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 Em nossa tradição contemporânea, o nascimento de uma 
criança é um momento muito especial, onde costumamos 
comemorar como uma grande celebração a vida e esperamos 
com muita alegria a chegada deste novo indivíduo, renovando a 
esperança de dias melhores para a família inteira. Salvo os mais 
modestos e humildes, algumas vezes esses eventos tornam-se 
grandes no�cias internacionais festejados pelo mundo inteiro, 
por serem filhos de famosos ou de famílias muito importantes 
pela sua condição polí�ca, social, ou por algo construído pelos 
meios de comunicação.

 Sendo assim, se o nascimento é a celebração da vida, 
então porque não nos prepararmos para comemorar o 
nascimento daquele que mudou nossas vidas, sendo o nosso 
salvador e redentor?

 Que este Natal seja a festa da alegria por um Deus que se 
propõe e nos convida à salvação. Em cada criança que vem ao 
mundo, Deus deposita e renova a esperança na humanidade. 
Que nós renovemos nossas esperanças de um mundo de amor, 
de unidade e fraternidade, no nascimento e na chegada do 
Menino Jesus que vem para iluminar e encher de paz os 
corações do mundo inteiro.
 
Diácono Volnei Ferreira
Diácono Permanente da Arquidiocese de Pelotas – RS

Natal: A Celebração da Vida

A Capelania 
do HUSFP convida 
para a Missa em 
Ação de Graças 

pelo Natal.

PARTICIPE!
Venha louvar pelas
conquistas de 2015 

e rogar por um 
novo ano cheio de

FELICIDADE.

Dia 18 de dezembro, 
às 10h, no Centro 

Acadêmico, sala 104.
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CHICO PRESTIGIA NOVA PANVEL EM PELOTAS

CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO HUSFP, UCPEL E RU
 No dia cinco de dezembro, ocorreu a confraternização de fim de ano realizada 
pelo HUSFP, UCPEL e RU. Colaboradores de diversos setores das três instituições se 
reuniram para celebrar mais um ano que está findando  marcado por inúmeras 
conquistas e superação de dificuldades que resumem o cenário da saúde no Brasil.
 Na oportunidade, ocorreu a premiação do Quiz da Transformação e o sorteio da 
Rifa de Fim de Ano. A Banda Manera embalou a tarde. O Chico esteve presente 
alegrando a todos com sua simpatia. Também ocorreu mateada e distribuição de 
pipoca. A diversão das crianças ficou por conta dos brinquedos infláveis do Sesc.
 Foi um momento de encontro positivo, alegria e descontração para enfrentar 
com ânimo o próximo ano. O Reitor da UCPel Dr. José Carlos Bachettini Júnior, o 
Diretor do HUSFP Valdir Schafer e a Gerente Executiva da Rádio Universidade, Clarice 
Becker estiveram presentes e destacaram a importância deste momento  de 
confraternização entre as equipes.   (Fotos na página 3)

 No dia nove de dezembro, o Chico 
prestigiou o coquetel de inauguração 
de mais uma loja Panvel na cidade de 
Pelotas.
 O evento reuniu lideranças da 
Dimed e da Panvel, o Gerente Geral de 
Varejo da Panvel, Sr. Delmar Raguzzoni 
e o Supervisor Comercial, Sr. Gianni 
Gill, o Prefeito Eduardo Leite e vários 
representantes dos diversos segmen-
tos da comunidade que foram conhe-
cer a nova loja que está  belíssima e 
muito ampla, com acesso fácil e 
estacionamento.
 O Presidente do Conselho e Diretor 
Presidente do Grupo Dimed, Julio 
Ricardo Andrighetto Mottin enfatizou 
a importância desta nova loja por 
acreditar no potencial de Pelotas para 
receber este grande empreendi-
mento.
 O Gerente do HUSFP Regis Pinto e 
Silva e o Supervisor Paulo Ricardo 
Medeiros representaram a instituição 
juntamente com a Assessoria de 

Comunicação e o Mascote Chico. A 
Panvel é uma empresa Amiga do Chico 
e através do Projeto Troco Amigo 
comprova esta parceria que vem 
beneficiando o HUSFP a cada ano por 
meio deste importante projeto que 
conta com o apoio de toda a comu-
nidade.

O setor de Hotelaria do HUSFP rece-
beu a doação de cerca de 100 edre-
dons do Curi Hotel através da Sra. 
Márcia Curi Hallal. A responsável 
pelo Setor de Lavanderia, Higieni-
zação e Costura, Raquel Albaini, des-
tacou a importância desta doação.

GRUPO DE APOIO PROMOVEU 
TARDE DO SORVETE

 No dia dois de dezembro, o Grupo 
de Apoio do HUSFP promoveu a Tarde 
do Sorvete.
 O evento foi realizado no Salão do 
Clube Brilhante e reuniu um grande 
número de pessoas que confrater-
nizaram e degustaram sorvetes e 
outras delícias especialmente prepa-
radas para a ocasião.
 A Tarde do Sorvete foi um evento 
beneficente com renda totalmente 
revertida para promover melhorias 

nos setores do HUSFP, especialmente 
na Pediatria.



3

FOTOS DA CONFRATERNIZAÇÃO
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 No período de 9 a 13 de novem-
bro, o Hospital Universitário São Fran-
cisco de Paula promoveu a Semana 
Interna da Qualidade. 
 A primeira atividade do evento foi 
aberta à comunidade e abordou um 
tema de muita relevância para todas 
as organizações: "Pensando Quali-
dade na minha empresa". O evento 
reuniu os seguintes palestrantes: Ione 
Fuhrmeister Roessler - Conceituando 
Qualidade; Cristiano Pinto Klinger - 
Desafios e Benefícios da Implemen-

tação da Qualidade nas Empresas; 
A l ine  Radke e  Suelen Noguêz 
(APCQ/UCPEL) - Aplicabilidade dos 
Programas de Qualidade. A mediação 
da mesa de debates foi realizada pelo 
Reitor da Universidade Católica de Pe-
lotas, Dr. José Carlos Bachettini Júnior.
 A Semana da Qualidade prosse-
guiu com apresentação teatral desta-
cando os 5´S e com uma dinâmica 
realizada entre os colaboradores. 
 O evento foi finalizado com a 
palestra motivacional "O Tamanho do 

seu Desafio" com o Prof. Roberto 
Fehrenbach seguida pela premiação 
do Quiz da Transformação. O Setor 
vencedor foi a Psicologia do Trabalho.

HUSFP PROMOVEU SEMANA INTERNA DA QUALIDADE

Reitor da UCPel e palestrantes
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OUTUBRO ROSA MOBILIZOU HUSFP E UCPEL
 O câncer de mama é o principal 
tipo de câncer que acomete as 
mulheres, ainda não há uma forma de 
prevenção total contra a doença, no 
entanto, o quanto antes ele for 
diagnosticado, maiores as chances de 
obter a cura.
 Outubro é o mês destinado a 
alertar sobre o câncer de mama, neste 
m ê s  s e m p r e  é  r e a l i z a d a  u m a 
campanha nacional em prol da saúde 
da mulher.
 Neste ano, a Universidade Católica 
de Pelotas e o Hospital Universitário 
São Francisco de Paula desenvolveram 
uma programação específica. 
 Houve um momento dedicado à 
saúde da mulher no HUSFP no qual a 
Liga Acadêmica de Ginecologia e 
Obstetrícia do Curso de Medicina da 

UCPEL, juntamente com uma equipe 
do HUSFP e os acadêmicos do Curso de 
Enfermagem da UCPEL f izeram 
orientações e distribuíram folhetos 
informativos nos diversos setores do 
HUSFP.
 Nos dias 15 e 29 de outubro, 
ocorreu o III Painel Câncer de Mama 
que foi realizado no Anfiteatro do 
Centro Acadêmico do HUSFP com 
entrada franca.
 O encerramento foi realizado no 
dia 31 de outubro com um “Passeio 
Outubro Rosa” saindo do Largo do 
Mercado Público que reuniu muitas 
pessoas.
 Durante todo o mês de outubro 
fo ra m  d e s e nvo l v i d a s  d i ve rs a s 
at ividades voltadas ao públ ico 
feminino do HUSFP, massagem, 

maquiagem, embelezamento e 
tratamento dos cabelos, dentre outras 
atividades. As colaboradoras foram 
incentivadas a usar camisetas rosa, 
botons e laço de fita rosa junto ao seu 
crachá de identificação profissional. O 
objetivo do Outubro Rosa é chamar a 
atenção para esta importante cam-
panha decisiva para a saúde da mulher 
e que pode fazer a diferença na vida de 
muitas mulheres. 

 Aconteceu no dia 06 de novembro 
no HUSFP um evento denominado 
“NutriDia”. O Nutrition Day World-
wide é um projeto multicêntrico, que 
foi iniciado na Europa em 2006. Aqui 
no Brasil é chamado de NutriDia Brasil 
sendo realizado desde 2009. Sua ideia 
principal é avaliar em um único dia, 
uma ou várias unidades de um mesmo 
hospital, tentando evidenciar os 

problemas nutricionais que seus 
pacientes possuem, aumentar o 
conhecimento do efeito da nutrição e 
alimentação no desfecho destes 
pacientes, assim como na utilização 
dos recursos da Instituição, bem 
como, aumentar a consciência sobre 
as complicações relacionadas à 
desnutrição. 
 Integrando a programação do 

NutriDia, foi realizada pelas Nutrici-
onistas e Acadêmicas de Nutrição do 
HUSFP uma auditoria baseada na 
aplicação de questionários. Após, 
estes dados serão enviados para o 
centro de coordenação do Nutrition 
Day na Áustria, onde será realizada 
uma análise estatística dos dados 
coletados, complementa a nutri-
cionista Bruna Selister. 

NUTRIDIA FOI REALIZADO NO HUSFP
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