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HE recebe a visita da senadora Ana 
Amélia Lemos nas obras do bloco 3

Na tarde desta segunda-feira (12), a 
superintendente do Hospital Escola da 
Universidade Federal de Pelotas (HE 
UFPel), Vera Silveira, recebeu a visita da 
senadora Ana Amélia Lemos, que estava 
cumprindo agenda em Pelotas e região. 
Na ocasião foram apresentadas as obras 
do Bloco 3 do novo Hospital Escola, que 
será destinado à oncologia, bem como 
a necessidade de recursos para a con-
clusão dos trabalhos. No encontro, Vera 
entregou um ofício solicitando apoio na 
obtenção da verba para a conclusão da 
obra, estimada em R$ 5 milhões.

No documento, Vera afirma que o va-
lor inicial orçado para a obra foi de R$ 
16,9 milhões. “Considerando que estão 
empenhados 11,9 milhões e estimando-
-se que o saldo de recursos orçamentá-
rios empenhados seja executado ainda 
no primeiro semestre de 2018, fica 
criada a necessidade de dispormos de 
R$ 5 milhões para complementação do 
empenho destinado aos valores de con-
trato atualizados”, destacou. 

A Governança do HE pede apoio de 
Ana Amélia no que tange a emendas 
parlamentares que possam ser aplica-
das na continuidade da obra, visto que 
mais da metade do trabalho já está con-
cluído. Para que não seja preciso parali-
sar a obra, foi solicitado que a senadora 
possa auxiliar na captação dos recursos 
em outras esferas do Governo Federal.

O Gerente Administrativos do HE, Ma-
teus Santin, a Gerente de Ensino e Pes-
quisa do HE, Beatriz Vogt e o Chefe da 

Unidade de Planejamento do HE tam-
bém estiveram presentes no encontro. 
Durante a visita, a senadora Ana Amélia 
parabenizou a equipe do HE e a Uni-
versidade pelo zelo e rigor no uso dos 
recursos públicos e por todo o trabalho 
realizado.

Centro de Referência
O Hospital Escola da Universidade 

Federal de Pelotas, filial EBSERH, é um 
centro de referência na área de saúde 
– 100% SUS – que atende a 23 municí-
pios da Zona Sul do RS, englobando uma 
população de 882 mil habitantes.

Visando melhorias em Oncologia, área 
em que o HE é referência, foi iniciada 
em novembro de 2016 a construção do 
Bloco 3 do novo Hospital Escola. Um es-
paço de 4.770 metros quadrados, distri-
buídos em três pavimentos, localizado 
junto à Faculdade de Medicina da UFPel.

“Cabe destacar que essa construção é 
de suma importância do ponto de vista 
estratégico do HE, uma vez que a maio-
ria das atividades são desenvolvidas em 
prédios locados, a comunidade acadê-
mica e a sociedade em geral anseiam 
pela conclusão desse projeto para aten-
der as necessidades assistenciais e de 
ensino”, destacou Vera.

Além das demandas referentes à On-
cologia, o Bloco 3 contemplará também 
as necessidades de graduação e pós-
-graduação das áreas Multiprofissionais, 
incluindo Medicina, Enfermagem, Nu-
trição, Psicologia, Terapia Ocupacional, 
Farmácia e Odontologia.

Exposição Triquetra 
busca estimular a imagi-

nação do espectador

A exposição que iniciou nes-
ta quinta-feira (15) no Corredor 
Arte do HE traz ilustrações do ar-
tista contemporâneo, ilustrador e 
escultor, Matheus Saraçol Folha. 
“Triquetra” traz 28 peças feitas em 
Nanquin e Grafite.

De acordo com Folha, o nome da 
exposição faz referência a um sím-
bolo de origem Celta, caracteriza-
do por três arcos interligados, rela-
cionado ao feminino e à natureza. 
“As imagens têm uma característi-
ca orgânica e feminina, trazendo o 
mágico”, destacou o artista.

Segundo ele, a maior parte das 
peças apresentam Tulpas, termo 
de origem budista referente a uma 
criatura gerada através do desejo, 
resultando em um corpo criado 
pela mente. “Uma emanação mági-
ca, algo gerado de uma vida con-
templativa. Desta forma chamo os 
desenhos como Tulpas devido a 
necessidade de ter vontade para 
criar o trabalho. Assim são gerados 
os primeiros corpos para meu de-
sejo de produzir”, finalizou.

A exposição pode ser visitada 
diariamente das 7h às 22h, na rua 
Professor Araújo, 538.



A partir do dia 1º de março, 
toda primeira quinta-feira do mês, 
acontecerá uma roda de conversa 
para usuários do Serviço de Assis-
tência Especializada (SAE) do HE. O 
projeto Conversas Sobre Mim tem 
o objetivo de promover a troca de 
experiências e sanar dúvidas, além 
de oferecer palestras relacionadas 
a doenças infecciosas e parasitá-
rias. 

Desenvolvido pela enfermeira 
do HE, especialista em Doenças 
Infecciosas e Parasitárias, Beatris 
Maria Vidales Braz e pelo acadê-
mico de Medicina da UFPel, Otávio 
Martins Cruz, o projeto tem a inten-
ção de contribuir no processo de 
educação em saúde dos pacientes 
atendidos no SAE e fortalecer o 
vínculo, estimulando a manuten-
ção dos pacientes em tratamento. 

Os temas serão previamente de-
finidos pelos integrantes do grupo, 
ao longo das atividades, de acordo 
com o interesse da maioria.  Os 
encontros serão interdisciplinares 
e contará com a presença de con-
vidados especiais. Os encontros 
terão duração de 40 a 60 minutos 
e serão no anfiteatro Dr. Danilo 
Rolim de Moura, às 10h30, no Am-
bulatório Central (Paliteiro) da Fa-
culdade de Medicina (Famed) da 
UFPel.

As reuniões são mensais e ocor-
rem em datas estabelecidas, sem-
pre quintas-feiras, às 10h, na Sala 
de Ensino III. Todos os colaborado-
res que tiverem interesse, podem 
participar.

Projeto Conversas Sobre Mim 
inicia em março no HE

Calendário de reuniões da 
Comissão de Humanização
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Foto
Notícia

 Na semana que antecedeu o Carnaval, o Grupo Medicação esteve no HE com máscaras e adere-
ços levando alegria com marchinhas de carnaval. Pacientes e acompanhantes entraram no clima 
e acompanharam os músicos.

Março - 08/03
Abril - 12/04
Maio - 10/05

Junho - 14/06
Julho - 12/07

Agosto - 09/08
Setembro - 13/09
Outubro - 11/10

Novembro - 08/11
Dezembro - 13/12


