
VEÍCULO INTERNO DE COMUNICAÇÃO – HOSPITAL ESCOLA UFPEL/EBSERH –18/06 A 25/06/18

Audiência Pública reúne grande
público na Câmara de Vereadores

Na tarde desta segunda-feira (18) aconte-
ceu a Audiência Pública para debater a cons-
trução do novo Hospital Escola da Universi-
dade Federal de Pelotas (HE UFPel), proposta 
pelo vereador Marcus Cunha. Com a presença 
de diversas autoridades, gestores, colabora-
dores, alunos e comunidade, o evento reuniu 
mais de cem pessoas no plenário da Câmara 
de Vereadores de Pelotas.

O objetivo foi debater e mobilizar todas 
as partes interessadas na busca por recursos 
para concluir a obra do único hospital de Pe-
lotas que atende 100% via Sistema Único de 
Saúde (SUS) e que recebe pacientes de toda 
a região sul do Rio Grande do Sul. O verea-
dor proponente justificou a necessidade do 
evento para serem criadas Frentes Parlamen-
tares Estadual e Federal a fim de buscar re-
cursos de emendas parlamentares e do Go-
verno Federal.

A UFPel já tem o projeto em andamento – 
atualmente em finalização do bloco 3, desti-
nado à Oncologia, ainda necessitando de cer-
ca de R$ 7 milhões para sua conclusão. Porém 
não possui recursos para a execução da obra 
dos blocos 1 e 2. A conclusão da obra está 
estimada, atualmente, em R$ 200 milhões.

Estavam presentes na audiência o reitor da 
UFPel Pedro Curi Hallal, a superintendente do 
HE Vera Silveira, o deputado federal Pompeo 
de Mattos, os deputados estaduais Catari-
na, Pedro Pereira e Zé Nunes, os vereadores 
Fabrício Tavares e Marcola, o presidente do 
Conselho dos Secretários Municipais de Saú-
de Diego Espíndola, a Secretária de Saúde de 
São Lourenço do Sul Arita Bergmann, o titular 
da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde Die-
go Andina, o presidente do Conselho Muni-
cipal de Saúde Luiz Guilherme Belletti, além 
dos ex-reitores da universidade César Borges 
e Mauro Del Pino.

Além das diversas manifestações das au-
toridades e comunidade presentes, alunos 
da UFPel se fizeram presentes e realizaram 

manifestação em frente à Câmara pedindo 
a adesão da comunidade na busca pelos re-
cursos.

Como resultado da audiência ficou defi-
nida uma visita a Brasília no início de julho 
para apresentar um dossiê da instituição e da 
situação atual da obra, além de um pedido de 
apoio aos deputados e senadores da bancada 
gaúcha, aos Ministros da Saúde e Educação, e 
também ao presidente da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh) – estatal 
a qual o hospital é vinculado. A expectativa 
é conseguir convencer os parlamentares a 
destinarem, no mínimo, R$ 200 mil cada de 
suas emendas individuais, para garantir os 
recursos que faltam para finalizar o bloco 3. 
Ao mesmo tempo, espera-se que a criação da 
Frente Parlamentar em Defesa da Construção 
do Hospital Escola Regional de Pelotas viabi-
lize a aprovação de emendas para os próxi-
mos dois anos, para a construção dos blocos 
1 e 2.

Para o vereador Marcus Cunha, a audiência 
pública provou que a luta não é de um grupo 
ou partido político. “O hospital que queremos 
é uma luta suprapartidária, que vai beneficiar 
toda população da região sul. Por isso preci-
samos contar com o apoio de todos, indepen-
dente de partidos políticos”, disse.

Conforme a superintendente do HE, esta 
mobilização é fundamental para que a obra 
não pare. “Esta demanda é muito importante 
para toda nossa região. Somos um hospital de 
ensino, que forma profissionais de nove cur-
sos da área da saúde. Prestamos assistência 
de qualidade a pacientes dos municípios de 
toda região e temos capacidade para ampliar 
este atendimento com o quadro atual de co-
laboradores que temos. O que nos falta é um 
espaço físico adequado e próprio, para que 
possamos parar de pagar aluguel e investir o 
recurso na saúde e na educação”, destacou 
Vera.

Foi divulgada nesta quarta-feira 
(20) a Portaria nº 150 que fala so-
bre o Expediente nos dias de jogos 
da Seleção Brasileira na Copa do 
Mundo. A orientação foi baseada 
na Portaria n° 143 do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão.

Nos dias dos jogos da Seleção 
Brasileira, o expediente do HE 
acontecerá da seguinte forma: nos 
dias em que os jogos se realizarem 
pela manhã, o expediente terá iní-
cio a partir das 14h e nos dias em 
que os jogos se realizarem à tarde, 
o expediente se encerrará às 13h. 
Será facultada a observância do 
horário indicado, com isso o em-
pregado que optar por cumprir o 
horário de expediente reduzido, 
deve comunicar à chefia imediata, 
dada a necessidade de compen-
sação de horas e organização das 
escalas de trabalho.

Os serviços essenciais não te-
rão seu funcionamento alterado, 
são eles: os regimes de plantões, 
as internações e todos os procedi-
mentos assistenciais previamente 
agendados (exames, consultas e 
cirurgias eletivas).

As horas não trabalhadas deve-
rão ser compensadas, sendo o pra-
zo até 31 de outubro para os Servi-
dores RJU e em até seis meses para 
Empregados vinculados à EBSERH, 
conforme o Acordo Coletivo de Tra-
balho 2018/2019.

No dia 28 de junho, às 9h, ocorre 
nova edição da Roda de Conversa 
promovida pelo Grupo de Humani-
zação do HE. O tema será “Cuidado 
Humanizado” e a mediação fica-
rá por conta da psicóloga Luciana 
Mecking. A atividade é aberta a to-
dos os colaboradores e ocorrerá na 
Sala de Ensino 5.

Colaboradores do HE poderão 
fazer horário diferenciado

nos jogos da Seleção

Cuidado Humanizado é o
tema da Roda de Conversa
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  Alunos da UFPel se fizeram presentes na Audiência Pública em prol da conclusão das obras do novo 
Hospital Escola e realizaram manifestação em frente à Câmara de Vereadores pedindo a adesão da 
comunidade na busca pelos recursos.

No dia 13 de junho, o HE recebeu 
do Hospital Universitário de Santa 
Maria (HUSM) uma doação de 200 
cobertores para uso de pacientes 
adultos e pediátricos. A superin-
tendente do HUSM, Elaine Resener, 
visitou o HE e realizou a entrega à 
superintendente, Vera Silveira. Os 
cobertores foram doados pela Re-
ceita Federal, apreendidos durante 
operações de combate ao contra-
bando

De acordo com Elaine, as propos-
tas de extensão da Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares (Eb-
serh) iniciam com os pares e, dessa 
forma, se estendem à população. 
“Esse deve ser um exercício per-
manente entre todos os hospitais 
da rede”, acrescentou.

Vera Silveira agradeceu ao HUSM 
por dividir as doações com o HE. “O 
gesto de Santa Maria reflete o cui-
dar em rede da Ebserh”, finalizou.

O prazo das inscrições para o 
Curso de Especialização em Pre-
ceptoria em Saúde, oferecido pela 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), foi adiado 
até esta sexta-feira (22). As inscri-
ções devem ser realizada conforme 
informações contidas no edital.

HE recebe doção de
cobertores do HUSM

Inscrições para o Curso de 
Preceptoria 

Agradecimento
Agradecemos a dedicação do 

Setor de Infraestrutura que conse-
guiu nos alocar em um espaço bem 
reduzido com extrema dedicação, 
tornando o ambiente acolhedor 
para podermos dar um atendimen-
to digno aos usuários do HE.

Reforçamos que a sala do Servi-
ço Social se encontra junto à Porta-
ria Principal, ao lado do Banco de 
Olhos. 

Equipe do Serviço Social


