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Julio Moura recebe homenagem
pelas benfeitorias realizadas no HE

Na tarde desta terça-feira (05), o vo-
luntário Julio Moura recebeu uma home-
nagem pelas benfeitorias que há alguns 
anos vem realizando na estrutura do Hos-
pital Escola da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel). Uma placa foi descerrada 
na nova recepção da instituição, seguida 
de uma confraternização.

Dentre as obras realizadas por ele e 
sua equipe nos dois últimos anos estão: a 
recuperação da entrada do bloco cirúrgi-
co, reforma de quatro enfermarias e área 
externa da Ginecologia e Obstetrícia, do-

ação de uma televisão para enfermaria, 
reforma de um banheiro para pacientes, 
recuperação de bate-macas e marcos 
das portas da nova área de Internação e 
reforma dos corredores da UTI adulto e 
endoscopia.

De acordo com o chefe da Unidade 
de Planejamento, Mauro Calderipe, que 
acompanhou todas as obras executadas, 
além da doação dos materiais necessá-
rios, novos equipamentos e contratação 
de equipes, o próprio benfeitor executa-
va diversas tarefas. “Ele se doa por intei-
ro, faz as obras porque vê o quanto isso 
vai colaborar nos momentos delicados 
que as pessoas passam no hospital”, co-
mentou.

Em seu discurso, a superintendente do 
HE, Vera Silveira, destacou a importância 
de contar com o apoio de voluntários 
como Julio Moura, para oferecer conforto 
e qualidade de vida aos usuários do hos-
pital. “Precisamos reconhecer a dedica-
ção e generosidade excepcionais do Ju-
lio. É uma honra conhecer e conviver com 
uma pessoa de bem como ele”, destacou.

Para o homenageado foi uma surpresa 
receber a homenagem, pois dedica-se 
sem esperar nada em troca, faz sabendo 
que a maior recompensa é ajudar quem 
precisa. “Eu me alegro em receber esta 
homenagem em vida, pois meu objetivo 
é deixar o mundo e a vida das pessoas 
um pouco melhor. Espero que mais pes-
soas também possam fazer isso”, decla-
rou.

Equipes do HE são
capacitadas para
trabalho em altura

Durante os meses de abril e maio, 
colaboradores do HE receberam 
treinamento para trabalho em al-
tura, numa parceria com a Escola 
Estilo. As equipes de tecnologia da 
informação, carpintaria, manuten-
ção elétrica e mecânica, refrigera-
ção, construção civil e pintura, que 
executam serviços em altura e com 
risco de queda, participaram da ca-
pacitação, com atividades práticas.

O objetivo foi capacitar os traba-
lhadores do HE para realização de 
trabalhos em altura, garantindo o 
cumprimento dos requisitos míni-
mos exigidos pela Norma Regula-
mentadora 35, de forma a garantir 
segurança e a saúde de trabalhado-
res, pacientes e visitantes. 

De acordo com o técnico em segu-
rança do trabalho, Luciano Morais, o 
treinamento traz ao trabalhador a 
capacitação para possibilitar a reali-
zação das suas atividades de forma 
segura. “A aquisição do conheci-
mento é indispensável à implemen-
tação das medidas de controle apli-
cadas sobre os riscos inerentes ao 
trabalho em altura”, detalhou.

Para o técnico em informática, 
Jardel Pierre Alves, a orientação 
dada foi extremamente necessária 
por se tratar de trabalhos em altu-
ra, noções básicas de planejamento, 
organização e execução, que visam 
garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores envolvidos. “Foi um 
ótimo curso”, elogiou.



Durante o mês de junho, o Corredor 
Arte do HE recebe a exposição Laços 
da Mama, da fotógrafa Kelly Schmidt. 
São 8 peças que reproduzem a rotina 
e a cultura de mulheres portadoras de 
câncer de mama em seus espaços de 
convivência. A exposição foi lançada 
em maio deste ano e irá percorrer di-
versos espaços de arte nos próximos 
meses.

De acordo com a artista, o projeto 
surgiu da necessidade de mostrar os 
vínculos que se estabelecem entre as 
mulheres que atualmente estão pas-
sando ou já passaram pelo câncer de 
mama, com o objetivo de documentar, 
por meio de fotografias, a sua rotina 
diária. Após alguns anos da perda de 
um familiar próximo, Kelly entendeu 
que poderia fazer algo maior para es-
sas mulheres através do seu trabalho. 
“A proposta é mostrar não só o modo 
como essa mulher lida, sozinha, com 
a doença e com o cotidiano, mas re-
velar, também, como é seu dia a dia 
e o convívio com a sua família”, com-
pletou. 

A exposição pode ser visitada dia-
riamente das 7h às 22h, na rua Profes-
sor Araújo, 538.

Os superintendentes dos hospitais 
universitários federais participaram , no 
mês de maio, do 3º Encontro de Gestão 
da Alta Administração da Rede Ebserh. 
O evento discutiu pontos importantes 
do planejamento estratégico da Ebserh 
e definiu o mapa estratégico da empre-
sa, composto pelos objetivos estratégi-
cos, os direcionadores, o propósito, a 
visão e os pilares da instituição.

De acordo com a Superintendente do 
Hospital Escola da Universidade Fede-
ral de Pelotas (HE UFPel), no encontro 
foi finalizado o Mapa Estratégico que 
cria as diretrizes para a administração 
dos Hospitais Universitários da rede 
EBSERH nos próximos 5 anos. O do-
cumento é resultado de uma série de 
discussões que envolveram represen-
tantes de diferentes níveis de todos os 
hospitais filiados. Ele segue agora para 
aprovação da Diretoria Executiva e do 
Conselho de Administração da Ebserh 
para sua publicação.

Exposição Laços da Mama
no Corredor Arte do HE

Gestores definem mapa
estratégico da Ebserh
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  No dia 30 de maio foi realizada uma ação de conscientização, em frente ao HE ,em alusão ao Dia Mun-
dial sem Tabaco. Mais de cem pessoas foram abordadas e algumas foram encaminhadas a grupos de 
cessação ao tabagismo, após a aplicação do teste de dependência.

CCIH realiza ações de conscientização da
importância da lavagem das mãos

Ebserh lança curso de especialização
em preceptoria com mais de 2 mil vagas

No mês em que é celebrado o Dia Mundial 
da Higienização das Mãos, a Comissão de 
Controle das Infecções Relacionadas à As-
sistência à Saúde (CCIH) do HE, iniciou ações 
educativas, que irão seguir ocorrendo de for-
ma permanente ao longo do ano. O objetivo 
é conscientizar e instruir os colaboradores 
com relação à higienização das mãos.

Uma das atividades ilustrou a eficácia da 
higiene das mãos dos colaboradores de to-
dos os locais de trabalho do HE. Na ocasião, 
os profissionais passaram um produto nas 
mãos para simular a sujidade e, após, foram 
orientados a realizarem a higiene da forma 
habitual. Em seguida, eles colocaram as mãos 
dentro dessa caixa, com uma luz ultravioleta, 
que mostrava os resíduos do produto. Dessa 
forma, eles puderam observar os pontos em 
que a higiene não foi efetiva.

De acordo com a enfermeira Daniela 
Schaun, a comissão espera sensibilizar os co-

A Ebserh lançou, no dia 29 de maio, um 
Curso de Especialização em Preceptoria 
em Saúde com 2.250 vagas. A iniciativa 
visa aprimorar a prática de preceptoria nos 
hospitais filiados, desenvolver competên-
cias educacionais e ampliar a produção de 
conhecimento. O preceptor é um dos res-
ponsáveis por conduzir e supervisionar a 
atuação dos alunos nos hospitais de ensino.

Podem participar do processo seletivo, 
que tem inscrições abertas até o dia 15 de 
junho, os empregados públicos ou servido-
res que atuem como preceptores nos hospi-
tais da Rede Ebserh e que cumpram os de-
mais requisitos do edital. A iniciativa é uma 
parceria com a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, que vai ser responsável 
por conduzir as aulas.

“Temos o compromisso de aperfeiçoar 
nossa atuação na área de ensino buscando 
sempre melhorar a formação dos estudan-

laboradores em relação à extrema importân-
cia que o ato de higienizar as mãos tem na 
prevenção e controle das infecções relacio-
nadas à assistência à saúde. “A simulação de 
contaminação das mãos nos permite concluir 
que não só o aumento da adesão à prática é 
necessário, mas também que há necessidade 
de aperfeiçoamento da técnica de lavagem 
das mãos com água e sabonete”, finalizou.

tes e os serviços prestados à população. 
Este é um curso de excelência, ofertado por 
uma das melhores universidades do país, e 
que vai trazer inúmeros benefícios aos hos-
pitais da Rede”, destacou o presidente da 
Ebserh, Kleber Morais.

Inscrição e requisitos
A inscrição será exclusivamente realizada 

pelas Divisões de Gestão de Pessoas (Di-
vGP) de cada hospital. Para Pelotas foram 
destinadas 54 vagas, número definido le-
vando em consideração o número de resi-
dentes e preceptores que já atuam nas ins-
tituições. O quantitativo, todos os requisitos 
e os documentos necessários para inscrição 
podem ser conferidos no site da Ebserh. O 
formulário de confirmação de preceptoria 
está disponível no Sistema ADS Hospitalar. 
O processo seletivo será realizado por meio 
de análise curricular, levando em conside-
ração formação e experiência profissional.


