
O dia 30 de junho foi marcado pelas ho-
menagens ao Hospital Universitário São Francisco de 
Paula (HUSFP), que completou no dia 27 de junho, 52 
anos de atividades junto à comunidade de Pelotas e 
região. Durante a manhã, o Bispo de Pelotas, Dom 
Jacinto Bergmann, celebrou uma missa em ação de 
graças a Instituição, onde enfatizou o caráter cristão e 
assistencial desta. A missa contou com a presença de 
representantes da Universidade Católica de Pelotas, 
de colaboradores do HUSFP e da comunidade.

Já à tarde, os colaboradores do HUSFP 
participaram de uma grande festa que homenageou, 
além do aniversário do “Chico” - como é carinho-
samente conhecido, os colaboradores aniversariantes 
do mês de junho. Bolo, refrigerante e muita alegria 
foram o mote do evento que reuniu centenas de pes-
soas, orgulhosas em poder testemunhar os 52 anos do 
Hospital. “Considero o Hospital minha casa, pois 
passo a maior parte do meu dia aqui. Tenho muito 
orgulho de fazer parte desta família e testemunhar 
esta data tão especial”, afirmou o colaborador Rober 
Dutra.

Para o diretor de Gestão do HUSFP, Eloi 
Tramontin, a ocasião “é especial para todos nós e deve 
ser aproveitada para reforçar ainda mais o caráter 
formador de recursos humanos e assistenciais do 

local, além de nos motivar a 'vestir' ainda mais o espírito do nosso 'Chico'”. “É 
importante que todos compreendam a sua importância individual para o 
alcance dos objetivos e desafios estabelecidos no planejamento, afinal é graças 
ao trabalho de cada um que o nosso 'Chico' é hoje uma referência para a saúde 
da região”, disse.

Hospital São Francisco comemora 52 anos 
de assistência à população

Desde que foi lançado em julho de 
2009, o site do Hospital São Francisco de 
Paula ganhou o reconhecimento de toda a 
comunidade de Pelotas e região. Criado 
com o intuito de promover uma maior inte-
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Site do HUSFP completa um ano de muitos acessos
gração entre a Instituição 
e a população, em um 
ano o site já recebeu 
mais de 125 mil acessos, 
o que demonstra a sua 
boa aceitação por parte 
da comunidade. 

No site, os u-
suários encontram infor-
mações sobre os prin-
cipais serviços ofere-
cidos pelo Hospital, notí-
cias sobre os setores, di-
cas de saúde, além das 
novidades que estão 
sempre sendo implan-
tadas pela equipe res-

ponsável pela sua manutenção.  
Conforme o diretor de gestão do 

HUSFP, Eloi Tramontin, a página na internet 
representa a capacidade da Instituição de 

promover continuamente a melhoria dos 
serviços oferecidos através das novas 
tecnologias de informação disponíveis. 
“Também, é mais um instrumento que 
colocamos a disposição da comunidade 
para integrá-la ao trabalho, disponi-
bilizando informações que possam facilitar 
a prevenção de doenças ou o acesso aos 
serviços de que dispomos", destacou.

Novidades
Além do site, o Hospital investiu 

ainda em outras tecnologias de informação. 
Agora a comunidade pode ficar por dentro 
das novidades da Instituição através do 
Twitter, do Orkut e do Facebook, princi-
pais redes sociais da atualidade. Nestes 
locais, os internautas de plantão podem 
acompanhar as novidades e eventos 
promovidos pela Instituição, além de 
opinar e dar sugestões para o HUSFP.



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

A partir de agora, a Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel) e o Hospital São Francisco de Paula oferecem à comuni-
dade os serviços da Piscina Terapêutica. O local conta com am-
biente climatizado e adaptado para atender todas as neces-
sidades dos usuários. Atividades como hidroginástica e natação 
estão dentre os serviços disponíveis na piscina terapêutica. 

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.
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UCPel e HUSFP disponibilizam piscina 
terapêutica à comunidade

A Capelania do HUSFP tem como 
missão colaborar com a direção, corpo clíni-
co, colaboradores e serviços assistenciais, 
atuando como apoio aos enfermos e clientes 
que buscam o conforto espiritual. O local 
está sob a responsabilidade do capelão Padre 
Adelar José Bastianello Rosa, da Ministra 
Daizi de Quevedo Rodrigues e do Diácono 
Cleber da Paz Castro.
   Atividades e serviços da Capelania:
- Missas com Benção da Saúde todas as 
terças e sextas, às 10h30; 
- Grupo Chico em Oração (renovação caris-
mática) todas as quintas-feiras, às 13h;
- Atendimento Espiritual aos colaboradores 
todas as terça, das 9h30 às 10h30, quartas, 
das 17h às 18h, e sextas, das 19h30 às 20h30. 
Para mais informações ligue (53) 2128.8375 

Capelania

Desde que foi lançada em maio 
deste ano, a campanha “Padrinhos do Pronto 
Socorro” vem ganhando importantes par-
ceiros junto à comunidade de Pelotas e 
região. Criada com o intuito de incentivar as 
lideranças e empresas da região a adotarem, 
através de investimentos e doações, o Pronto 
Socorro de Pelotas (PSP), a ação objetiva 
ainda conscientizar a população quanto a 
importância do PSP, qualificando e humani-
zando os seus serviços. 

O diretor geral do Pronto Socorro, 
Dr. Ernesto Sousa Nunes, reforça a impor-
tância das parcerias que estão sendo concre-
tizadas, destacando o apoio de empresas 
como a Ecosul e a Lifemed, que doaram uma 
série de equipamentos médico-hospitalares; 
e a Charqueadas Transportes, a Padaria Pane 
Mio, a Tordilho Alimentos e a In Company 
Soluções Empresariais, que se compro-
meteram a, durante 12 meses, doar gêneros 
alimentícios ao PSP. “São doações essenciais 
que contribuirão para o investimento em 
qualificação do Pronto Socorro e aproveita-
mos para reconhecer e agradecer as empre-
sas que se prontificaram a participar, tornan-
do-se verdadeiros Padrinhos do PS”, afirmou 
Nunes.

Além disto, o coordenador da Cam-
panha Pronto Socorro Solidário, Orayl 
Barcellos de Araújo, ressalta a importância 
das doações feitas pela comunidade. “Esta-

mos certos de que agora, contando com a 
participação da sociedade, nosso Pronto 
Socorro de fato, vai transformar a sua 
história”, disse ele, ao salientar as doações 
feitas pelo grupo Feirinha de Natal, que doou 
diversas cadeiras de rodas, de banho e 
utensílios hospitalares; do Rotary Clube 
Princesa do Sul, que entregou 28 cobertores; 
e de um grupo de acadêmicos do curso de 
Gestão Hospitalar da UCPEL, responsável 
pela doação de 70 jogos de lençóis à 
Instituição. Ele destacou também que é 
fundamental que a comunidade se integre e 
participe do processo em curso para a 
qualificação do Pronto Socorro.

Acolhimento
O Gerente de Assistência do Pronto 

Socorro, o enfermeiro Alberto Brum, revela 
que está em fase final de estruturação e 
implementação o programa de Acolhimento 
com Classificação de Risco. “O programa visa 
reorganizar o processo de atendimento de 
acordo com o grau de risco, contribuindo no 
esclarecimento dos usuários quanto às 
funções do PSP e melhorando o atendi-
mento dos casos de urgência e emergência 
no local”. 

Segundo ele, o objetivo do novo 
programa é reorganizar o fluxo de atendi-
mento na unidade e promover a integração 
dos serviços de assistência prestados  com a 
Central de Regulação do município.

Pronto Socorro de Pelotas 
ganha novos “padrinhos”
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