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Atendimentos realizados 
pelo Instituto Acqua em 
2017 chegam a 1,2 milhão 
de consultas e 1,4 milhão 
de exames Páginas 18 e 19
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complexidade. Reafirmamos nos-
so compromisso de oferecer qua-
lidade para a população atendida 
nos locais em que atuamos por 
meio do gerenciamento de quatro 
hospitais, três maternidades, uma 
Casa de Apoio, um centro de refe-
rência em neurodesenvolvimento, 
uma Unidade de Pronto Atendi-
mento e o suporte em saúde de 
aproximadamente 9,4 mil pessoas 
privadas de liberdade.

Dados do balanço anual indica-
ram que nossos 2.900 colaborado-
res realizaram 1,4 milhão de exa-
mes, 28 mil internações e 10 mil 
cirurgias. Somando a produção no 
Maranhão e em São Paulo, o Insti-
tuto respondeu por 1,2 milhão de 
consultas médicas e multiprofis-
sionais, além de efetuar 2.188 mil 
cirurgias a mais do que em 2016. 
Vale destacar que esse aumento 
não deixa a qualidade de lado: o 
atendimento nas maternidades 
e hospitais gerenciados pelo Ac-
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Recente estudo da Universidade 
de Washington, nos Estados Uni-
dos, divulgado em novembro des-
te ano, reuniu dados de 195 países 
para montar um ranking sobre o 
nível de serviço médico prestado. 
Os pesquisadores avaliaram como 
cada nação oferecia diagnósti-
co e tratamento para 32 doenças 
comuns, incluindo o AVC. O Bra-
sil figurou em 95º na lista, tendo 
destaque no controle de difteria, 
sarampo e coqueluche, mas dei-
xando a desejar quando o assunto 
são complicações no parto e leu-
cemia. A falta de planejamento e 
ausência de incentivo à inovação 
fazem do avanço algo longínquo. 

O Instituto Acqua, que em 2017 
completou 18 anos, se orgulha 
em sair da zona de conforto para 
emplacar serviços de saúde com 
eficiência e humanização, seja no 
atendimento de gestantes, no 
tratamento de doenças raras ou 
na realização de cirurgias de alta 

Dedicação que gera resultados Ciclo de 18 anos do Instituto Acqua eleva ações 
na área da saúde e projeta Espaço Vivências e 
Convivências como cenário cultural
Além da gestão de importantes unidades de saúde, Acqua inaugurou em sua sede um espaço 
que recebe vasta programação para estimular a economia criativa

Em 2017, o Instituto Acqua com-
pletou seu ciclo de 18 anos de ati-
vidades, chegando à maioridade 
como referência na valorização e 
articulação de programas na área 
da saúde e inspirando e sendo 
inspirado pela sensibilidade e cria-
tividade das pessoas para gerar 
experiências transformadoras no 
segmento cultural. 

Desde sua fundação, em 1º de 
maio de 1999, o Instituto Acqua se 
firmou no terceiro setor nacional 
com propostas de planejamento 
urbano e meio ambiente, mas a 
partir de 2003, com o reconheci-
mento como Oscip (Organização 
da Sociedade Civil de Interesse 
Público) e em seguida como OSS 
(Organização Social de Saúde), a 
instituição ampliou sua atuação na 
sociedade com projetos importan-
tes, destacado nas áreas da saúde, 
educacional e cultural.

Gestão de hospitais, maternida-
des, Casas de Apoio, Pronto Aten-
dimentos, Centro de Referência 
em Neurodesenvolvimento e a re-
cém conquista do Hospital Regio-
nal de Balsas, no Maranhão, que 
garante assistência para cerca de 
246 mil habitantes, fazem do Ac-
qua uma organização reconheci-
da no país como de excelência na 
gestão da saúde. 

Além do destacado trabalho em 
Saúde, o Instituto tem ao longo de 
seus 18 anos, uma história ligada 
às comunidades dos locais onde 
atua. E isso não é diferente na sede 
do Acqua, em Santo André (SP).

Para expandir o trabalho e atrair 
a comunidade do entorno de sua 
sede, o Acqua inaugurou, em 
maio, o Espaço Vivências e Con-
vivências, outro importante passo 
para reforçar sua vocação. Criado 
para estimular as relações entre 
pequenos produtores e a comu-
nidade, o local contou com pro-
gramação mensal de atividades, 
ofereceu cursos de alimentação 
saudável, recebeu feiras e eventos 
com apresentação da Camerata de 
Choro, além da comercialização de 
pratos preparados por premiados 
chefs de cozinha do Grande ABC. 

Os valores arrecadados com as 
atividades foram revertidos para 
os projetos sustentáveis desenvol-
vidos pelo Instituto nos locais em 
que atua. Com a Feira Vegana, a 
sede também se tornou referência 
para o movimento veganismo do 
ABC Paulista.

Sergio Moretti, diretor do Sesi em 
São Bernardo do Campo, disse 
que o Espaço Vivências e Convi-
vências impulsiona ações a favor 
de práticas sustentáveis na região. 
“Quando o local destinado a es-
sas atividades é qualificado com 
uma marca de credibilidade e uma 
história de trabalho, ele fica mais 
enaltecido e consequentemente 
prestigiado.”

Silvio Wenceslau, pró-reitor ad-
junto de Assuntos Comunitários 
e Políticas Afirmativas da UFABC 
(Universidade Federal do ABC), 
também valorizou a atuação cul-
tural e social do Acqua. “Estamos 
muito satisfeitos com o trabalho 
que o Acqua vem promovendo. A 

UFABC também desenvolve inicia-
tivas sociais na região e vemos que 
o Instituto agrega para a melhoria 
da cidade e qualidade de vida da 
população”, comenta.

Para Ronaldo Querodia, diretor-
-presidente do Instituto Acqua, 
inaugurar o espaço cultural em 
Santo André foi dar um passo ino-
vador. “Como Organização Social, 
devolvemos à comunidade aquilo 
que construímos com as parcerias 
firmadas ao entregar esse espaço 
dedicado a atividades que envol-
vem cultura, artes, gastronomia, 
vida saudável e economia soli-
dária. Sem contar a contribuição 
que o Acqua dá aos artistas locais, 
produtores artesanais e popula-
ção do entorno. A Feira Vegana, 
por exemplo, foi um sucesso e as 
pessoas já começaram a entender 
qual é o nosso trabalho e o que 
queremos, que é justamente essa 
troca. Somos otimistas e acredita-
mos que em 2018 teremos grandes 
eventos em benefício à popula-
ção”, define.
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Todo o processo de humanização 
no atendimento em saúde passa 
por preceitos de comunicação, 
desde a relação entre profissionais 
e pacientes até a ambientação dos 
espaços de atendimento. Unifor-
mização, pesquisas de satisfação, 
informativos, materiais de campa-
nha, enfim, todos os produtos de 
comunicação fazem parte de um 
trabalho que tem como objetivo 
final orientar pacientes e profissio-
nais e ofertar um atendimento de 
excelência dentro de cada unida-
de de saúde.

Esta é a política que o Instituto Ac-
qua segue em todos os projetos 
em que faz gestão. Nos últimos 
anos, tal trabalho chamou atenção 
com a ambientação de grandes 
centros de saúde, como os hos-
pitais Maternidade Marly Sarney, 
Hospital Infantil Dr. Juvêncio Mat-
tos, Tomás Martins, Regional de 
Balsas e Dr. Jackson Lago, além 
do Centro Ninar e Casa de Apoio 

Ninar, que ganharam espaços com 
visual pensado em cada detalhe 
para garantir conforto e tranquili-
dade ao paciente.

Cada espaço segue um concei-
to desenvolvido especificamente 
para a unidade. No Centro Ninar e 
na Casa de Apoio Ninar, ambas em 
São Luís (MA), por exemplo, até as 
pinturas das paredes e os unifor-
mes foram feitos de forma diferen-
ciada para auxiliar no tratamento 
dos bebês e crianças atendidas 
nos locais. Ou seja, a comunicação 
da unidade de saúde não se trata 
de meros uniformes, adesivos nas 
paredes ou placas de sinalização, 
ela faz parte de um conjunto de 
ações que tem como objetivo a 
humanização no atendimento.

A satisfação na realização de um 
trabalho como esse vem quando 
ele acontece em regiões que se-
quer tinham referências de aten-
dimento público de qualidade. 

Área gourmet do Espaço Vivências 
e Convivências atraiu grande 
público no segundo semestre

Samir Siviero
Diretor de Comunicação do 

Instituto Acqua

qua no Maranhão foi 
aprovado por 91% 
dos pacientes que 
responderam às 
pesquisas de satis-
fação.

O que nos atrai nesse trabalho é 
essa capacidade humana de criar 
e transformar a realidade para 
prolongar vidas e permitir novas 
possibilidades para as crianças 
que acabam de chegar, como as 
15.212 mil que nasceram em 2017 
sob os cuidados das nossas equi-
pes médicas. Trabalho e zelo são 
os ingredientes que nos trouxe-
ram até aqui. Com essa contribui-
ção ao País, seguimos para 2018 
mais confiantes e fortes.

Isso pode ser visto nas unidades 
do interior do Maranhão sob ges-
tão do Instituto Acqua em parce-
ria com a Secretaria de Estado da 
Saúde, onde a população recebeu 
do Governo do Estado unidades 
totalmente equipadas e com aten-
dimentos especializados.

Ou seja, além de um atendimento 
de qualidade até então nunca vis-
to, as unidades contam com am-
bientação semelhante à de gran-
des centros de saúde particulares. 
Ajudar, por meio da comunicação, 
a humanizar este atendimento nos 
faz encarar cada vez com mais 
afinco os desafios de transformar 
projetos em ações pelo Instituto 
Acqua e assim comunicar para hu-
manizar sempre!

Publicação do Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental
Avenida Lino Jardim, 905, Vila Bastos, Santo André - SP - Telefone: 11 4823-1800
Jornalista responsável – Rafael Brito - MTB 55.987
Tiragem: 2.100 exemplares.

comunicacao@institutoacqua.org.br - www.institutoacqua.org.br - facebook.com/InstitutoAcqua - twitter.com/acqua_oficial - Instagram: @institutoacqua

EXPEDIENTE

Ronaldo Querodia 
Diretor-presidente do 

Instituto Acqua
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Auditório durante palestra 
em comemoração pelos 

18 anos do Instituto
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Experiência dos profissionais aliada a investimentos em infraestrutura possibilitam realização de 
cirurgias de alta complexidade por profissionais do Instituto Acqua

Avaliação positiva foi registrada em maternidades e hospitais sob gestão do Instituto Acqua em 
parceria com a Secretaria de Estado da Saúde

Unidades de saúde no Maranhão realizam 
procedimentos especializados e evitam 
deslocamento de pacientes

Atendimento em unidades no Maranhão é 
aprovado por nove em cada 10 pacientes

A população maranhense encon-
trou atendimento especializado 
em diversas especialidades ao lon-
go do ano nas unidades de saúde 
sob gestão do Instituto Acqua em 
parceria com a Secretaria de Es-
tado da Saúde do Maranhão. As 
equipes também se destacaram 
por oferecer atendimento a casos 
graves, em que o tratamento en-
volvia deslocamento para hospi-
tais de referência na Capital.

A infraestrutura moderna e o pre-
paro técnico das equipes pos-
sibilitaram que pacientes com 
diagnósticos complexos fossem 
atendidos sem a necessidade de 
encaminhamento para outros lo-
cais, o que agilizou a resolução 
dos casos.

A cirurgia realizada em Mayla Cris-
tina, de apenas dois meses, foi 
um exemplo de como é possível 
oferecer serviços de saúde de alta 
complexidade em cidades do in-
terior do Estado. Em outubro, o 
Hospital Macrorregional Tomás 
Martins, em Santa Inês, realizou 
na criança um procedimento cirúr-
gico para tratamento da meningo-
cele occipital, doença congênita 
caracterizada pelo surgimento de 
uma bolsa com parte do tecido 
cerebral na região posterior da 

O atendimento nas maternidades 
e hospitais gerenciados pelo Ins-
tituto Acqua é aprovado por 91% 
dos pacientes que responderam 
às pesquisas de satisfação realiza-
das em unidades no Maranhão em 
2017. Ou seja, em cada 10 pessoas 
atendidas, nove estão satisfeitas 
com os serviços de saúde. Os par-
ticipantes desse levantamento fo-
ram entrevistados nas maternida-
des Marly Sarney, Benedito Leite e 
Nossa Senhora da Penha e no Hos-
pital Infantil Dr. Juvêncio Mattos, 
todos em São Luís, além do Hospi-
tal Regional da Baixada Maranhen-
se Dr. Jackson Lago, em Pinheiro, e 
do Hospital Macrorregional Tomás 
Martins, em Santa Inês.

Entre outros resultados, as pes-
quisas indicaram que o total de 
pacientes que indicaria a unida-
de de saúde superou o índice de 
90% nesses locais, com destaque 
para o Hospital Regional Dr. Jack-
son Lago, onde todos os pesqui-
sados informaram recomendar o 
atendimento para outras pessoas. 
Ainda nessa unidade em Pinheiro, 
o atendimento na sala de medica-
ção obteve o maior resultado no 
ano e foi aprovado por 96% dos 
entrevistados.

Em Santa Inês, o Hospital Ma-
crorregional Tomás Martins se 
sobressaiu em relação à higiene 
dos espaços, elogiado por 87% 
dos pacientes. Outras áreas com 

cabeça. A intervenção só era feita 
em um hospital de São Luís.

Composta por cirurgiões e diver-
sos especialistas, a unidade estava 
pronta para efetuar o procedimen-
to mesmo não sendo referência 
nesse tipo de cirurgia. “É uma 

Hospital Macrorregional 
Tomás Martins realizou 
cirurgia que só era feita em 
um hospital de São Luís

Assistência ao parto na 
Maternidade Nossa Senhora da 
Penha tem 96% de aprovação

cirurgia muito difícil de se conse-
guir na rede pública, além de ter 
um alto custo na rede particular. 
Conseguimos dar o atendimento 
necessário ao caso graças à quali-
dade técnica dos profissionais que 
temos”, contou Antonio Jorge, di-
retor-geral do hospital. A menina 
não teve qualquer sequela após 
passar pelo procedimento.

Marly Sarney – Outro caso que 
ganhou destaque em 2017 foi o 
de João Elias, de cinco meses. O 
pequeno morador de Bacabal foi 
diagnosticado com cardiopatia 
congênita, doença que produ-
zia hipertensão pulmonar. Com a 
pressão do sangue muito eleva-
da no pulmão, ele não conseguia 
respirar sem auxílio da ventilação 
mecânica.

Em junho, a criança passou por 
uma cirurgia inédita na rede es-
tadual, realizada na Maternidade 
Marly Sarney e que consistiu na 
correção do canal arterial. Além 
de não precisar mais de aparelhos 
para respirar, João Elias passou a 
ganhar peso e utilizar menos me-
dicações para o coração.

bons resultados foram a agilidade 
e qualidade do atendimento mé-
dico, considerados positivos por 
87% e 90% dos pesquisados, res-
pectivamente. No Hospital Infan-
til Dr. Juvêncio Mattos, na Capital 
maranhense, esses dois quesitos 
atingiram o índice de 96% de sa-
tisfação.

Maternidades – O atendimento 
de enfermagem nas maternidades 
sob gestão do Instituto em São 
Luís se destacou em 2017. Nas 
três unidades, esse setor foi bem 
avaliado por 83% dos pacientes 
na Maternidade Marly Sarney, 91% 
na Maternidade Nossa Senhora 
da Penha e 98% na Maternidade 

Cirurgia em bebê com 
cardiopatia congênita 
aconteceu na Maternidade 
Marly Sarney

Atendimento de enfermagem 
é bem avaliado por gestantes 
nas maternidades

Benedito Leite.

Vale destacar que a assistência ao 
parto, realizada pela equipe de 
enfermeiros obstetras na Mater-
nidade Nossa Senhora da Penha, 
registrou o melhor resultado no 
período: 96% das mulheres aten-
didas aprovaram o atendimento. 
“A atuação da nossa enferma-
gem obstétrica começa desde o 
momento em que a gestante é 
atendida na recepção até a alta 
médica. Nossa prioridade é aco-
lher essas mulheres com respei-
to e realizar cada parto de forma 
humanizada”, destacou Luciana 
Ferreira, coordenadora de enfer-
magem da maternidade.
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Mutirões em unidades de saúde registram 
1.609 atendimentos em 2017
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Hospitais realizam cerca de 29 mil exames 
ao longo de 2017 para detecção precoce de 
doenças em recém-nascidos

A prevenção de doenças em 
recém-nascidos que nascem nas 
unidades de saúde sob gestão 
do Instituto Acqua no Maranhão 
começa logo após o parto, com 
a realização de diversos exames, 
como os testes do coraçãozinho, 
pezinho, olhinho e orelhinha. 
Neste ano foram feitos cerca 
de 29 mil procedimentos desse 
tipo nas maternidades Marly 
Sarney, Benedito Leite e Nossa 
Senhora da Penha, no Hospital 
Infantil Dr. Juvêncio Mattos 
e no Centro de Referência 
em Neurodesenvolvimento, 
Assistência e Reabilitação de 
Crianças (Ninar), todos em São 
Luís.

Em janeiro, a Maternidade 
Benedito Leite iniciou o teste 
do coraçãozinho de forma 
regular, mesmo mês em que a 
Maternidade Nossa Senhora da 
Penha, no bairro Anjo da Guarda, 
começava os primeiros exames 
do coraçãozinho e pezinho. 
Esta unidade também passou a 
oferecer o teste do olhinho a partir 
de maio, reforçando sua atuação 
como maternidade de referência 
na região.

Feito entre 24 a 48 horas após o 
parto, o teste do coraçãozinho 
determina a porcentagem de 
oxigenação do sangue do bebê 
para detecção precoce de 
cardiopatia congênita (problema 
cardíaco que se desenvolve antes 
do nascimento). As maternidades 
Benedito Leite, Marly Sarney 
e Nossa Senhora da Penha 
realizaram 12.750 exames desse 
tipo no ano.

Essas maternidades e o Hospital 
Infantil Dr. Juvêncio Mattos 
responderam por 8.216 exames 
do pezinho, que identifica 
doenças como o hipotireoidismo 
congênito (falta de hormônio 
da tireoide) e anemia falciforme, 
entre outras, através do sangue 
colhido do calcanhar do recém-
nascido.

O teste da orelhinha foi realizado 
em crianças atendidas na 
Maternidade Marly Sarney e no 

As filas de espera para exames e 
atendimentos de saúde reduziram 
em 2017 com a realização de 
mutirões em unidades de saúde 
sob gestão da parceria Instituto 
Acqua/Secretaria de Estado da 
Saúde do Maranhão. Entre exames 
oftalmológicos, mamografias 
e cirurgias pediátricas e para 
retirada de sinais, além de outros 
procedimentos, foram registrados 
1.609 atendimentos gratuitos à 
população.

Em Pinheiro, as atividades 
aconteceram no Hospital Regional 
da Baixada Maranhense Dr. Jackson 
Lago. Equipada com o primeiro 
mamógrafo da região, a unidade 
realizou em três dias 130 exames 
em mulheres acima dos 40 anos 
das cidades de Pinheiro, Zé Doca 
e Viana. Além disso, o hospital 
comemorou seu segundo ano 
de funcionamento com mutirão 
oftalmológico em setembro: 312 
atendimentos foram feitos, entre 
consultas, exames e cirurgias de 
pterígio e catarata.

Inaugurado há um ano, o Hospital 
Macrorregional Tomás Martins, 
em Santa Inês, fez 63 cirurgias em 
março em crianças com idades 
entre um e 11 anos, referenciadas 
por unidades da rede pública. A 
unidade atendeu casos de hérnia 
umbilical, fimose, palatoplastia 
(reconstituição do palato) e 
amigdalectomia (remoção das 
amígdalas), entre outros. Em 
agosto, o hospital comemorou 
seu primeiro aniversário com a 
oferta de serviços para pacientes 

Ninar: 5.259 procedimentos foram 
feitos em 2017 para diagnosticar 
eventual deficiência auditiva na 
criança. Ele é indolor e dura, em 
média, entre cinco a dez minutos.

Catarata e glaucoma congênitos 
podem ser detectados por 
meio do teste do olhinho. 

Quando iniciado antes dos 
primeiros três meses de vida, o 
tratamento dessas doenças é 
mais efetivo. Além do Ninar, as 
maternidades Marly Sarney e 
Nossa Senhora da Penha estão 
equipadas para realizar esse 
exame e responderam por 2.223 
procedimentos no ano.

Em 30 dias sai o resultado do 
teste do pezinho

Sons de fraca intensidade são 
emitidos no ouvido do bebê 
durante o teste da orelhinha

Consultas, exames e cirurgias 
foram realizadas em mutirão 
oftalmológico em Pinheiro

Ação em Santa Inês resultou 
em 63 cirurgias em crianças 
da região

Atividades envolveram equipes de hospitais do interior e da Capital do Estado

Com testes do coraçãozinho, pezinho, olhinho e orelhinha é possível antecipar tratamento em 
bebês nas maternidades e hospitais gerenciados pelo Instituto Acqua

que aguardavam procedimentos 
oftalmológicos: 277 atendimentos 
foram realizados em dois dias.

Capital – Há dois anos os 
moradores do Itaqui-Bacanga, em 
São Luís, contam com os serviços 
oferecidos na Maternidade Nossa 
Senhora da Penha, unidade de 
referência para partos de risco 
habitual. Em agosto, o local se 
tornou um posto para emissão 
gratuita de documentos e 
registros de nascimento que 

gerou 241 atendimentos.

Como parte da programação de 
ações para comemorar os dois anos 
de implantação da maternidade, 
os mutirões de exames preventivos 
e para retirada de pequenos 
sinais atraíram público na região e 
contabilizaram 586 atendimentos 
em setembro. Além de exames 
e cirurgias, quem passou pelos 
mutirões pôde aferir a pressão arterial 
e fazer exames de glicemia e testes 
rápidos de HIV e hepatites B e C.
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As futuras mães atendidas na rede 
materno-infantil do Maranhão são 
incentivadas a fazer o pré-natal 
por meio do Programa Peque-
no Maranhense, realizado desde 
maio de 2016 pelo Instituto Acqua 
em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde. Somente neste 
ano, a iniciativa beneficiou 5.352 
famílias em 18 unidades de saúde 
do Estado.

O projeto oferece uma bolsa com 
diversos itens para os primeiros 
cuidados com os recém-nascidos, 
como fraldas, toalha, frasco de 
álcool em gel, pacote de gazes e 
cartilha informativa com orienta-
ções sobre gestação, parto e pós-
-parto.

Para receber o kit, a gestante deve 
fazer, no mínimo, seis consultas de 
pré-natal, das sete preconizadas 
pelo Ministério da Saúde, além 
de estar em dia com as vacinas e 
exames de rotinas do pré-natal e 
participar de ações educativas, 

Kit Pequeno Maranhense beneficia 5.300 
mulheres em 2017

Cresce número de partos normais comparados 
a cesáreas em unidades do Maranhão

Projeto incentiva a realização do pré-natal e oferece produtos para os primeiros cuidados com os 
recém-nascidos em 18 unidades de saúde do Estado

Capacitação de equipes multidisciplinar, unidades de referência e acesso à informação ajudam a 
definir escolhas das futuras mamães

como rodas de apoio ao parto e 
nascimento. A cada consulta ou 
participação em atividade na uni-
dade de saúde, as informações 
são anotadas na carteira da ges-
tante.

O diretor-presidente do Insti-
tuto Acqua, Ronaldo Querodia, 
destacou que o Pequeno Mara-
nhense estimula o pré-natal ao 
mesmo tempo em que contribui 
para a redução da mortalidade 
materna e infantil. “Com a entre-
ga gratuita do kit incentivamos 
as gestantes a terem o cuidado 
necessário durante essa fase da 
gestação, o que contribui para 
a saúde tanto delas quanto dos 
bebês. Esse projeto também re-
força o atendimento humaniza-
do dentro das unidades e auxilia 
famílias com a entrega de pro-
dutos necessários para os pri-
meiros dias de vida da criança. 
É um trabalho preventivo e de 
atenção à saúde que terá conti-
nuidade no próximo ano.”

Mais da metade das brasileiras de-
seja um parto normal no início da 
gravidez, mas com o tempo são 
desencorajadas. O medo da dor 
do parto e a imprevisibilidade do 
processo são os dois principais 
fatores que levam elas a optarem 
pela cesariana. Esse, ao menos, é 
o mais recente resultado de pes-
quisa da OMS (Organização Mun-
dial da Saúde).

A falta de informação às mulheres 
para que possam se preparar ade-
quadamente para o parto é tam-
bém motivo intenso. Isso faz com 
que a maioria delas escolha a op-
ção vista como a mais “comum”, a 
cirurgia cesariana, com data e ho-
rário marcados na maternidade ou 
hospital. Mas o fato é que, em al-
guns casos, muitas mulheres nem 
sempre estão longe de violências 
obstétricas.

Sob gestão do Instituto Acqua 
em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde do Governo do 
Maranhão, unidades de saúde têm 
adotado mecanismos humanitá-
rios para incentivar o parto normal. 
A Maternidade Nossa Senhora da 
Penha, em São Luís (MA), se desta-
cou neste ano por capacitar seus 
enfermeiros para a realização de 
partos normais e humanizados. 
No total, de janeiro a dezembro, 
foram 1.009 partos normais e 618 
cirurgias de cesárea, diferença de 
391 procedimentos. 

Outro dado importante foi ob-
tido na Maternidade Benedito 
Leite. Nos últimos doze meses fo-
ram 2.949 partos normais e 2.163 
cesáreas, o que resulta em 786 
procedimentos naturais acima. 
Já o Hospital Regional de Balsas, 
inaugurado em setembro, até este 
mês efetuou 319 partos, sendo 186 
normais e 133 cesáreas.

A Maternidade Marly Sarney, tam-
bém em São Luís, é a única unida-
de que ainda registra alto índice 
de cesáreas. De janeiro a dezem-
bro, 2.958 mulheres tiveram de 
passar por cesárea e outras 2.487 
realizaram partos normais. Os nú-
meros mais altos de procedimen-
tos cirúrgicos se justificam em ra-
zão da unidade ser a referência no 
Estado para partos de alto risco, o 
que muitas vezes dificulta a realiza-
ção do parto normal.

Andreia Oliveira, psicóloga do am-
bulatório da unidade Marly Sarney, 
explica que a maternidade conta 

Mães recebem o kit 
antes da alta médica

Mulheres recebem atendimento 
humanizado desde a entrada até a alta 
médica nas maternidades no Maranhão

Rodas de conversas na 
Maternidade Nossa Senhora 
da Penha, em São Luís (MA), 
contaram com oficinas práticas
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São Luís, Monção, Barreirinhas, 
Timbiras, Viana, Coroatá, Itape-
curu, Morros, Colinas, Paulino 
Neves, Alto Alegre, Timon e Im-
peratriz estão entre as cidades 
beneficiadas pelo programa em 
2017. As unidades sob gestão 
do Acqua em parceria com a 
Secretaria de Estado da Saúde 
que participam do projeto são 
as maternidades Benedito Lei-
te (com 1.659 bolsas distribuí-
das), Marly Sarney (790) e Nossa 
Senhora da Penha (385), bem 
como o Centro de Referência 
em Neurodesenvolvimento, 
Assistência e Reabilitação de 
Crianças - Ninar (168).

“Agradeço por esse projeto exis-
tir e ser tão gratificante. Várias 
mães precisam e estou muito feliz 
por ver que minha filha já é bem 
cuidada desde o nascimento”, 
disse a dona de casa Raquel Con-
ceição Santos, 26 anos, ao rece-
ber o kit na Maternidade Benedi-
to Leite, em São Luís (MA).

com atendimento diferenciado 
para proporcionar o máximo de 
cuidado para as mães. “As ges-
tantes que realizam pré-natal aqui 
recebem acompanhamento am-
bulatorial com a equipe de psico-
logia. Como todas as novas mães 
têm direito a consulta no pós-par-
to, se for identificado algum caso 
de depressão pós-parto a pedia-
tra encaminha e a equipe faz a 
escuta. Dependendo do caso, são 
realizadas intervenções psicológi-
cas, sempre buscando o bem-es-
tar da mãe e do filho”, detalhou.

Além do acompanhamento com 
as gestantes no pré-natal e pós-
-parto, os profissionais da UTI 
neonatal da Marly Sarney realizam 
oficinas de confecção de material 
para o enxoval do bebê, o que 
tem facilitado a aproximação das 
mães com os recém-nascidos.

Zelo - As três unidades maranhen-
ses também adotam práticas que 
beneficiam as gestantes. Os profis-
sionais capacitados promovem ro-
das de conversas com as grávidas 
para fornecer orientações sobre 
os períodos de gestação, parto e 
pós-parto. A programação de en-
contros incluiu ações educativas e 
atividades práticas, além de abor-
dar temas como o aspecto psico-
lógico da gestante, cuidados com 
o recém-nascido da UTI neonatal, 
nutrição do bebê e da gestante, 
trabalho de parto, planejamento 
familiar e vacinas, entre outros.

Para o caso das mulheres que op-
taram pelo parto humanizado, as 
equipes de saúde realizam diver-
sos exercícios destinados a ajudar 

no processo de evolução do tra-
balho de parto. Com a ajuda de 
um profissional de fisioterapia, 
as gestantes aprendem a forma 
correta de respiração e utilizam 
a bola suíça, que contribui para 
a descida fetal. Elas também re-
alizam movimentos no quadril e 
exercícios de agachamento. Para 
auxiliar no relaxamento das futu-
ras mães, as fisioterapeutas fazem 
massagens com óleo específico 
na região lombar.

Após o trabalho de parto, as mães 
são encaminhadas para as enfer-
marias. No setor, além da equipe 
médica de pediatras, as parturien-
tes recebem a visita de rotina de 
assistentes sociais, nutricionistas, 
psicólogas, ouvidora da unidade 
e enfermeiros.
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A eficiência na gestão de unida-
des de saúde no Maranhão, feita 
pelo Instituto Acqua em parceria 
com a Secretaria de Estado da 
Saúde, recebeu reconhecimento 
de acadêmicos em novembro no 
Conselho Regional de Medicina, 
em São Luís (MA). A menção ao 
trabalho do Instituto aconteceu 
na solenidade de entrega do títu-
lo Doutor Honoris Causa a quatro 
profissionais que atuam na Mater-
nidade Marly Sarney e na UTI Ma-
terna.

A honraria foi concedida pela Emill 
Brunner World University (EBWU) 
ao secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula, aos diretores da ma-
ternidade, André Oliveira e Edson 
Cunha, e aos coordenadores da 
UTI Materna, André Rossanno e 
Pedro Torquato. O evento foi con-
duzido por Italu Colares, reitor da 
EBWU, e contou com a presença 
da diretora do Instituto Acqua e 
coordenadora das unidades de 
saúde no Maranhão, Paula Assis, 
de médicos da UTI Materna, auto-
ridades políticas e familiares dos 
homenageados.

Ações de prevenção contra do-
enças, doação de sangue e leite 
materno, orientações sobre higie-
nização das mãos em ambiente 
hospitalar, palestras, exames e 
mutirões marcaram as campanhas 
de conscientização realizadas ao 
longo de 2017 nas unidades de 
saúde sob gestão do Instituto 
Acqua no Maranhão.

Sempre com atuação voluntá-
ria das equipes de enfermagem, 
as campanhas abordaram temas 

Fortalecer a atuação dos profissio-
nais da saúde e debater os rumos 
da área são iniciativas que recebe-
ram atenção do Instituto Acqua 
no Maranhão. Por meio do 1º Sim-
pósio da Federação Brasileira dos 
Administradores Hospitalares, re-
alizado em junho em São Luís, a 
coordenação de enfermagem do 
Instituto participou de debates 
que envolveram a gestão de uni-
dades de saúde e o atendimento 
oferecido à população.

Patrocinado pelo Acqua, o evento 
contou com palestra do secretário 
de Estado da Saúde, Carlos Lula, 
que destacou a importância da 
parceria com o Instituto na ges-
tão de hospitais e maternidades 
na Capital e no interior. Para ele, 
esse trabalho contribui de forma 
significativa para a prestação de 
um serviço púbico de excelência 
no Estado.

“Participar deste tipo de evento 
nos faz compreender ainda mais 

Gestão do Instituto Acqua no Maranhão é 
reconhecida durante entrega de título Doutor 
Honoris Causa em São Luís (MA)

Instituto Acqua debate melhorias nos serviços de 
saúde do Estado em simpósio em São Luís (MA)

Trabalho de excelência feito pelo Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde 
motivou entrega de honraria a profissionais da Maternidade Marly Sarney e UTI Materna

Com adesão maciça de pacientes, acompanhantes e funcionários, o destaque deste ano foi a 
iniciativa de arrecadação de bolsas de sangue em Santa Inês (MA)

Iniciativa em Santa Inês 
resultou em doação de 
sangue recorde no Hospital 
Macrorregional Tomás Martins

Honraria foi entregue no 
Conselho Regional de Medicina

O título Doutor Honoris Causa é 
concedido a pessoas que se des-
tacaram pelo saber ou atuação 
em favor da Filosofia, Ciências, 
Técnica, Artes e Letras, ou ainda 
por atos pela defesa dos direitos 
humanos. “Foi a primeira vez que 
o título foi entregue em solo ma-
ranhense. Estamos certos do me-
recimento dos homenageados e 
sabemos da luta que têm em sua 
lida diária por salvar vidas”, decla-
rou Colares.
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conscientização realizadas pelo Instituto Acqua

O Banco de Leite Materno da 
Maternidade Marly Sarney ganhou 
reforço de doações em maio

Ações no Outubro Rosa incluíram 
palestras sobre o câncer de mama

“Atuar em parceria com o Go-
verno do Maranhão e ver como 
estamos ampliando a qualidade 
do atendimento à população é 
motivo de orgulho para o Insti-
tuto Acqua. A cada passo dado 
em direção a um serviço público 
de excelência encaramos novos 
desafios com a mesma respon-
sabilidade. Essa honraria reforça 
que estamos no caminho certo”, 
destacou Ronaldo Querodia, dire-
tor-presidente do Instituto Acqua.

a importância da organização e 
controle hospitalar, sempre fo-
cando no paciente para prestar 
um acolhimento direcionado às 
necessidades dele”, comentou 
Analamacia Brito, coordenado-
ra de enfermagem do Instituto 

Acqua no Maranhão. Entre outros 
assuntos, o simpósio abordou a 
segurança do paciente, hotela-
ria hospitalar e humanização do 
atendimento e os desafios para 
uma boa gestão de enfermagem 
nos hospitais.

Palestras destacaram evolução do 
atendimento nas unidades de saúde

conforme a época do ano. Com 
resultado histórico na região, a 
ação de doação de sangue em 
Santa Inês foi a iniciativa de maior 
repercussão no período por conta 
da forte adesão do público da re-
gião. A ação abasteceu o estoque 
do Hemonúcleo da cidade com 
639 bolsas em agosto, ou seja, 
cerca de 300 litros de sangue. Em 
15 anos de funcionamento, a uni-
dade de coleta de sangue nunca 
havia arrecadado esse volume de 
doações.

A campanha fez parte da progra-
mação de aniversário pelo primei-
ro ano de implantação do Hospi-
tal Macrorregional Tomás Martins, 
unidade de alta complexidade 
referência para o atendimento da 
população das regiões do Vale do 
Pindaré. A ação também contou 
com a doação dos participantes 
da 1ª Corrida pela Vida, atividade 
que marcou o término das home-
nagens na unidade. Para se ins-
crever, cada corredor doou uma 
bolsa de sangue. Cerca de 400 
pessoas participaram da corrida.

Ações de mobilização para atrair 
doadores de sangue também mo-
vimentaram o Hospital Regional 
da Baixada Maranhense Dr. Jack-
son Lago, em Pinheiro, em abril, e 
unidades de saúde na Capital ma-

ranhense, como as maternidades 
Benedito Leite e Marly Sarney, em 
abril e setembro, respectivamente.

Outras ações – Reforçar os ban-
cos de sangue não foi o único ob-
jetivo das campanhas neste ano. 
As mobilizações realizadas tam-
bém fortaleceram ações educati-
vas e atendimentos de saúde no 
período de Carnaval, por exem-
plo. Pacientes, acompanhantes e 
profissionais receberam material 
informativo com orientações para 
prevenção de HIV/DSTs (Doen-
ças Sexualmente Transmissíveis) e 
alertas sobre os riscos para quem 
dirige alcoolizado.

No Mês da Mulher, unidades na 
Capital e interior realizaram ho-
menagens, palestras e confrater-
nizações para profissionais e pa-
cientes. Em maio o apelo para a 
doação de leite materno conduziu 
a programação de atividades ao 

mesmo tempo em que seis uni-
dades sob gestão do Instituto 
em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde realizavam pa-
lestras e oficinas de boas práticas 
para higienização das mãos.

Incentivo ao aleitamento materno 
e mamaço com ação social mar-
caram a Semana da Amamenta-
ção na Casa de Apoio Ninar em 
agosto. Durante o Outubro Rosa, 
a programação destacou a impor-
tância do autoexame das mamas 
para prevenção e diagnóstico pre-
coce do câncer de mama e incluiu 
palestras, exames e atividades de 
beleza e maquiagem.

A campanha do Novembro Azul 
envolveu atendimentos, pales-
tras, encaminhamento para exa-
mes e distribuição de material 
informativo, entre outras ações 
de prevenção contra o câncer de 
próstata.
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UTI Materna faz 1.862 procedimentos e atende 
276 gestantes de alto risco em nove meses

Novembro Azul 
teve orientações e 
atendimentos em 
unidades do Instituto 
Acqua no Maranhão

Primeira do gênero na rede públi-
ca de saúde do Maranhão, a UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
Materna realizou 1.862 procedi-
mentos desde sua inauguração, 
em 28 de março deste ano. Ins-
talada na Maternidade Marly Sar-
ney, em São Luís (MA), o local tem 
oito leitos e estrutura para aten-
der pacientes obstétricas graves 
nos períodos pré, intra e pós-
-parto, com doenças próprias da 
gravidez ou nela intercorrentes e 
que necessitam de internação em 
regime de cuidados intensivos.

Neste ano a UTI Materna aten-
deu 276 mulheres encaminhadas 
pelo Sistema de Regulação de 
Leitos Obstétricos da Secretaria 
de Estado da Saúde, que assegu-
ra a transferência das gestações 
de alto risco para a maternidade, 
unidade de referência para esses 
casos.

Plantonistas especialistas em 
terapia intensiva e gineco-obs-
tetras atuam no local, além de 
uma equipe de enfermagem 
especializada. A ala também 
conta com o apoio de médi-
cos especialistas, como car-
diologista, anestesiologista, 
cirurgião geral, neurologista, 
infectologista, fisioterapeuta e 
psicólogo. Esses profissionais 
realizaram 180 procedimentos 
cirúrgicos e 563 exames no 
ano, entre ecocardiograma, 
eletrocardiograma, tomogra-
fia, raio-x e ultrassom.

Com o tema “Saúde é prioridade”, unidades de 
saúde sob gerenciamento do Instituto Acqua no 
Maranhão realizaram diversas ações no Novembro 
Azul, período marcado por atividades de prevenção 
contra o câncer de próstata. A programação contou 
com atendimentos, palestras, encaminhamento para 
exames e distribuição de material informativo, entre 
outras ações.

Além do corpo clínico, a UTI 
Materna também se destaca pela 
qualidade dos seus equipamen-
tos: é a única da rede pública 
estadual com um sistema de mo-
nitorização da situação clínica de 
cada paciente via celular. “Com 
esse sistema a equipe médica 
pode acompanhar os sinais vi-
tais e toda a hemodinâmica de 
cada mulher. É um investimento 
que permite melhor fiscalização 
e manejo da paciente”, explicou 
André Rossano, coordenador da 
UTI Materna.

A infraestrutura disponibilizada 
possibilitou o atendimento de ca-
sos como o de Nataliene Soeiro, 

Com infraestrutura única no País, ala recebe casos graves encaminhados para a Maternidade 
Marly Sarney, unidade de referência em São Luís (MA)

Em estado grave, 
Nataliene Soeiro recebeu 
atendimento rápido e deu 
à luz ao primeiro filho
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Hospital Macrorregional Tomás Martins

A fila de espera de pacientes que aguardavam cirurgia 
urológica zerou após iniciativa do Hospital Macrorre-
gional Tomás Martins, em Santa Inês, de agendar os 
procedimentos dos pacientes com doenças que afetam 
a próstata. A programação incluiu também palestras de 
conscientização e atendimentos para os profissionais em 
16 de novembro.

Hospital Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago

Em Pinheiro, o Hospital Regional da Baixada Maranhense 
Dr. Jackson Lago teve mutirão de ultrassonografia de 
próstata e exame PSA (sigla em inglês para Antígeno 
Prostático Específico) em 10 de novembro.

Hospital Regional de Balsas

Pacientes que recebiam atendimento no Hospital Regional 
de Balsas participaram de palestra sobre prevenção, fato-
res de risco e tratamento do câncer de próstata em 24 de 
novembro. No mesmo dia aconteceu uma corrida próximo 
à unidade para marcar as ações de conscientização.

Maternidade Benedito Leite

Em São Luís, a Maternidade Benedito Leite teve palestras 
de conscientização e as equipes forneceram orientações 
para prevenção do câncer de pênis em 13 de novembro. 
A unidade também fez encaminhamento para exames 
laboratoriais preventivos e ultrassom da próstata para 
homens a partir de 40 anos. Profissionais participaram de 
tarde da beleza, com serviços de limpeza de pele.

Maternidade Marly Sarney

As ações na Maternidade Marly Sarney aconteceram em 
16 de novembro. A população recebeu material informa-
tivo e pôde participar de palestra, roda de conversas e 
encontro com representantes de associações de pessoas 
com câncer de próstata. A unidade também realizou 
testes rápidos, exames e avaliação nutricional.

Casa de Apoio Ninar

Palestras sobre o câncer de próstata foram ministradas 
pela equipe da Casa de Apoio Ninar três vezes na sema-
na para os pais das crianças que recebiam atendimento 
na unidade de saúde.

31 anos. Em maio ela deu entrada 
na unidade com pré-eclampsia, 
complicação da gravidez caracte-
rizada pelo aumento da pressão 
arterial, o que obrigou o parto 
imediato do seu primeiro filho.

Graças ao rápido atendimento, 
Isaac nasceu saudável, com 3,5 
quilos. “Para nós, como profis-
sionais, é muito bom trabalhar 
em uma estrutura como essa, 
porque a gente acumula uma ex-
periência muito grande por con-
ta desse ineditismo. É uma das 
poucas estruturas do País dedi-
cada somente ao cuidado com a 
mãe”, afirmou o médico intensi-
vista Manoel Benício.

Tecnologia permite 
aos médicos fazer o 
acompanhamento 
remoto das pacientes
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Casa de Apoio Ninar realiza 49 mil 
atendimentos em seis meses de funcionamento

Inaugurada em 4 de julho para 
oferecer assistência no tratamen-
to de bebês com microcefalia 
e outras doenças que afetam o 
neurodesenvolvimento, a Casa de 
Apoio Ninar realizou 49.218 aten-
dimentos e atendeu 194 famílias 
de todas as regiões do Maranhão 
em seis meses de funcionamento.

Sob gestão compartilhada entre 
Instituto Acqua e Secretaria de 
Estado da Saúde, a unidade 
foi instalada na antiga ‘Casa de 
Veraneio’ do Governo do Estado, 
em São Luís (MA), e tem capaci-
dade para abrigar 11 adultos e 9 
crianças por vez.

Entre os diversos profissionais que 
atuam no local é possível encon-
trar fisioterapeutas, fonoaudió-
logos, terapeutas ocupacionais, 
assistentes sociais, educadores 
físicos, enfermeiros, psicólogos e 
psicopedagogos. Desde sua inau-
guração, essa equipe multiprofis-

Unidade também atendeu 194 famílias maranhenses e se destaca por ampliar tratamento ao 
incluir familiares dos pacientes em oficinas e atividades terapêuticas

sional realizou 16.736 consultas.

Ao longo desse período, a unida-
de também registrou 5.013 consul-
tas médicas, 2.553 procedimentos 
de enfermagem – como medica-
ção e pesagem –, 5.332 terapias 
individuais e 3.542 em grupo, 594 
exames e 15.448 atendimentos de 
fisioterapia e fonoaudiologia.

Além de complementar o traba-
lho feito no Centro de Referência 
em Neurodesenvolvimento, 
Assistência e Reabilitação de 
Crianças (Ninar), inaugurado 
em 2016, a Casa de Apoio se 
destaca por ter um perfil de 
atendimento que inclui as famí-
lias no tratamento da criança. 
Por meio de oficinas terapêuti-
cas, palestras e diversas ações, 
a unidade resgata o vínculo dos 
pais com o bebê ao mesmo 
tempo em que funciona como 
um espaço de capacitação de 
profissionais de saúde de muni-

cípios de todo o Estado.

Oficinas – Pais das crianças em 
tratamento na Casa de Apoio Ni-
nar participam de oficinas de culi-
nária e arteterapia, com atividades 
de modelagem em argila e pintu-
ra em tela, ao longo da semana 
em que permanecem na unidade. 
Sempre no período da tarde acon-
tece a oficina de musicoterapia 
com mães e bebês. Profissionais e 
familiares compartilham no auditó-
rio da Casa, ao final da semana, as 
experiências vivenciadas em cada 
espaço da unidade.

Ninhos de Cuidados – Parale-
lo ao tratamento especializado, 
o local também é um centro de 
formação continuada. Semanal-
mente, profissionais de várias 
áreas vivenciam as atividades e 
são estimulados a reproduzir em 
seus municípios as experiências 
de tratamento diferenciado que 
aprenderam na Casa de Apoio.

Unidade foi instalada em 
um terreno com 6.680,45m² 
na Capital maranhense

Bebês com doenças que afetam o 
neurodesenvolvimento recebem 
atendimento especializado

Hospital tem 4 mil m² 
para atender casos de 
alta complexidade

Hospital Regional de Balsas realiza 42 mil 
procedimentos em três meses e expande 
assistência materno-infantil

Inaugurado em 20 de setembro 
para beneficiar uma população 
de 246 mil pessoas na região Sul 
do Maranhão, o Hospital Regional 
de Balsas realizou 42.062 procedi-
mentos em 90 dias de funciona-
mento, entre consultas, partos e 
exames, entre outros atendimentos. 
A unidade é referência para aten-
dimentos de média e alta com-
plexidade, gestação de alto risco, 
pediatria e cirurgia geral e possui 
50 leitos.

Com o trabalho de 347 profissio-
nais, o hospital realizou 5.920 con-
sultas médicas nesse período nas 
especialidades de clínica geral, ci-
rurgia geral, pediatria, cardiologia, 
ginecologia, mastologia, nefrolo-
gia e gastroenterologia. A equipe 
multiprofissional, composta por 
enfermeiros, fisioterapeutas, assis-
tentes sociais, nutricionistas, fono-
audiólogos, psicólogos e terapeu-
tas ocupacionais foi responsável 
por 11.783 atendimentos.

A infraestrutura da unidade de 
saúde também possibilitou a re-
alização de 18.102 exames, en-
tre diagnósticos em oftalmolo-
gia e cardiologia e serviços de 
diagnóstico por imagem, como 
ecodoppler, ecocardiograma, 
eletrocardiograma, endoscopia, 
mamografia, exames de radiolo-
gia, tomografia e ultrassonografia.

Adaptada para atender as gestan-
tes com conforto e humanização, 
a maternidade do hospital estimu-
la as futuras mamães para o par-
to natural e oferece métodos não 
farmacológicos para alívio das do-
res, como bola para atividades no 
pré-parto, música ambiente e luz 
adaptável para o momento das 
contrações. Desde sua inaugura-
ção, 319 bebês nasceram no local, 
sendo que 58% foram por meio 
do parto normal.

Assistência – Prontamente aten-
dida pela equipe de profissionais, 
que oferece assistência materna 
de urgência e emergência obsté-
trica 24h, Anne Evelyn deu à luz 
em novembro ao pequeno Miguel 
Câmara quatro semanas antes do 

Inaugurada pelo Governo do Maranhão e o Acqua, unidade beneficia 246 mil pessoas no Sul do Estado

previsto. Durante a gestação, ela 
teve oscilação de pressão arterial, 
perda de líquido amniótico e dia-
betes gestacional, o que tornou 
necessária a retirada do bebê com 
33 semanas de vida. Miguel nas-
ceu com cerca de dois quilos.

“Fui fazer exames de rotina quan-
do a obstetra falou que o parto 
teria de ser imediato por conta 
da grande perda de líquido e das 
dores de cabeça que sentia. Me 
surpreendi com o atendimento 

do hospital, desde a portaria até a 
equipe multiprofissional”, contou 
Anne. Mãe e bebê receberam alta 
após dez dias de internação. “Tive 
muito medo de perder meu filho, 
mas graças a Deus e aos profissio-
nais ele ganhou peso sob os cui-
dados das pediatras e enfermeiras 
da UTI neonatal. A chegada desta 
unidade vai ajudar muitas gestan-
tes que precisam de acompanha-
mento em partos de risco”, afir-
mou. A unidade é referência para 
14 municípios da região.

Oficina de arteterapia 
é uma das atividades 
realizadas pelos familiares

Anne Evelyn se 
surpreendeu com 
a qualidade do 
atendimento

UTI está equipada 
para complementar 
o trabalho realizado 
em 14 municípios da 
região
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Atendimentos realizados em projetos do 
Instituto Acqua em 2017 chegam a 1,2 milhão 
de consultas e 1,4 milhão de exames

Unidades sob gestão do Instituto Acqua 
se tornaram referência em atendimentos 
especializados

O Instituto Acqua encerra 2017 
mais uma vez com o compromis-
so assumido de oferecer serviços 
de saúde de excelência para a 
população atendida em seus pro-
jetos, sendo responsável pelo ge-
renciamento de quatro hospitais, 
três maternidades, uma Casa de 
Apoio, um centro de referência 
em neurodesenvolvimento, uma 
UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
e o atendimento em saúde de cer-
ca de 9,4 mil pessoas privadas de 
liberdade, além de 648 leitos em 
todas as suas unidades de saúde.

Somando a produção dos 
projetos no Maranhão e em 
São Paulo, os cerca de 2.900 
colaboradores do Instituto 
responderam por 1,2 milhão 
de consultas, sendo que as 
equipes médicas geraram 610 
mil atendimentos e as mul-
tiprofissionais, 589 mil. Vale 
destacar que em Franco da 
Rocha (SP) foram feitas 17,2 
mil consultas odontológicas 
no período apenas para ree-
ducandos em cinco unidades 
prisionais da cidade.

As unidades de saúde gerenciadas 
pelo Instituto Acqua se destacam 
no Maranhão por oferecer 
atendimentos de referência em 
diversas especialidades e contar 
com equipe especializada para 
garantir assistência humanizada 
e de qualidade à população da 
Capital e interior.

O Hospital Infantil Dr. Juvêncio 
Mattos, em São Luís, se consolidou 
no tratamento de fissuras do lábio 
leporino e fenda palatina, com 
579 casos atendidos em 2017, 
e em neurocirurgias pediátricas 
de médio porte, com 85 
procedimentos realizados. Desde 
2016, ela é a única no Estado que 
faz cirurgias plásticas em crianças 
com lábio leporino e fenda 
palatina de forma regular. Antes 
de estarem disponíveis no Estado, 
esses procedimentos só podiam 
ser feitos em São Paulo. Em agosto 
deste ano o serviço foi ampliado e 
incluiu ortodontia no tratamento 
de pacientes entre dois e 14 anos.

Na Capital, a chegada da UTI 
Materna e o consequente 
investimento em equipamentos e 
corpo clínico reforçaram a posição 
da Maternidade Marly Sarney 
como unidade de referência em 
partos de alto risco no Maranhão.

O incentivo ao parto humanizado 
se tornou a marca da Maternidade 
Benedito Leite por meio do 
trabalho de orientação às 
gestantes, feito com as rodas 
de conversas, e do tratamento 
especializado conduzido pela 
equipe multidisciplinar.

Na Maternidade Nossa Senhora da 
Penha, os testes do coraçãozinho 
e pezinho, iniciados neste 
ano, bem como a atuação dos 
enfermeiros obstetras, ampliaram 
o atendimento de excelência às 
mulheres da região que buscam a 
unidade.

Ninar e Casa de Apoio – Com 
atuação reconhecida no tratamento 
de crianças com microcefalia, 
hidrocefalia e síndrome de 
Down, o Centro de Referência 
em Neurodesenvolvimento, 

Balanço também revela números como um parto realizado a cada 34 minutos e 28 mil internações Maternidades e hospitais ampliaram a qualidade dos tratamentos oferecidos na rede pública 
de saúde do Maranhão

Unidades realizaram 
161 exames por 
hora em 2017

Hospital Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago 
realiza procedimentos cirúrgicos 
de alta complexidade

Além desses resultados, o balan-
ço do ano indicou a realização 
de 1,4 milhão de exames, 28 mil 
internações e 10 mil cirurgias. O 
Hospital Macrorregional Tomás 
Martins, em Santa Inês (MA), foi o 
recordista em número de exames 
efetuados, chegando a 438.988 
atendimentos. Logo atrás aparece 
o Hospital Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago, 
em Pinheiro (MA), que registrou 
350.591 procedimentos. O traba-
lho de todas as unidades de saú-
de resultou em 161 exames por 
hora em 2017.

As três maternidades em São Luís 
(MA) e o Hospital Regional de 
Balsas, todos sob gestão do Ins-
tituto em parceria com a Secreta-
ria de Estado da Saúde, fizeram 
15.212 partos ao longo do ano, 
ou seja, a cada 34 minutos uma 
mulher deu à luz sob os cuidados 
de profissionais do Acqua. A mé-
dia de partos realizados se man-
teve semelhante a 2016, muito 
em virtude de mutirões e campa-
nhas contraceptivas realizadas ao 
longo deste ano.

A Maternidade Marly Sarney foi 
a unidade onde mais bebês nas-
ceram: 8.157. O local também re-
gistrou alto número de exames, 
com 269.486 procedimentos efe-
tuados, entre análises clínicas, 
doppler, ecocardiograma, raio-x, 
teste da orelhinha, ultrassonogra-
fia transfontanela (para detectar 
eventuais lesões cerebrais no re-
cém-nascido) e ultrassonografia.

Para o diretor-presidente do 
Instituto Acqua, Ronaldo Querodia, 
o desenvolvimento dos espaços ge-
renciados aponta um caminho coeso 
no trabalho realizado nos locais em 
que o Instituto atua. “Sabemos que 
para boa parte da população, sobre-
tudo aquela que vive no interior do 
Maranhão, os serviços de saúde são 
essenciais e se fazem cada vez mais 
necessários. Esses dados confirmam 
que o trabalho feito até aqui envol-
veu competência dos profissionais 
do Acqua e, sem dúvida, direciona 
para que possamos avançar no pró-
ximo ano, principalmente com os 
atendimentos de maior complexi-
dade. Estamos felizes por beneficiar 
tantas pessoas”, pontuou.
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Assistência e Reabilitação de 
Crianças (Ninar), também na 
Capital, realizou em maio a primeira 
pulsoterapia da rede pública do 
Maranhão. O método neutraliza os 
efeitos da doença em crianças com 
microcefalia e epilepsia refratária 
de difícil controle e auxilia na 
estabilização de eventuais crises.

Recém-inaugurada, a Casa de 
Apoio Ninar se firmou como local 
que insere a família no tratamento 
de crianças com doenças que 
afetam o neurodesenvolvimento 
ao propor um atendimento 
multidisciplinar e especializado, 
utilizando oficinas e diversas 
atividades.

A unidade ganhou destaque 
em julho durante o simpósio 
Brasileirinhas e Brasileirinhos 
Saudáveis, realizado na Academia 
Nacional de Medicina, no Rio de 
Janeiro (RJ). O evento reuniu 
acadêmicos e profissionais da 
saúde e destacou a importância 
da Casa de Apoio para a área 
de atenção integral à saúde da 
criança.

Alta complexidade – Em Pinheiro, 
o Hospital Regional da Baixada 
Maranhense Dr. Jackson Lago 
se destacou neste ano com 
procedimentos ortopédicos de 
alta complexidade: 1.062 cirurgias 
nessa especialidade foram feitas 
em 2017. Em junho a unidade 
realizou de forma inédita a 
primeira cirurgia de osteomatia 
valgizante em uma criança. O 
procedimento corrigiu uma má 
formação congênita nas pernas de 
paciente de apenas 10 anos que 
tinha os movimentos prejudicados 
pela doença.

A população do interior do 
Estado também ganhou mais 
atendimentos de alta complexidade 
no Hospital Macrorregional Tomás 
Martins, em Santa Inês. As equipes 
médicas realizaram cirurgias que 
eram feitas apenas na Capital. 
Em Balsas, o Hospital Regional 
– em funcionamento a apenas 
três meses – se tornou referência 
no atendimento de média e alta 
complexidade, gestação de alto 
risco e risco habitual, pediatria e 
cirurgia geral na região.
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Premiação pela relevância na gestão 
municipal do SUS em São Paulo (SP) é 
destaque do ano de atuação do Instituto 
Acqua em Franco da Rocha

UPA em Cotia (SP) atende três vezes a 
população da cidade em um ano

Além de oferecer serviços de 
saúde aos moradores de cidades 
como São Luís, Pinheiro, Balsas e 
Santa Inês, todas no Maranhão, 
bem como em Cotia (SP), o 
Instituto Acqua proporciona aten-
dimentos nas especialidades de 
clínica médica, odontologia e 
enfermagem para cerca de 9.400 
reeducandos em cinco unidades 
prisionais de Franco da Rocha 
(SP). Realizado desde fevereiro de 
2015, esse trabalho conquistou 
reconhecimento neste ano entre 
gestores públicos do Estado após 
receber o prêmio David Capistrano, 
em 23 de março.

A premiação foi entregue aos 
projetos de relevância na gestão 
municipal do SUS apresentados 
no 31º Congresso de Secretários 
Municipais de Saúde do Estado 
de São Paulo, em Santos (SP). A 
cerimônia contou com a presença 
da secretária Municipal de Saúde 
da Prefeitura de Franco da Rocha, 
Lorena de Oliveira, da diretora de 
Atenção à Saúde da pasta, Ales-
sandra Miranda, e de profissionais 
do Instituto Acqua.

A iniciativa recebeu um dos 10 tro-
féus entregues aos melhores pro-
jetos. Foram inscritas 378 experi-
ências de 59 municípios. “Nossos 
profissionais se orgulham por fazer 
parte de um projeto que propor-
ciona atendimentos de saúde com 
qualidade para homens e mulhe-
res privados de liberdade, inclu-
sive assistência pré-natal dentro 
do Centro de Detenção Provisória 

Feminino do município, respeitan-
do os princípios do Sistema Úni-
co de Saúde”, destacou Ronaldo 
Querodia, diretor-presidente do 
Instituto Acqua.

O projeto conta com dez equipes, 
compostas por médico, enfermei-
ro, auxiliar de enfermagem e den-
tista, que realizam atendimentos 
nas áreas da saúde da mulher, saú-
de bucal, hipertensão, diabetes, 
tuberculose, hanseníase e outras 
dermatoses, DST/HIV e hepatites. 
Palestras, campanhas educativas 
e ações de conscientização e pre-
venção também são organizadas 
periodicamente com grupos de 
reeducandos nas cinco penitenci-
árias.

Balanço – Em um ano, os profis-
sionais do Acqua em Franco da 
Rocha realizaram 406.302 atendi-
mentos, ou seja, cerca de 33.800 
por mês. No que se refere à atua-
ção de médicos dentro do proje-

Gerenciada pela parceria Instituto 
Acqua e Prefeitura de Cotia, a 
UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) Atalaia encerrou o ano 
com 722.261 atendimentos rea-
lizados, entre consultas e proce-
dimentos médicos e multiprofis-
sionais. O número equivale a um 
aumento de 21,53% em relação a 
2016 e representa três vezes a po-
pulação de Cotia (SP), estimada 
pelo IBGE em 237.750 habitantes 
em 2017.

Inaugurada em junho de 2014, 
a UPA recebe pacientes de di-

to, foram registradas 19.488 con-
sultas e 1.932 procedimentos ao 
longo de 2017.

Os enfermeiros e auxiliares de 
enfermagem responderam por 
239.796 procedimentos, como 
testes de glicemia, coleta de ma-
teriais para exames, aferição de 
pressão arterial, administração 
de medicamentos e realização 
de curativos, entre outros. Dentis-
tas realizaram 17.244 consultas e 
83.880 procedimentos no ano.

Na área da Saúde da Mulher, os 
profissionais fizeram 1.440 bus-
cas ativas de DST/HIV/Aids e 678 
coletas de papanicolau, exame 
que detecta doenças como HPV 
(papilomavírus humano, na tra-
dução do inglês), câncer de colo 
de útero e diversas DSTs. Por 
mês, 33 atendimentos a gestan-
tes de baixo risco foram efetua-
dos pelas equipes no CDP Femi-
nino da cidade.

Gestores municipais e coordenadores do Instituto receberam premiação por atendimentos 
de saúde em cinco penitenciárias da cidade; em um ano, profissionais realizaram 406 mil 
atendimentos

Em funcionamento desde 2014, unidade de saúde está sob gestão do Instituto Acqua em 
parceria com a Prefeitura Municipal

Iniciativa foi escolhida entre 378 
experiências de 59 municípios

Unidade realizou 722.261 
atendimentos ao longo de 2017

Casos de urgência e emergência chegam 
de diversas cidades próximas a Cotia

Familiares de reeducandos 
também recebem orientações 
dos profissionais de saúde
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versas cidades da região, como 
Embu, Osasco, Vargem Grande, 
Itapevi, Carapicuíba, São Roque 
e Jandira. A unidade conta com 
250 profissionais, entre médicos, 
farmacêuticos, assistentes sociais, 
enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem para atendimen-
to dos casos de urgência e emer-
gência. Por mês, as equipes foram 
responsáveis por 60.188 atendi-
mentos em média.

Ao longo do ano foram realiza-
das 192.318 consultas médicas, 
209.531 consultas multiprofissio-

nais e 320.412 procedimentos mé-
dicos e de enfermagem. Em re-
lação aos exames nesse período, 
foram realizados mensalmente, 
em média, 5.100 exames labora-
toriais, 3 mil exames de raios-x, 
2.400 testes rápidos de glicemia 
e 500 eletrocardiogramas. Além 
disso, 8.600 pacientes receberam 
medicações e 1.700 inalações fo-
ram ministradas.

O Instituto Acqua atua em conjun-
to com a Prefeitura no atendimen-
to de saúde da população desde 
2009.
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Feira Vegana se consolida como opção de 
economia criativa e atrai público do Grande 
ABC e São Paulo

Acqua entra para circuito regional 
gastronômico valorizando premiados chefs 
de cozinha do Grande ABC

Valorizar personagens do Grande 
ABC, estimular o contato com a 
comunidade local e, sobretudo, 
ampliar o caminho para receber 
diversidade cultural e gastronô-
mica. Com essa proposta, des-
de julho, o Espaço Vivências e 
Convivências do Instituto Acqua, 
em Santo André (SP), atua para 
recepcionar músicos, mas tam-
bém aqueles que ficam atrás do 
fogão. São cozinheiros que man-
têm como característica a apro-
ximação com as sete cidades da 
região e somam sucesso recém 
conquistado.

À frente da estreia dos eventos 
do Acqua esteve a chef Cris Mota, 
nascida em Santo André e ven-
cedora da quarta temporada do 
Hell’s kitchen Brasil, do SBT, 
que cozinhou no lançamento 
da Camerata de Choro, apresen-
tando a tradicional galinhada. 
“Foi um prazer imenso retornar 
a esse espaço e ajudar o Acqua 
a criar um ambiente propício à 
gastronomia saudável e que dá 
oportunidades para que ações 
de resgate da cultura aconteçam. 
Gastronomia é cultura e Santo An-
dré merece incentivos como os 
que o Instituto faz”, apontou.

Na segunda edição da Gastronomia 
e Chorinho, enquanto a Camerata 
tocava no auditório do Acqua, era 
possível adquirir um prato de gou-
lash com spätzel, com venda re-
vertida aos projetos sustentáveis 
desenvolvidos pelo Instituto. O 
destaque foi o chef andreense Ar-
thur Sauer. “Fiquei muito feliz não 
só com a quantidade de pessoas, 
mas também com a organização e 
animação durante o evento. A Ca-
merata fez uma apresentação ím-

As últimas edições da Feira 
Vegana do Instituto Acqua, reali-
zadas em Santo André e Vila Ma-
dalena (SP), reuniram pequenos 
produtores e a comunidade local 
para estimular a economia criati-
va, hábitos saudáveis e o contato 
com produtos livres de ingredien-
tes de origem animal. Este ano 
foram realizadas quatro edições, 
desde julho.

Com entrada gratuita, as ativida-
des contaram com 16 produtores 
que apresentaram aos visitantes 
diversas opções de produtos à 
base de vegetais, além de doces, 
queijos, patês e até feijoada ve-
gana. Cíntia Albani, moradora de 
São Bernardo do Campo, visitou 
a feira em novembro ocorrida na 
sede do Acqua para levar comi-
da congelada. “Aqui no ABC não 
tem tantas opções para nós vega-
nos. Quando soube da Feira fiquei 
contente. Aproveitei para com-
prar feijoada vegana congelada e 
alguns biscoitinhos”, disse.

Diante das variedades, a Feira 
também comercializou a famosa co-
xinha de Jaca. Marcio Nascimento, 
proprietário da marca Dona Zi-
gfrida, garante que o salgado é 
imbatível. “Sem dúvida é o que 
mais vendo. As pessoas procuram 
muito a coxinha e também o doce 
de biomassa. Estou expondo aqui 
na Feira Vegana do Acqua desde 
a primeira edição e percebo que 
a população do ABC não vai para 
São Paulo em busca desses pro-
dutos. Por isso a iniciativa é tão 
importante. E para nossas vendas 
é melhor ainda”, opina.

Aprovada por muitos veganos, a 
Feira atraiu olhares curiosos até 
de quem ainda não pertence a 
essa cultura. Isabela Morita Zanoli, 
3 anos, provou três tipos de briga-
deiro vegano e pediu à mãe que 
levasse o doce para casa. “Não 
conhecia a Feira. Adorei as op-
ções, comprei diversos produtos e 
voltarei todo mês. A Isabela gos-
tou muito do chocolate vegano. 
Bacana saber que Santo André 
agora tem essa opção”, conta a 
andreense Alexandra Morita Zanoli, 
mãe da pequena.

Além das opções gastronômicas, 
a ação contou com atração mu-
sical (em Santo André, três violi-

Referência para veganos de Santo André e cidades vizinhas, Feira do Instituto Acqua reúne 
gastronomia de pequenos produtores e atração musical; na Vila Madalena, evento também cria 
público fiel

Eventos do Espaço Vivências e Convivências enalteceram sete profissionais que apresentaram 
diversidade de pratos para quase 4 mil pessoas

Eventos reuniram milhares 
de pessoas do Grande 
ABC na sede do Acqua

Coxinha vegana, um dos itens 
mais procurados nas edições
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par e maravilhosa 
enquanto todos 
se revezavam en-
tre um prato de 
goulash e um pou-
co de chorinho”, 
contou Sauer, ven-
cedor da primeira 
temporada do re-
ality show de culi-
nária Cozinha sob 
Pressão, exibido 
pelo SBT em 2015.

Depois, quem co-
mandou a cozinha 
do Espaço Vivências e Convivências 
foi Ronnie Corazza, chef que apre-
sentou o cassoulet, prato típico 
francês. “Essa iniciativa é ótima 
porque amplia nosso trabalho 
para a região. Ao mesmo tempo, 
instigamos os visitantes a aprovei-
tarem comida de qualidade, com 
sabor, feita com carinho. Participei 
com enorme prazer das atividades 
do Acqua”, garantiu.

O chef Bruno Wolf também mos-
trou seu trabalho e enfatizou a re-
levância da proposta que o Acqua 
sugere. “Trouxemos para um dos 
eventos um prato típico de fazen-
da, costela defumada. No proces-
so de preparo não usei nenhum 
componente químico, fiz tudo de 
forma artesanal para combinar 
com a proposta do Instituto e das 
feiras realizadas”, explicou o chef 
andreense, destaque da edição 
2016 do reality show BBQ Brasil, 
do SBT.

Com diferentes aromas e tempe-
ros mais encorpados, o chef 
Ricardo Silvestre também inte-
grou o time de cozinheiros do 
Acqua. Ele possui experiência em 

diversos restau-
rantes da Capital 
e é dono do bu-
ffet Cozinha de 
Família. Durante 
sua passagem, 
Silvestre apre-
sentou a clássica 
paella. “Pra mim 
foi um enorme 
prazer participar. 
Adorei o espaço, 
me senti em casa 
cozinhando. Fi-
quei feliz em ter 
contribuído para 
uma ação tão ba-
cana e relevante 
como essa.”

Em outubro, no evento especial 
sobre a Rota do Cambuci, o chef 
Guga Rossi apresentou dois ti-
pos de lasanhas para o público 
e lembrou sobre a importância 
de garantir atividades gastro-
nômicas de qualidade. “Gostei 
de participar do evento e agra-
deço pelo convite. Estamos à 
disposição para contribuir em 
atividades que ofereçam opções 
culturais e de lazer para a nos-
sa comunidade. É importante 
essa movimentação em Santo 
André”, destacou o chef.

Durante as exibições do docu-
mentár io Sepultura Endu-
rance,  em novembro,  o chef 
Leandro Ciorra levou hambúrguer 
artesanal da sua marca Los Maria-
chis, de Santo André. Para ele, a 
proposta foi afinar a temática do 
rock pesado com o estilo junk 
food. “Para esse evento nós fize-
mos dois tipos de hambúrgueres, 
mais na pegada junk. Combinou 
com a cena e o Andreas Kisser 
(guitarrista do Sepultura que es-
teve presente) também aprovou. 
Adoramos participar”, pontuou. 

Outro importante nome da gas-
tronomia presente nos eventos do Ac-
qua é do chef Ricardo Fioravanti, 
do site de comida saudável Bam-
bu Chuveroso. O profissional é 
responsável por ministrar cursos 
de culinária vegana no Acqua e 
mantém público fiel por onde 
passa. 

Desde a inauguração do Es-
paço Vivências e Convivências 
até este mês, quase 4 mil pes-
soas passaram pelos eventos 
que reuniram música e gastro-
nomia. A Feira Vegana segue 
como recordista de público, 
com cerca de mil pessoas em 
sua primeira edição.

nistas realizaram apresentações, 
e na Vila Madalena, artistas imi-
grantes e refugiados de vários 
países fizeram o Sarau do Mundo 
simultaneamente à Feira). Essa 
iniciativa integra a proposta do 
Acqua de somar serviço e en-
tretenimento. “Com mais essas 
últimas edições, percebemos 
que o público do Grande ABC já 
adotou a Feira como opção de 
lazer. Desde o início nossa ideia 
era estimular a economia criativa 
e enaltecer o trabalho de produ-
tores da região que produzem 

gastronomia de qualidade para 
esse segmento. Sabemos que 
em São Paulo há diversas opções 
gastronômicas para os veganos, 
mas no ABC ainda não é comum. 
Nossa Feira Vegana atua, além 
de servir essa demanda, para 
valorizar o veganismo e também 
incentivar as pessoas a conhece-
rem essa cultura. Sem contar a 
Feira Vegana na Vila Madalena, 
que também está sendo sucesso 
de público”, comenta Ronaldo 
Querodia, diretor-presidente do 
Instituto Acqua.

Chef Cris Mota, 
vencedora do 

reality show de 
gastronomia Hell’s 
Kitchen Brasil, em 
2016, cozinhando 

em evento do 
Acqua

Chef Ricardo Silvestre 
durante preparo 
de um dos pratos 
que consagrou a 
gastronomia do 
Espaço Vivências e 
Convivências
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Ronaldo Querodia, diretor-presidente do Instituto 
Acqua, e o guitarrista do Sepultura, Andreas 
Kisser, durante exibição de Sepultura Endurance

Exibição de Sepultura Endurance reúne 
diversas gerações do rock

Sarau com imigrantes e refugiados no Acqua 
amplia olhar do Grande ABC para questão 
migratória 

Imigrantes e refugiados de vários 
países apresentaram em novem-
bro um sarau com música e poesia 
típicas de seus países no Espaço 
Vivências e Convivências do 
Instituto Acqua, em Santo André. 
O evento, com entrada gratuita, 
teve como proposta discutir a si-
tuação dos refugiados no Brasil e 
também colocar em pauta a diver-
sidade cultural destes povos. Por 
meio de manifestações artísticas, 
os músicos e poetas expressaram 
suas dificuldades e preocupações, 
dentro de uma realidade diferente 
da que estavam habituados antes 
de deixarem seus países.

Entre os artistas que realizaram 
exibições está o Balett Fareta 
Sidibé, grupo de bailarinos, 
cantores e percussionistas 
originários da Guiné Conacri, na 
África Ocidental. Outro destaque 
foi o cantor Yannick Delass, da 
República Democrática do Congo, 
que apresentou letras com forte 
cunho político e social. Jéssica 
Areias, nascida em Luanda, capital 
de Angola, também movimentou 
o público com canções próprias 
e repertório de música popular 
angolana – cantando em 
português, crioulo e umbundo. Os 
Escolhidos, quarteto vocal formado 
por imigrantes e refugiados da 
República Democrática do Congo, 
encantou apresentando repertório 
cantado à capela levando 
sonoridade do zouk, a rumba 
congolesa e outras tendências da 
música moderna africana.

O documentário ‘Sepultura 
Endurance’, que conta a trajetó-
ria de 30 anos da banda de heavy 
metal Sepultura, estreou para o 
público do Grande ABC em no-
vembro, no Espaço Vivências e 
Convivências do Instituto Acqua, 
em Santo André. A ação integrou 
o projeto Acqua Cineclube e con-
tou com a presença do guitarrista 
Andreas Kisser.

Além de acompanhar as exibições 
do filme, dezenas de fãs da ban-
da, de várias gerações, aproveita-
ram o espaço para registrar selfies 
com o músico e, claro, trocar con-
versa. “Essa interação é sempre 
incrível, ainda mais aqui no ABC, 
revendo amigos do metal. Alguns 
caras pioneiros na região, outros 
fãs que já viram vários shows do 
Sepultura em toda parte. É uma 
alegria ter essa troca, poder exibir 
o documentário aqui e ainda rever 
meu pai”, contou Andreas Kisser, 
que relembrou grandes histórias 
do rock com personagens de ban-
das consagradas do ABC como 
Blasphemer, Garotos Podres, 
Esfinge e Metal Head.

Antes  da  pr imei ra  sessão 
do documentár io ,  o  mús ico 
Andreas Kisser falou com o públi-
co e lembrou que seu pai queria 
que ele fosse cantor sertanejo. “Tá 
vendo, é bom não seguir tudo o 
que os pais falam”, brincou. O pai 
de Andreas, Siegfried Kisser, pres-
tigiou o evento e aproveitou para 
atualizar a conversa com o filho. “É 
sempre uma alegria acompanhar 
o trabalho do Andreas. Quando 
soube que haveria exibição do 
documentário em Santo André 
tratei de me programar para vir. 
Aí a gente aproveita para colocar 
o assunto em dia com o filho, já 
que é difícil vê-lo”, reforçou o pai 
do guitarrista, que estava devida-
mente “uniformizado” com cami-
sa da banda.

Ronaldo Querodia, diretor-presi-
dente do Instituto Acqua, relem-
brou durante discurso de aber-
tura que o Grande ABC revela 
diversos artistas para o Brasil e 
outros países, acrescentando a 
importância de Andreas Kisser 
e a banda Sepultura no cenário 
mundial. “Para nós é motivo de 

Ação promoveu exibição gratuita do filme para público do Grande ABC e marcou segundo mês 
do projeto Acqua Cineclube

Evento reuniu artistas de vários países que mostraram poesia, dança e música para enaltecer suas 
culturas e apontar desafios
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Cantor Yannick Delass, da República 
Democrática do Congo, apresentou 
letras com forte cunho político

Siegfried Kisser, pai de Andreas, também 
marcou presença no evento de estreia do 
documentário para o Grande ABC

Outra voz que ritmou o público 
do Grande ABC foi a de Oula 
Al Saghir. Nascida em Homs, na 
Síria, ela apresentou o cancioneiro 
árabe com a poesia de resistência 
palestina ao lado do pianista 
brasileiro Nelson Lin. “Quando ouvi 
a voz dela, me tocou muito. Eles são 
a raiz da nossa civilização. Mexeu 
comigo. Pensando musicalmente, 
eles colocam as notas de uma forma 
que não estamos acostumados 
a ouvir. A suavidade da Oula me 
surpreendeu, porque ela canta sem 
fazer esforço”, opinou Reinaldo 
Macabel, 38 anos, professor de 
música de São Bernardo do Campo.

Além das apresentações artísticas, 
quem passou pelo sarau pôde de-
gustar gastronomia árabe assina-
da pelo chef Davi Abdo. Abobri-
nhas recheadas, charutos, quibes 

e mjadras (arroz com lentilha e ce-
bola caramelizada) foram alguns 
dos pratos comercializados com 
os acompanhamentos tabule, 
babaganoush e homus. Valquíria 
Góes, 54 anos, arquiteta de Santo 
André, ficou surpresa com a diver-
sidade das atividades e adorou a 
culinária. “Confesso que participei 
sem grandes expectativas, foram 
algumas amigas que indicaram o 
evento. Fui surpreendida desde 
o cheiro até a música. As apre-
sentações foram maravilhosas e a 
comida estava excepcionalmente 
deliciosa”, comentou.

Para Ronaldo Querodia, diretor-
-presidente do Instituto Acqua e 
organizador do sarau, por essa 
pauta sobre refugiados estar 
em alta e, em soma ao número 
crescente de imigrantes no Bra-
sil, o evento teve movimentação 
relevante que desperta um novo 
olhar para a causa. “São pesso-
as que perderam muito, desde a 
casa, os familiares, os bens e a 
possibilidade de morar na pró-
pria nação. Elas não estão so-
mente em busca de uma oportu-
nidade, mas lutando para viver. 
A questão do refúgio é uma 
questão de humanidade. Trata-
-se de reconhecer um dos piores 
momentos que um ser humano 
pode enfrentar norteados pela 
miséria imposta e o isolamen-
to. Esse sarau teve caráter de 
acolhimento, mas sobretudo de 
vitrine que revela a arte sobres-
saindo aos desafios”, pontuou.

Jéssica Areias, nascida em Luanda, 
Capital de Angola, movimentou o 
público com canções próprias

muita alegria receber o Andreas. 
Não apenas pela figura singu-
lar que ele é, mas pela história 
que representa. É emocionante 
acompanhar essa trajetória e ob-
servar mais um filho do Grande 
ABC que conquistou destaque 
internacional. Trazer a exibição 
do Sepultura Endurance para 
Santo André é mais do que aten-
der a curiosidade dos fãs, mas so-
bretudo, enaltecer o berço que 
nossa região é diante do rock e 

punk rock. Em suma, abrimos o 
nosso espaço para que diversas 
pessoas conheçam nosso traba-
lho e passem a frequentar nossas 
atividades culturais”, destacou.

Para integrar a exibição do filme, 
o espaço contou com a comer-
cialização de hambúrgueres arte-
sanais da empresa andreense Los 
Mariachis e sessões de tatuagem 
feitas por profissionais da Tatuaria 
de Santo André.
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Acqua e Sebrae-SP iniciam parceria que 
beneficia empreendedores

Iniciativa VilaMundo atrai milhares de 
pessoas e mantém protagonismo do Acqua 
em projetos culturais

Estimular o desenvolvimento lo-
cal, projetar arranjos criativos e, de 
quebra, beneficiar milhares de pes-
soas que buscam entretenimento. 
Com essa proposta surgiu há seis 
meses a iniciativa VilaMundo – por-
tal que reúne informações culturais 
e descontos diante de vários esta-
belecimentos comerciais paulista-
nos das regiões de Vila Madalena, 
Centro e Avenida Paulista. Recen-
temente, em novembro, a ação 
também chegou à Feira Vegana 
do Instituto Acqua – tanto em São 
Paulo quanto na cidade de Santo 
André. Diversos produtores aderi-
ram à ideia para comercializar vá-
rios itens gastronômicos e têxteis.

Com uma história construída 
junto à comunidade, 
marcando projetos que 
incentivam o desenvolvimento 
socioeconômico dos locais onde 
atua, o Instituto Acqua mantém 
o VilaMundo, concebido pelo 
Catraca Livre e Cidade Escola 
Aprendiz, para reforçar o 
compromisso com a economia 
criativa. O projeto iniciou em 
junho no Armazém da Cidade, 
galpão cultural que fica na Rua 
Medeiros de Albuquerque, 250, 

O Instituto Acqua, em parceria 
com o Sebrae São Paulo, ofere-
ceu vagas gratuitas para curso de 
formalização destinado a micro e 
pequenos empresários que bus-
cam alavancar o próprio negócio. 
A oficina, que durou três etapas 
ocorridas em novembro, ajudou 
empreendedores a entender as 
etapas de todo o processo em-
presarial de forma rápida e práti-
ca, além de enfatizar as vantagens 
e benefícios da formalização e o 
risco da informalidade.

Desde que a figura do MEI 
(Microempreendedor Individual) 
surgiu, em 2009, com a proposta 
de trazer ao mercado de trabalho 
formal os profissionais que atua-
vam sem registro, mais de 96 mil 
pessoas tornaram-se empreende-
doras individuais no Grande ABC. 
A partir desse número e em soma 
aos problemas e dúvidas que os 
novos empresários encontram, o 
Instituto Acqua firmou parceria 
com o Sebrae-SP para fornecer 
suporte gratuito aos profissionais 
que mantém dificuldades diante 
da nova atividade. “O Acqua en-
xerga nesses novos profissionais 
bem mais do que gestores, mas 
sim empreendedores capazes 
de movimentar a economia, ge-
rar emprego e, sobretudo, serem 
protagonistas do próprio negócio. 
Essa parceria é resultado de uma 
crença do Instituto diante da for-
malização profissional com a com-
petência educacional e qualidade 
que o Sebrae oferece”, pontua 
Mariza Labrada, coordenadora de 
projetos sustentáveis do Instituto 

Iniciativa foi indicada para quem tem uma ideia de negócio ou quer regularizar e empreender

Em parceria com Catraca Livre, Chave VilaMundo oferece dezenas de descontos nas regiões 
paulistanas da Vila Madalena, Centro e Avenida Paulista; em Santo André, cupons já chegam à 
Feira Vegana
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Uma das opções para conseguir 
as Chaves VilaMundo é baixar o 
aplicativo para smartphone e tablet

Turma de empreendedores assiste 
oficina sobre formalização de 
empresas de pequeno porte 

Jardim das Bandeiras (SP).

A partir de três regiões da cidade de 
São Paulo, o site vilamundo.catraca-
livre.com.br utiliza a criação de uma 
moeda própria. Bares, restaurantes, 
lojas, ateliês e até serviços, entre 
outros estabelecimentos nessas 
áreas, atuam com descontos para 
quem usar a ‘Chave VilaMundo’. O 
recurso pode ser baixado por qual-
quer pessoa com um smartphone 
conectado à internet, diretamente 
pela página online ou aplicativo. 

Com a moeda virtual, por exemplo, 
é possível assistir shows de grandes 
artistas pela metade do preço, ou 
ainda garantir sessões de cinema a 
preços mais em conta. A rede Ci-
nemark, uma das empresas parcei-
ras do site, disponibiliza diversos 
ingressos com desconto. A marca 
também é uma das recordistas do 
portal (foram 270 mil Chaves baixa-
das para as ofertas). Reunindo todos 
os parceiros, de junho a novembro, 
foram quase 460 mil downloads.

“Os arranjos criativos são uma ex-
periência que gera a possibilidade 
de inclusão cultural, digital e social, 
além de geração de renda. É um 

modelo de tecnologia social que 
pode ser replicado por todo o Brasil 
e que começou, em junho, na Vila 
Madalena e Avenida Paulista ex-
pandindo-se para o Centro”, expli-
ca Gilberto Dimenstein, jornalista e 
fundador do Catraca Livre, uma das 
entidades parceiras do Instituto Ac-
qua.

Diante do olhar projetado para 
expandir a ação até demais loca-
lidades, Ronaldo Querodia, dire-
tor-presidente do Instituto Acqua, 
acredita que o papel desenvolvido 
até aqui mostra um resultado prós-
pero. “Essa iniciativa com o Vila-
Mundo reforça nosso papel de de-
volver para a sociedade benefícios 
e recursos que ampliam as oportu-
nidades de geração de renda e de 
qualidade de vida. Acreditamos no 
potencial das comunidades como 
alavanca do desenvolvimento local 
e temos certeza que esse projeto 
ainda vai beneficiar pessoas em 
muitas cidades. Recentemente 
começamos a trazer a Chave para 
descontos em nossa Feira Vegana 
de Santo André, após iniciar com 
os eventos no Armazém da Cida-
de. Aos poucos vamos evoluindo e 
formando a rede”, afirma.

Acqua.

Na primeira fase de atividades, os 
participantes conheceram o pas-
so a passo da legalização de um 
negócio e quais são os direitos e 
obrigações do negócio já forma-
lizado. Já na fase seguinte, a ofi-
cina ‘SEI Vender’ tratou sobre o 
marketing que pode valorizar o 

produto ou serviço ofertado. Os 
alunos viram como conquistar no-
vos clientes, aumentar suas ven-
das e expandir seu negócio. Uma 
das empreendedoras que acom-
panhou a oficina para novos ne-
gócios, Liora Mindrisz disse que o 
formato aplicado pela consultora 
do Sebrae foi interessante, além 
das dicas atuais sobre estratégias 
de vendas. “É sempre importante 
buscar atualizações, se interar das 
tendências e do que é possível 
adotar para conquistar mais espa-
ço. O Sebrae tem um peso gran-
de diante dessas atividades e aqui 
não foi diferente. Saímos do curso 
com mais clareza e corrigindo er-
ros que muitas vezes nem nos da-
mos conta”, sugere.

O último módulo, com a ofici-
na ‘SEI Controlar’ meu Dinheiro, 
apontou como fazer o controle fi-
nanceiro do negócio, administrar 
as entradas e saídas de dinheiro, 
previsão de receitas e de contas a 
pagar, além de revelar a importân-
cia de separar os recursos da em-
presa dos pessoais.

Consultor do Sebrae-SP 
durante aula inaugural 
para microempresários 
no Espaço Vivências e 
Convivências
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Projeto Teia Verde transforma comunidades 
e assume papel relevante para discutir 
políticas de incentivo

Ações sociais do Instituto Acqua realizam 
cerca de 3.700 atendimentos de saúde 
durante o ano

A população maranhense rece-
beu 3.764 atendimentos em cinco 
ações sociais realizadas por pro-
fissionais de saúde do Instituto 
Acqua nos últimos 12 meses. Or-
ganizado em espaços com gran-
de circulação de pessoas, esse 
trabalho concentrou diversos ser-
viços em atividades que levaram 
informações, serviços de saúde e 
brincadeiras para crianças e mora-
dores de diferentes comunidades.

Em março, a ação aconteceu na 
Praça do Anjo da Guarda e mar-
cou as homenagens pelo Dia 
Internacional da Mulher. Foram 
realizados 732 atendimentos de 
saúde e quem passou pelo local 
também recebeu orientações so-
bre planejamento familiar, pré-na-
tal, lei da acompanhante e violên-
cia contra a mulher.

A prevenção contra DSTs (Doenças 
Sexualmente Transmissíveis) foi o 
tema que norteou a atividade em 

Alinhavar o trabalho com o co-
nhecimento, buscar novas possi-
bilidades e sair do comum. Certa-
mente, atuar de forma transversal 
por meio de ações reflexivas é 
responsabilidade de qualquer ini-
ciativa socioambiental. À frente 
dessa linha, o projeto Teia Verde, 
realizado pelo Instituto Acqua 
com patrocínio da Petrobras, re-
velou em dois anos de atuação 
papel importante na discussão de 
políticas de incentivo no entorno 
de comunidades localizadas na 
cidade de Santo André (SP). Com 
encerramento dos trabalhos em 
junho deste ano, a atividade mos-
trou resultados relevantes.

Cerca de 50 espaços nas comu-
nidades Tamarutaca, Conjunto 
Prestes Maia e Parque Erasmo 
Assunção, todas localidades an-
dreenses, foram transformados. 
Os locais, entre associações de 
bairro, escolas, creches, casas e 
edifícios, ganharam jardins verti-
cais, vasos com várias espécies de 
plantas e áreas verdes por meio de 
oficinas práticas de arranjo floral, 
kokedama (arranjo de planta feito 
de musgo), bola-semente (usadas 
para semear flores, frutas e outras 
plantas) e painel verde, entre ou-
tras. O projeto também propor-

Com patrocínio da Petrobras, ação estimulou moradores de Santo André (SP) com atividades 
socioambientais, além de capacitar agentes para o mercado de trabalho nas áreas de jardinagem 
e paisagismo

Atividades levaram orientações, consultas e palestras para moradores na Capital e interior do Maranhão

Comunidades de Santo André 
(SP) receberam oficinas de 
jardinagem e paisagismo 
durante dois anos

Teste de glicemia estava entre as 
atividades realizadas durante ação 
em Santa Inês
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junho. O Colégio Cidade de São 
Luís recebeu os profissionais das 
unidades de saúde sob gerencia-
mento do Acqua, que realizaram 
810 atendimentos, com destaque 
para consultas com ginecologis-
tas, coletas de preventivos, pales-
tras de prevenção contra DSTs e 
distribuição de preservativos.

N o  M ê s  d a s  C r i a n ç a s ,  a 
Praça Deodoro foi o local esco-
lhido para o evento, marcado por 
atividades recreativas e serviços 
gratuitos de saúde: 813 atendi-
mentos foram feitos, entre afe-
rição de pressão arterial, testes 
de glicemia, consultas médicas, 
orientações sobre saúde bucal e 
aplicação de flúor, além de entre-
ga de kits de higiene bucal e brin-
quedos.

Pinheiro e Santa Inês – O inte-
rior do Estado recebeu as ações 
sociais em duas ocasiões. Como 
parte da programação de ativi-

dades pelo seu primeiro ano de 
implantação, o Hospital Macrorregional 
Tomás Martins, em Santa Inês, re-
alizou ação em agosto com 626 
serviços de saúde para a popula-
ção. Testes de glicemia, aferição 
de pressão arterial, testes rápidos 
de hepatite A, B e C, orientações 
com psicólogos e assistentes so-
ciais e encaminhamentos para 
consulta com oftalmologista fo-
ram feitos na Praça da Matriz.

Diversas atividades também acon-
teceram no Praça do Centenário, 
no centro de Pinheiro, para mar-
car o segundo ano de inaugu-
ração do Hospital Regional da 
Baixada Maranhense Dr. Jackson 
Lago em setembro. Na ocasião, 
os moradores da região rece-
beram 783 atendimentos, entre 
testes rápidos de HIV, sífilis e he-
patites B e C, consultas médicas, 
orientações com nutricionistas e 
aplicações de vacinas de febre 
amarela e hepatite B.

Crianças também 
participaram de 
brincadeiras em outubro

cionou aos moradores destas regi-
ões acesso gratuito a um curso de 
jardinagem e paisagismo, com au-
las ministradas três vezes por se-
mana dentro das associações de 
bairro das três comunidades. As 
seis turmas participaram de apro-
ximadamente 900 horas de aulas 
teóricas, palestras, visitas técnicas 
e atividades práticas.

“Achei muito bom, foi muito legal, 
muda bastante a vida da gente, é 
importante ver a natureza, é muito 
lindo, prevalece e muda o ambien-
te. Além disso, é bacana estar com 
as amigas, conhecer pessoas no-
vas, plantar, mexer na terra. A gen-
te esquece os problemas, esquece 
as coisas ruins, só pensa em coisas 
boas”, pontua Marinalva Francisca 
da Costa, uma das alunas.

No total, 199 pessoas foram 
capacitadas como agentes de 
transformação em técnicas de 
jardinagem, que podem intervir 
em espaços na comunidade e 
fora dela, ajudando a melhorar e 
embelezar essas áreas. Mas além 
do número de protagonistas, 
outro dado que desperta atenção 
é quanto às ramificações que o 
Teia Verde atingiu. “Conseguimos 
superar o número de áreas 

trabalhadas. Estava previsto 
atuar em seis espaços durante 
o curso, mas conseguimos 
mais de 57 locais. Esses lugares 
transformados trouxeram melhora 
no ambiente, tanto individual 
quanto coletivo, ajudando 
também na conscientização sobre 
a importância da preservação da 
natureza”, comenta Mariza Labrada, 
coordenadora de projetos 
sustentáveis do Instituto Acqua.

O amplo conteúdo oferecido pelo 
Teia Verde também contribuiu na 
preparação dos participantes para 
o mercado de trabalho. Eles rece-
beram apoio e orientação técnica 
da equipe para atuar profissional-
mente nas áreas de jardinagem e 
paisagismo. “O Instituto Acqua 
tem orgulho pela parceria com a 
Petrobras em iniciativas como essa. 
Por meio do empoderamento e da 
valorização do espaço, esse proje-
to despertou o olhar das comuni-
dades envolvidas para a importân-
cia de transformar o entorno em 
que vivem. Só assim, com trabalho, 
conhecimento e respeito ao próxi-
mo, conseguiremos alcançar novas 
perspectivas e mudar a realidade 
de cada bairro, de cada cidadão”, 
destaca Ronaldo Querodia, dire-
tor-presidente do Instituto Acqua.
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Universidade Cidadã semeia futuro de jovens 
que sonham com sucesso profissional 

Atividades educacionais, culturais e 
esportivas consagram trabalho do projeto 
EducAção em Santo André (SP)

O Instituto Acqua, em parceria 
com a Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Santo André, con-
cluiu a programação de atividades 
educacionais e esportivas nas 11 
unidades dos Cesas (Centros Edu-
cacionais de Santo André), ao lon-
go do mês de novembro. A ação 
concretiza o trabalho anual do 
projeto EducAção, iniciativa do 
Acqua que oferece apoio técnico 
e pedagógico às escolas munici-
pais por meio do desenvolvimen-
to de atividades complementares.

A programação, que contempla 
crianças, jovens e adultos, iniciou 
com o Festival de Xadrez e pos-
teriormente avançou com apre-
sentações de capoeira, dança, 
ginástica artística, teatro, circo e 
taekwondo. Neste ano, mais de 
dois mil alunos do ensino funda-
mental I foram beneficiados por 
mês.

Caroline Silva Sanches Galiassi, 
educadora e professora de dança 
do EducAção, revela que as au-
las têm papel transformador não 
apenas na vida dos alunos, mas 
em cada família. “É um projeto ex-
celente. O desenvolvimento dos 
alunos é nítido, principalmente 
daqueles que iniciaram as ativida-
des no primeiro ano e hoje estão 
no quinto. As aulas transformam 
a vida de todos, e as famílias se 
envolvem também. É gratificante 
saber que contribuo para aproxi-
mar pais, filhos e escola. Sou grata 
por participar dessa iniciativa em 
todos os anos”, comemora.

Em julho deste ano, pesquisa de 
satisfação do projeto EducAção 
indicou que 98,48% dos pais ou 
responsáveis das crianças que par-
ticipam das atividades de ações 
complementares nos 11 CESAs 
disseram estar muito satisfeitos ou 
satisfeitos com o projeto. O mes-
mo estudo mostrou que 98,94% 
dos entrevistados consideram os 
temas das aulas ótimos ou bons, 
enquanto 75,97% disseram que as 
atividades realizadas no contratur-
no são muito importantes ou im-
portantes.

Entre os motivos que incentivam 

No Brasil de tantos sotaques, é o 
fonema que define a condução da 
fala. Trata-se da pronúncia exa-
ta e ruidosa, do incômodo para 
alguns, do charme para outros. 
Nesse mesmo Brasil de tantos 
sons, cores e culturas, há jovens 
que cochicham sobre o que farão 
da vida. Cada um a seu modo, 
com suas particularidades, seus 
problemas e anseios. Mas a fase 
tão aguardada por muitos, o pré-
-vestibular, parece estorvar mais 
do que qualquer fonética. Esse 
período independe de diferenças. 
É comum. Afinal, qual carreira se-
guir? Com esse questionamento, 
nove jovens paulistanos se prepa-
raram para o Exame Nacional do 
Ensino Médio deste ano, a partir 
de aulas do projeto Universidade 
Cidadã, que oferece curso pre-
paratório gratuito - iniciativa do 
Instituto Acqua em parceria com a 
Noctuam Educação.

O curso abordou as disciplinas 
exigidas pelo ENEM e contou 
com várias ferramentas para am-
pliar o aprendizado, como mate-
rial didático exclusivo, palestras 
com profissionais e simulados, en-
tre outros recursos. “Trabalhamos 
em sala de aula com a temática do 
bullying semanas antes do ENEM. 
Os alunos realizaram redações e 
fizemos correções em conjunto. 
De certo modo, esse trabalho aju-
dou para que eles não sentissem 
o peso do tema deste ano, que foi 
sobre os desafios para a formação 

Com aulas no espaço Casa1, república de acolhimento LGBT, curso preparatório gratuito 
determina como será o amanhã de jovens a partir do Exame Nacional do Ensino MédioCentros Educacionais receberam apresentações de capoeira, taekwondo, ginástica artística, dança, 

teatro, circo e xadrez; mais de dois mil alunos do ensino fundamental I foram atendidos por mês
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Estudantes que prestaram o ENEM 2017

Ítalo Gurgel, 26 anos, 
é um dos alunos que 
realizaram a prova; jovem 
mantém expectativa de 
cursar engenharia na 
UFABC

CESA Vila Floresta 
teve como destaque as 
apresentações de capoeira

Professores do projeto 
Universidade Cidadã

Danilla da Silva Tavares, 
21 anos, também realizou 
o curso pré-vestibular; 
aluna quer fazer 
psicologia

os alunos a participar das ativida-
des, as aulas continuam se desta-
cando, com 58,73%. Neste ano, 
a possibilidade de estar próximo 
aos amigos (36,11%) e o espaço 
oferecido (20,05%) para apren-
der as modalidades também se 
sobressaíram como fatores que 
levam as crianças a ingressar no 
projeto.

Outro resultado registrado pela 
pesquisa mostrou que 78,43% 
dos pais ou responsáveis acompa-
nham as crianças sempre ou com 
frequência aos CESAs. As ativi-
dades acontecem nas unidades 
de ensino nos bairros Cata Pre-
ta, Jardim Santo André, Jardim 

Santo Alberto, Parque Andreense, 
Parque Erasmo Assunção, Parque 
Novo Oratório, Vila Floresta, Vila 
Humaitá, Vila Linda, Vila Palmares 
e Vila Sá.

“Esses dados revelam que o ca-
minho durante todos esses anos é 
mais do que acertado. Reconhece 
o trabalho excepcional dos edu-
cadores, valoriza a importância 
de atividades extracurriculares e, 
vai além, estimula o convivío de 
crianças e jovens dentro das co-
munidades. Para nós do Acqua 
é gratificante acompanhar esses 
passos”, opina Ronaldo Querodia, 
diretor-presidente do Instituto Ac-
qua.

Aula de circo encantou 
crianças do CESA Vila Linda

educacional de surdos no Brasil. 
Ficou mais fácil para eles desen-
volverem”, explica Nathaly Soares 
Silva, professora de linguagem e 
redação.

Ítalo Gurgel, 26 anos, é um dos es-
tudantes que realizaram a prova. 
Para ele, há grande expectativa. 
“Adorei o curso aqui na Casa1, 
os professores são animados, dei-
xam a gente à vontade, e aprendi 
muito além do que via na escola. É 
como clarear e expandir o pensa-
mento. Fiz o ENEM e agora estou 
aguardando. Mas devo muito ao 
projeto. Pretendo fazer engenha-
ria na Universidade Federal do 
Grande ABC”, comenta.

O Instituto Acqua contou neste 
ano com a participação da Casa 
1, uma república de acolhimento 
para LGBTs (lésbicas, gays, bisse-
xuais e transgêneros) que foram 
expulsos de suas casas. Fundado 
em 2015 por iniciativa do jorna-
lista Iran Giusti, o espaço surgiu 
quando ele abriu as portas do seu 
apartamento para receber LGBTs 
que haviam sido expulsos de 
suas residências. Com o aumen-
to da procura, o jovem percebeu 
a necessidade de um local maior 
e, junto com o estudante de re-
lações públicas Otávio Salles e 
outros parceiros, buscou financia-
mento coletivo por meio de uma 
plataforma online. Com a inicia-
tiva, eles arrecadaram R$ 112 mil 
e alugaram um sobrado no bairro 

Bela Vista (SP).

Além de república de acolhimen-
to, a Casa 1 é um centro cultural e 
educacional. O curso preparatório 
do projeto Universidade Cidadã 
iniciou em junho nesse mesmo 
espaço. Para integrar a ação, prio-
riza a participação de pessoas de 
baixa renda que farão o ENEM, 
mulheres chefes de família sem 
trabalho, pessoas da comunidade 
LGBT, pais e mães solteiros que 
tenham a guarda de filhos me-
nores de 18 anos, responsáveis 
legais de pessoa com deficiência 
física ou mental e indígenas, além 
de considerar critérios de raça 
para a seleção dos alunos.

Danilla da Silva Tavares, 21 anos, 
observou um cartaz fixado na pa-
rede da Casa1 indicando as aulas 
do curso pré-vestibular. Ela não 
apenas efetuou a matrícula, como 
também levou uma amiga para 
integrar os estudos. “Meu foco é 
cursar psicologia na Unifesp, ou 
quem sabe entrar no Mackenzie, 
mas sem dúvida esse curso do 
Universidade Cidadã montou uma 
boa base pra mim. Me sinto bem à 
vontade com os professores e per-
cebi o quanto avancei desde que 
comecei a estudar aqui”, pontua.

Aliar a vontade desses jovens com 
a oportunidade de ofertar cursos 
de alto nível é o ponto de partida 
sugerido pelo Acqua e efetivado 
pela Noctuam.
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