
 A amizade é um amor que nunca 
morre. Assim ficou eternizado o 
pensamento  do poeta Mário Quin-
tana quando exalta o valor que possui 
uma amizade verdadeira.
 Para o Hospital Universitário São 
Francisco de Paula contar com amigos 
é mais que uma alegria, é um incentivo 
e um apoio para continuar a atender a 
comunidade com a qualidade e a 
competência através das quais é 
reconhecido em toda a região.
 Recentemente, a empresa Panvel, 
que é uma Empresa Amiga do Chico, 
realizou a entrega do valor arrecadado 
pelo projeto Troco Amigo para o 
Hospital São Francisco de Paula. O 
Troco Amigo é uma ação da Panvel que 
estimula os clientes a doarem qual-
quer quantia do seu troco para os 
hospitais participantes.  

 Com a doação, as instituições 
realizam melhorias de atendimento, 
reformas, aquisições de novos equipa-
mentos, entre outras benfeitorias. No 
ano passado, com o valor do Troco 
Amigo Panvel foi adquirida uma auto-
clave para o HUSFP. Este equipamento 
beneficiou diversos processos impor-
tantes realizados no quotidiano da 
instituição. 
 Neste ano, o valor arrecadado pelo 
Tro c o  A m i g o  Pa nv e l  t o ta l i zo u 
R$121.725,31. Em breve, será anun-
ciado pela Direção o equipamento que 
será adquirido com o valor recebido, 
considerando as prioridades da insti-
tuição que são inúmeras.
 Durante a solenidade com a Pan-
vel, o Dr. Edevar Rodrigues Machado 
Júnior, Diretor de Assistência do 
HUSFP recebeu o cheque em conjunto 

com as gerências da instituição. O Di-
retor ressaltou a importância desta 
parceria e o comprometimento das 
equipes das lojas Panvel que sensibili-
zam a comunidade para que participe 
doando o seu troco e juntos geram 
resultados positivos. “Esta conquista é 
resultado do apoio da comunidade e 
do empenho da Panvel”, ressaltou o 
Diretor. 
 Qualquer empresa poderá ser Ami-
ga do Chico. A instituição convida mais 
empresas, a exemplo da Panvel, a se-
rem solidárias considerando o delica-
do cenário da saúde na atualidade. 
Empresas interessadas em conhecer o 
Programa Empresa Amiga do Chico 
poderão entrar em contato com a As-
sessoria de Comunicação do HUSFP 
através do fone: (53) 2128.8368.

Ano VIII | N°53 | Janeiro/Fevereiro de 2016 | Boletim Informativo do Hospital Universitário São Francisco de Paula/UCPel

PANVEL REALIZOU A ENTREGA DO VALOR 
ARRECADADO COM O TROCO AMIGO

DOE O SEU TROCO. A SUA AJUDA VALE MUITO!



JORNADA DE PEDIATRIA DA UCPEL MOBILIZOU O HUSFP

ATITUDES QUE TRANSFORMAM
NÃO ME DEIXE
PINGANDO.
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 No período de 17 a 19 de fevereiro 
ocorreu, no Centro Acadêmico do 
HUSFP, a I Jornada de Pediatria da 
UCPEL em parceria com o Núcleo de 
Pediatria.
 A programação foi composta por 
palestras, mesas-redondas, discussão 
de casos clínicos e vídeo-aulas.
 A coordenação do evento ficou a 
cargo do curso de Medicina da UCPel e 
da Liga Acadêmica de Pediatria.
 Entre os temas abordados, desta-
caram-se transtornos de conduta na 
infância e adolescência, hemofilias, 
anorexia nervosa, controvérsias da 
ZIKA, atualizações em Meningite 
Bacteriana, a criança com TDAH e 
amamentação em público. A jornada 
atraiu um grande número de parti-
cipantes.



 O Projeto “Pequeninos do Chico” 
tem como objetivo ajudar quem já 
ajudou muita gente: A UTI Neonatal do 
HUSFP.
 Idealizado por Fabiana Marchio-
natti, o projeto foi concebido em julho 
do ano passado através de uma 
experiência de Fabiana com o filho 
Vicente que nasceu prematuramente 
e ficou internado durante dois meses 
na UTI.

 Fabiana sensibilizou-se com a 
situação delicada (no que se refere a 
recursos financeiros) pela qual passa a 
UTI Neonatal do HUSFP atualmente e 
resolveu pensar em alguma forma de 
colaborar para auxiliar a unidade. A 
partir daí, ela fez contato com algumas 
mães que também passaram pela 
mesma situação e que concordaram 
que seus filhos apoiassem o projeto 
participando como modelos das fotos. 
Desta forma, foi concebido o calendá-
rio “Pequeninos do Chico”.  
 O material apresenta belas ima-
gens de alguns pequenos que necessi-
taram dos cuidados especiais desta im-
portante unidade de saúde do HUSFP.
 As fotos foram produzidas pela fo-
tógrafa Jennifer Villanova e a criação e 
o desenvolvimento do projeto visual 
ficou a cargo da Ar Criativo Consultoria 
em Comunicação.
 As empresas Amor Doce Atelier, 
Dias Gomes Sistemas contra Incên-
dios, Grafocem Impressos Gráficos 

Ltda. e Centro de Idiomas Smart Way 
viabilizaram o projeto através da com-
pra de cotas de patrocínio. As empre-
sas apoiadoras foram Hóteis Jacques 
Georges, Ar Criativo Consultoria em 
Comunicação, Jennifer Villanova 
Fotografia e Loja Mania de Usar.
 Responsável pelo projeto, Fabiana 
Marchionatti informa que os calendá-
rios já estão disponíveis para a venda 
ao valor de R$ 30,00 na Loja Mania de 
Usar localizada no Shopping Pelotas. 
Ela complementa que a renda total 
obtida com a venda dos calendários 
será re-vertida para a melhoria na 
manuten-ção da estrutura física e 
equipamentos da UTI Neonatal do 
HUSFP. “É muito importante que todos 
tomem cons-ciência da importância 
desta UTI para o atendimento de 
crianças de Pelotas e de toda a região”, 
ressalta Fabiana.
 As pessoas interessadas poderão 
obter mais informações no site:

 www.pequeninosdochico.com.br

PROJETO PEQUENINOS DO CHICO IRÁ BENEFICIAR O HUSFP

ADQUIRA O SEU CALENDÁRIO 
NA LOJA MANIA DE USAR 

(Shopping Pelotas).

A UTI NEONATAL PRECISA 
DA SUA AJUDA.

 Durante o verão, muitas pessoas viajam 
por conta do período de férias e os estoques 
de sangue costumam atingir baixos índices, 
por isso, é muito importante que sigam 
ocorrendo doações. A qualquer momento, 
qualquer pessoa poderá necessitar.
 Mais informações sobre as doações de 
sangue ao Hemopel podem ser obtidas pelo 
fone (53) 3222.3002, 
 e-mail hemopel@fepps.rs.gov.br, 
 twitter.com/hemopelotas.
 O Hemopel funciona das 8h às 18h, na Av. 
Bento Gonçalves, 4569, sendo administrado 
pela Fundação Estadual de Produção e 
Pesquisa em Saúde – FEPPS, instituição 
vinculada à Secretaria Estadual da Saúde.

A IMPORTÂNCIA DA 
DOAÇÃO DE SANGUE
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UM PEQUENO GESTO .
UM GRANDE SIGNIFICADO.
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 O Programa UCPel Mais Saudável é 
uma iniciativa da Universidade Católi-
ca de Pelotas.
 Criado a partir de uma demanda 
da própria comunidade acadêmica. O 
programa dissemina informações so-
bre os malefícios do tabaco e orienta 
pessoas que desejam parar de fumar. 
O programa foi exemplo para a pro-
posta da Lei Antifumo para a cidade 
de Pelotas, aprovada pela Câmara de 
Vereadores em 2009.
 O Dr. Roni Quevedo que é o coor-
denador do programa informa que 
alunos, professores e funcionários da 
UCPEL, bem como de seus órgãos 
auxiliares (RU e HUSFP) e que desejam 
parar de fumar poderão entrar em 
contato através do fone: 2128.8067 
por meio do Núcleo de Gestão de 
Pessoas – Programa de Prevenção ao 
Tabagismo.

 No verão, as temperaturas costu-
mam se manter altas e o calor exige 
ainda mais atenção com a saúde. É 
comum ocorrer desidratação e pro-
blemas de saúde ocasionados pela in-
gestão de alimentos que ficam dete-
riorados se não forem bem protegidos 
do calor.
 É recomendável o consumo de fru-
tas ao longo do dia, entre as principais 
refeições. Abacaxi, melão, melancia, 
laranja, uva, coco e pêssego são ricas 
em água e ajudam a hidratar.
 Beba bastante água. É essencial 
manter-se hidratado durante esta 
época do ano. Aproveite os sucos natu-

rais, isotônicos e tudo que auxilie na 
hidratação do corpo.
 De acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde, o ideal é consumir, em 
média, 400g/dia de frutas, legumes e 
verduras.
 A ingestão de água e o consumo de 
frutas, verduras e legumes fazem parte 
de uma alimentação saudável.

VERÃO SAUDÁVEL

Fonte: Serviço de Nutrição e 
Dietoterapia do HUSFP

NÃO ADIANTA APENAS MATAR O MOSQUITO.
Não podemos deixar ele nascer. E isso depende de todos nós.
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