ima-
gem de Nossa Senhora Aparecida co-
mo Protetora da UTI Geral do HUSFP.
 O Diácono conduziu as orações 
em conjunto com os colaboradores 
para que Nossa Senhora Aparecida 
abençoe e ilumine a equipe de 
profissionais que atuam na UTI, bem 
como, proteja e restaure a saúde dos 
enfermos. Após, ocorreu a bênção da 
saúde, a visitação e intercessões aos 
enfermos. A equipe da Capelania tem 
desenvolvido atividades de evange-
lização e momentos de espirituali-
dade no HUSFP conforme orienta-
ções definidas no Planejamento Es-
tratégico da instituição.

MOMENTO DE 
ESPIRITUALIDADE 

NA UTI GERAL

CHICO PRESTIGIA A 
INAUGURAÇÃO DE NOVA PANVEL

 Senhor, nós vos pedimos a cari-
dade para evangelizar a todos e a 
bondade para preferir os pobres 
deste mundo, como Francisco de 
Paula. 
 Nossa comunidade e nosso gru-
po sejam sementes de comunhão e 
par�cipação para construirmos 
juntos a Civilização do Amor. A bên-
ção de Francisco nos acompanhe: 
una os esposos, proteja as crianças, 
oriente os jovens, ampare os ve-
lhos, cure os doentes, conforte os 
aflitos, ilumine os pastores e a to-
dos leve a paz. Amém.

São Francisco de Paula
ROGAI POR NÓS

ORAÇÃO A 
SÃO FRANCISCO 

DE PAULA



 Neste ano, o Hospital Universitário 
São Francisco de Paula está inserido no 
Programa da área da Saúde: Qualificação 
e Financiamento da Rede de Atenção. 
 Para o dia 04 de julho, o Hospital 
Universitário São Francisco de Paula e a 
Santa Casa de Misericórdia de Pelotas 
estão programando uma “Caminhada 
pela Saúde”. 
 O grupo percorrerá o trajeto compre-
endido entre o HUSFP e a Santa Casa de 
Misericórdia de Pelotas. O objetivo da 
atividade é conscientizar a população 
sobre a importância do voto, durante a 
consulta popular para a área da saúde, 
objetivando conquistar os recursos do 
estado para a aquisição de equipa-
mentos para os hospitais. 
 No período de 05 a 07 de julho, ocor-
rerá a votação das prioridades. Diferente 
do que ocorreu no ano anterior, neste 

ano, a votação será realizada somente 
em meio eletrônico e ocorrerá das 7h do 
dia  05/07 estendendo-se até às 
23h59min do dia 07/07. É essencial que a 
comunidade vote com o objetivo de 
elencar as prioridades. Somente desta 
forma, o Governo receberá uma deman-
da coletiva mais legítima, resultado de 
uma decisão direta dos cidadãos elei-
tores. 
 É importante destacar que cada 
cidadão(ã) poderá votar em apenas UM 
programa dentre os quais estarão incluí-
dos na cédula de votação.  A PROCERGS 
irá disponibilizar uma página na internet 
possibilitando o processo de votação em 
meio eletrônico. O título de eleitor e a 
carteira de identidade (RG) são docu-
mentos que comprovam a habilitação 
para participar do processo.
 No HUSFP, o Setor de Projetos estará 

coordenando as atividades de divulga-
ção e acompanhamento do calendário 
de ações da Consulta Popular.  M a i o r e s 
informações poderão ser obtidas através 
do fone 2128.8349 com Karine Castro ou 
Ana Feijó.
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VOTAÇÃO ON-LINE: 
dias 05, 06 e 07 de julho

CONSULTA POPULAR 
Programa da área da SAÚDE: 
Qualificação e Financiamento 

da Rede de Atenção

 Em 27 de junho de 1958 foi cons-
truída a Instituição, hoje conhecida 
como Hospital Universitário São Francis-
co de Paula (HUSFP), carinhosamente 
chamada de “Chico”. Fundada como 
uma sociedade, conhecida na época 
como Hospital de Clínicas de Pelotas Dr. 
Francisco Simões S/A, a ideia inicial de 
seus idealizadores era de que o local fos-
se apenas uma casa de saúde, no entan-
to, o projeto teve muito êxito e a insti-
tuição dedicada a salvar vidas acabou 
transformando-se em um hospital. 
 Em 15 de fevereiro de 1976, a Univer-
sidade Católica de Pelotas (UCPel), atra-
vés do bispo da diocese e reitor da insti-
tuição de ensino na época, Dom Antônio 
Zattera, adquiriu o controle acionário da 
Instituição, assumindo oficialmente o 
controle do Hospital em 1º de agosto de 
1976, dando um caráter filantrópico ao 
atendimento oferecido à comunidade. 
Surgia assim o Hospital de Clínicas da 

Universidade Católica de Pelotas que, 
em 1996, com o objetivo de fortalecer a 
identidade filantrópica e católica da 
Instituição, recebeu o nome de Hospital 
Universitário São Francisco de Paula. 
Nascia assim, o nosso querido “Chico”, 
uma referência na área da saúde de Pe-
lotas e região. 
 Essa trajetória de sucesso transfor-
mou o HUSFP em um dos maiores e mais 
modernos hospitais de médio porte do 
Rio Grande do Sul, cujo principal objetivo 
é ser uma Instituição auto-sustentável, 
de referência macrorregional, reconhe-
cido pela excelência dos processos de as-
sistência, ensino, pesquisa e gestão em 
saúde.
 Diretor de Gestão do HUSFP, Mauri-
cio Karini enfatiza que, ao longo destes 
58 anos, a instituição vem prestando 
uma assistência de qualidade mesmo 
com todas as dificuldades que tem en-
frentado.  O HUSFP nunca perdeu o foco 
que é dedicar-se à missão de trans-
formar a vida das pessoas. Karini acredi-
ta no poder transformador da humaniza-
ção, na valorização dos colaboradores e 
na importância do carinho que orienta as 
ações de toda a equipe desde o porteiro 
à equipe de assistência.  O Diretor de As-
sistência, Dr. Edevar Rodrigues Machado 
Júnior, celebrando os 58 anos da insti-

tuição, manifesta seu desejo de que o 
HUSFP permaneça como ente de extre-
ma relevância para a comunidade em um 
constante processo de requalificação. 
 Para comemorar seus 58 anos, o 
HUSFP promoverá uma programação 
especial. A programação é a seguinte:
 Dia 24 de junho (sexta-feira) 
 14:30 Missa em Celebração pela 
passagem dos 58 anos do HUSFP
 Local: Capela do HUSFP
 16:30 Confraternização de Aniver-
sário com a presença do Chico
 Local: Centro Administrativo do 
HUSFP
 21:00 Momento com o Chico cele-
brando os 58 anos do HUSFP
 Local: Restaurante do Hospital
 Dia 27 de junho (segunda-feira) 
 17:00 Exposição Fotográfica “Mo-
mentos da Vida” - Projeto Valor à Vida
 Local: Shopping Pelotas 
 O período da exposição será de 27 de 
junho a 03 de julho. 
 Realização: HUSFP e Alunos de 5º se-
mestre de Publicidade e Propaganda e 
Produção Fonográfica da UCPel.
 Coordenação: Professora Cristina 
Porciúncula.
 Apoio: Agexco - UCPel, Biro23, C&M e 
Shopping Pelotas.

HUSFP CELEBRA 58 ANOS DE VIDA 
COM PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA

HUSFP DIVULGA NOVAS AÇÕES DO PROCESSO 
DE CONSULTA POPULAR 2016/2017 



O HUSFP tem consciência da
importância de reduzir o desperdício de papel e 
da sua responsabilidade com o meio ambiente.
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 Recentemente, a coordenadora 
Vera Saavedra e os representantes do 
Curso de Pedagogia da Universidade 
Católica de Pelotas realizaram a en-
trega do material arrecadado duran-
te o “Trote Solidário Terapia do Brin-
car”. O professor do curso e coorde-
nador do Projeto de Extensão de 
Pedagogia Hospitalar, Daniel Botelho 
explicou que o trote foi desenvolvido 
no sentido de ampliar a humanização 
no ambiente hospitalar incentivando 
as crianças que aguardam o atendi-
mento no Pronto Atendimento da 
instituição a brincarem orientadas 
por uma bolsista do curso de Pedago-
gia. O Projeto já acontece junto à sala 
de recreação da Pediatria do HUSFP 
desenvolvido pela estagiária Nívia 
Ferreira.
 Em razão do trabalho positivo que 
acontece na Pediatria, o projeto foi 
ampliado para o Pronto Atendimento 
e uma aluna bolsista trabalhará com 
as crianças duas vezes na semana. “O 
brincar orientado ameniza o estresse 
e a ansiedade das crianças que aguar-
dam pelo atendimento médico”, 
complementa o Prof. Daniel Botelho. 
As médicas do Pronto Atendimento, 
Loraine Silva, Juliana Candiota, a mé-
dica residente Bruna Della Vechia e a 
enfermeira Quelen Masson (repre-
sentando a Enfermeira Supervisora 
Carolina Venske) receberam os brin-
quedos, jogos e livros doados ressal-
tando a relevância deste tipo de Trote 
Solidário e seus benefícios para os 
pequenos pacientes.

CURSO DE PEDAGOGIA 
DA UCPEL ENTREGA 
DOAÇÕES NO HUSFP
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