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Hospital 
realiza curso 
de gestantes

Educa 
Geral 
realiza 
mostra
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Instituto Acqua encerra 
ano com novos projetos 
e pronto para 2016
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Em 2015 o Instituto ampliou sua atuação com a gestão de seis 
hospitais, uma UPA e atendimento em Saúde em cinco unidades 
prisionais, além de novos projetos de sustentabilidade
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O ano de 2015 foi, sem dúvida, repleto de novidades 
para o Instituto Acqua. Nada menos do que seis hos-
pitais e uma UPA tiveram início ao longo dos últimos 
12 meses e expandiram a atuação do Instituto de 
forma consolidada para outros estados. Ainda este 
ano, começamos um atendimento a cerca de 8,2 mil 
pessoas privadas de liberdade de cinco unidades pri-
sionais em Franco da Rocha (SP) e projetos de sus-
tentabilidade em Santo André (SP) e Rio Grande da 
Serra (SP).

Tais projetos são, sem dúvida, motivo de muita ale-
gria para nossa equipe, mas são, também, reflexo de 
16 anos de um trabalho sério e transparente a servi-
ço da população. Os novos desafios, porém, trazem 
consigo também uma grande responsabilidade, pois 
o Instituto Acqua volta a ter cerca de 2.400 colabora-
dores diretos e aproximadamente 800 indiretos, to-
dos dedicados a oferecer à população atendida um 
serviço de excelência na gestão pública.

Estes profissionais juntos são responsáveis pelo ge-

renciamento de cerca de 550 lleitos de hospitais 
no Maranhão e Santa Catarina, uma UPA em Cotia 
(SP) e São Francisco do Sul (SC), pelo atendimento 
dentro das unidades prisionais em Franco da Rocha, 
pelo trabalho junto ao Imasf (Instituto Municipal de 
Assistência à Saúde do Funcionalismo), em São Ber-
nardo do Campo, e por colocar em prática projetos 
de sustentabilidade que visam dar melhores condi-
ções sociais aos participantes.

Por confiar plenamente na qualidade de nossos cola-
boradores é que assumimos novos desafios em 2015 
e é diretamente por estes profissionais que acredi-
tamos em um 2016 ainda mais próspero. O Instituto 
Acqua almeja ter condições para assumir cada vez 
mais projetos tendo como base essa gama de óti-
mos trabalhadores, cientes de sua responsabilidade 
à frente de cada projeto e que trabalham para garan-
tir um atendimento humanizado, justo e igualitário, 
prezando sempre pela transparência de seus atos. 

Que venha 2016 e seus novos desafios!

Publicação do Instituto Acqua – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental
Rua Laura, 477, Centro, Santo André - Telefone: 11 4823-1800.
Jornalista responsável – Rafael Brito - MTB 55.987
Tiragem: 3.000 exemplares.

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

EXPEDIENTE

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é o único docu-
mento que comprova a vida funcional do trabalhador. Sua perda ou 
má conservação podem gerar diversos problemas, como dificuldades 
em reaver registros antigos, encontrar um novo emprego, solicitar a 
aposentadoria e acessar direitos trabalhistas.

Cuidar da carteira envolve:

Guardá-la em uma pasta com outros documentos importantes;

Protegê-la da chuva e da ação de animais domésticos;

Evitar que líquidos caiam sobre ela.

Conserve sua carteira de trabalho

Que venham novos desafios
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A conservação da CTPS signi-
fica economia de tempo e, em 
alguns casos, de dinheiro. A 
recuperação de informações 
dos registros na segunda via do 
documento pode demandar um 
trabalho significativo e, em al-
guns casos, é necessário levan-
tar dados de empresas que já 
não estão em operação.
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Maternidade Nossa Senhora da Penha faz 92 
partos no primeiro mês de funcionamento
Sob gestão do Instituto Acqua desde 25 de setembro, em parceria com Secretaria de Estado da 
Saúde, unidade em São Luís realizou 318 diferentes atendimentos

Inaugurada em 25 de setembro 
pelo Governo do Maranhão e 
sob gestão do Instituto Acqua 
em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde, a Maternidade 
Nossa Senhora da Penha, em São 
Luís (MA), realizou 92 partos e 318 
atendimentos no primeiro mês de 
atendimento, conforme relatório 
técnico produzido pelo Instituto.

A unidade, que beneficia 58 bair-
ros da área Itaqui-Bacanga e uma 
população de 250 mil habitantes, 
registrou 92 partos nos primei-
ros 37 dias de funcionamento, o 
equivalente a mais de dois par-
tos por dia durante o período. Na 
unidade, as gestantes recebem 
acompanhamento adequado, o 
pediatra acompanha o momento 
do nascimento para avaliação do 
recém-nascido e as mães partici-
pam de programas como Rede 
Cegonha e Mamãe Canguru, que 
asseguramo atendimento humani-
zado e ágil.

“Proporcionamos qualidade de 
atendimento no momento mais 
importante na vida da gestante. 
Ela tem garantido seu parto e, 
quando apresenta um risco, não 
precisa peregrinar dentro de uma 
ambulância à procura de um lei-
to”, explicou a coordenadora de 
enfermagem do Instituto Acqua 
na maternidade, Waneska Feito-
sa, que também apontou o Centro 
Cirúrgico da unidade como outra 
vantagem para as pacientes, por 
garantir a segurança delas e do 
bebê diante de imprevistos que 
possam surgir na hora do parto.

Com 30 leitos, enfermaria e sala de 
parto, a Maternidade Nossa Se-
nhora da Penha atende especifica-
mente as gestantes referenciadas 
das USFs (Unidades de Saúde da 
Família) e possui equipe formada 
por médicos obstetras e neonato-
logistas, anestesistas e enfermeiras 
obstetras capacitados para prestar 
assistência de qualidade 24horas 
por dia, sete dias por semana.

“Nós aplicamos as boas práticas 
preconizadas pelo Ministério da 

Saúde, como a Lei 11.108, que dá 
para a gestante o direito de esco-
lher o acompanhante que perma-
necerá ao seu lado desde a entra-
da até a alta hospitalar, mesmo no 
parto cirúrgico”, destacou a coor-
denadora de enfermagem. Entre 
outros objetivos propostos pelo 
Instituto Acqua para o trabalho na 
unidade, vale destacar também o 
aperfeiçoamento da assistência à 
saúde, a busca por uma atenção 
humanizada universal e integral e 
a implantação de estratégias para 
humanizar o atendimento.

Pinheiro – Em menos de um mês 
de funcionamento, mais de 1.300 
pacientes receberam atendimen-
to no Hospital Regional da Baixa-
da Maranhense Dr. Jackson Lago, 
inaugurado em 28 de setembro 
pelo governador Flávio Dino e que 
está absorvendo toda a demanda 
por tratamento de alta complexi-
dade de 34 cidades da Baixada 
Maranhense.

Até a penúltima semana de outu-
bro, o hospital já havia realizado 44 

internações ortopédicas, 21 inter-
nações cirúrgicas, 24 internações 
médicas, sete pediátricas e seis na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
Os casos que necessitaram de ci-
rurgias foram 24 ortopédicas, cin-
co neurológicas e 24 intervenções 
cirúrgicas gerais.

Também foram feitos 1.167 aten-
dimentos no setor ambulatorial 
de alta complexidade, distribuí-
dos entre clínica geral, pediatria, 
ortopedia, cirurgias, neurologia e 
oftalmologia. 

O secretário de Estado da Saúde, 
Marcos Pacheco, comemorou o 
êxito do hospital no primeiro mês 
de atendimento. “Ficamos muito 
satisfeitos pelo impacto assisten-
cial que o Hospital Dr. Jackson 
Lago tem dado aos municípios. O 
governador Flávio Dino luta para 
acabar com as ‘procissões de am-
bulâncias’, termo usado pelo sau-
doso professor Jackson para falar 
da luta do nosso povo em busca 
de um atendimento médico reso-
lutivo”, destacou.

Unidade realizou 318 
atendimentos em um mês



Qualidade no atendimento cresce 
com parceria em Cotia

Tempo médio 
de espera por 
atendimento é 
de apenas 28 
minutos em UPA

Entre outros avanços, população conquistou a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) Atalaia, sob gestão do Instituto 
Acqua desde 2014

O início da parceria entre Insti-
tuto Acqua e Prefeitura de Cotia 
trouxeavanços para o sistema de 
saúde da cidade. Antes, o mu-
nicípio possuía apenas dois PAs 
(Pronto Atendimentos), localiza-
dos nos bairros Atalaia,Caucaia 
e um terceiro em construção no 
bairro Portão. O pronto-socor-
ro disponibilizado aos morado-
res ficava no Hospital Estadual 
de Cotia, e o atendimento era 
realizado por meio dos encami-
nhamentos dos PAs e do SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência).

No local onde hoje está insta-
ladaa UPA Rita de Cássia So-
rio havia o Pronto Atendimento 
Atalaia. Coma necessidade de 
investimento em equipamentos, 
instalações e pessoal, a Prefeitu-
ra abriu concorrência pública e o 
Acqua firmou Termo de Parceria 
em 2009, quando passou areali-
zar o atendimento ao públicoem 
unidadesde saúde de Cotia, en-
treas quais estava o PA Atalaia.

O tempo médio de espera para 
atendimento na UPA de Cotia é 
de apenas 28 minutos, de segun-
da-feira a domingo, nas três es-
pecialidades médicas oferecidas à 
população. No caso da Pediatria, 
a espera gira em torno de 20 mi-
nutos até o atendimento médico, 
enquanto os casos de ortopedia 
aguardam apenas três minutos.

Na UPA, os pacientes que chegam 
à unidade passam por um serviço 
de triagem e classificação de risco 
realizado pela equipe de enfer-
magem. Criada pelo Ministério da 
Saúde, a triagem é utilizada para 

Já em parceria com o Instituto, 
olocal foi escolhido para receber 
a Unidade de Pronto Atendimen-
to, construída por meio de con-
vênio com o Governo Federal. 
Equipada e inaugurada em 27 de 
junho de 2014 ,a UPA começou 
a oferecer serviços com qualida-
de cada vez maior e a se tornar 
referência em atendimento de 
urgência e emergência no muni-
cípio e cidades vizinhas.

Para garantir a transparência 
dessa parceria com a Prefeitu-
ra, o Instituto Acqua remete, 
mensalmente, sua prestação de 
contas à Secretaria Municipal de 
Saúde, Tribunal de Contas do 
Estado e Ministério da Justiça. 
Além disso, as prestações de 
contas dos serviços realizados 
são feitas quadrimestralmente 
em audiências públicas da pró-
pria Secretaria Municipalde Saú-
de e apresentadas ao Conselho 
Municipal de Saúde como parte 
integrante das apresentações. 
A evolução do atendimento é 

comprovada por esses relatórios, 
que indicam, por exemplo, uma 
demanda média de 49.524 pro-
cedimentos por mês, ou 1.628 
por dia, no período de um ano.

identificar os pacientes que preci-
sam de atendimento imediato de 
acordo com a gravidade, potencial 
de risco e grau do sofrimento, en-
tre outros fatores. Os profissionais 
que fazem a classificação de risco 
contribuem para agilizar o atendi-
mento dos pacientes mais graves e 

orientar o fluxo de pacientes pela 
unidade.

Esse é um dos fatores que contri-
buem para que o atendimento na 
UPA seja rápido e de qualidade, o 
que facilita também o trabalho dos 
médicos e demais funcionários.
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Casos de ortopedia têm espera 
de apenas três minutos



Iniciativa pretende ser referência para as pacientes ao trazer 
conteúdo abrangente por meio de vários profissionais; 
inscrições são gratuitas e continuam abertas

Imasf realiza primeira aula de 
curso para gestantes em São 
Bernardo

Começou em 5 de novembro o 
primeiro curso para gestantes 
realizado pelo Imasf e o Institu-
to Acqua, em São Bernardo. A 
iniciativa, voltada para as bene-
ficiárias, pretende abordar, em 
encontros semanais, as diversas 
situações vividas pelas gestan-
tes nesse período da vida, para 
orientá-las e estimular o debate 
sobre vários temas.

Realizado semanalmente por 
equipe multidisciplinar do Imasf, 

na 37ª semana de gravidez do 
primeiro filho e aproveitou para 
levar o marido, Kaique Nicolau 
de Lima, para acompanhá-la 
nessa aula. “Eu já estava procu-
rando um curso de gestantes em 
hospitais onde temos convênio 
e achei muito boa essa iniciativa 
do Imasf. Como é meu primeiro 
bebê, já estava com a intenção 
de fazer um curso assim para 
aprender e não ficar tão perdi-
da”, contou. Ela é beneficiária 
desde 2013.

“Considero o curso de gestan-
tes um marco no atendimento 
obstétrico no ambulatório do 
Imasf, pois representa um com-
plemento da assistência pré-
natal , dando a oportunidade 
para as  gestantes sentirem-se 
seguras, autoconfiantes e pro-
tegidas,  proporcionando  um 
acolhimento aos casais neste 
momento muito especial”, des-
tacou Renata D’Errico, coorde-
nadora médica do Instituto Ac-
qua.

Inscrições – Para participar do 
curso para gestantes do Imasf é 
preciso ser beneficiária e se ca-
dastrar na recepção do Ambu-
latório de Especialidades, que 
fica na Rua Princesa Izabel, 77, 
bairro Nova Petrópolis, em São 
Bernardo. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone 
4126-3333.
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Acqua faz palestra sobre prevenção do câncer de 
próstata em Franco da Rocha
Mais de 60 homens do CPP (Cen-
tro de Progressão Penitenciária) de 
Franco da Rocha participaram em 
17 de novembro de palestra sobre 
prevenção e combate ao câncer de 
próstata, realizada por profissionais 
do Instituto Acqua que atuam na 
unidade. O tema fez parte da cam-
panha Novembro Azul, mês dedica-
do a promover o combate à doença 
em todo o país.

Além de orientar a população pri-
sional sobre a importância do diag-
nóstico precoce, os profissionais de 
saúde também identificaram casos 
potenciais entre os participantes da 
palestra. Eles serão encaminhados 
para realizar o exame PSA (sigla 
em inglês para Antígeno Prostático 
Específico) e de toque retal, consi-
derados complementares para o 
eventual diagnóstico da doença.

Exames preventivos frequentes são 
fundamentais para que a doença 

seja descoberta com antecedên-
cia. Homens a partir dos 50 anos 
de idade (ou 45, se houver casos na 
família), devem procurar um urolo-
gista anualmente para realizar esses 
exames.

O Instituto Acqua mantém parceria 
com a Prefeitura de Franco da Ro-

cha, desde fevereiro deste ano, para 
realizar atendimentos nas áreas da 
Saúde da Mulher, Saúde Bucal, Tu-
berculose, Controle de Diabetes e 
Hipertensão, Hanseníase e outras 
dermatoses, DST/HIV e hepatites, 
entre outras, à população privada 
de liberdade em cinco unidades 
instaladas no município.

Kaique e Viviane participaram 
do primeiro curso

Além de palestra, também houve 
encaminhamento para exames

o curso é gratuito e permite, in-
clusive, a participação de par-
ceiros e familiares que queiram 
acompanhar as gestantes. O lo-
cal escolhido para a realização 
do curso é o anfiteatro do Am-
bulatório de Especialidades, que 
propicia a conversa mais próxi-
ma com os profissionais e a troca 
de experiências. Além disso, as 
participantes recebem uma car-
tilha com o conteúdo do curso.

A empresária Viviane Lima está 
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Instituto Acqua fecha 2015 com realização de 
626 mil consultas médicas e 7,8 mil partos em 
unidades gerenciadas

Ao longo do ano, instituição ampliou sua atuação para os Estados do Maranhão e Santa Catarina; 
projetos de sustentabilidade completam um 2015 cheio de novidades

Ao longo de 2015, o Instituto Acqua 
iniciou a gestão de seis hospitais, uma 
UPA (Unidade de Pronto Atendimen-
to) em Santa Catarina e Maranhão e 
atendimento em Saúde para cerca de 
8,2 mil pessoas em cinco unidades 
prisionais em Franco da Rocha (SP). 
Ao todo são cerca de 550 novos leitos 
sob gerenciamento do Acqua nes-
te ano. Somando estes projetos aos 
trabalhos realizados em São Bernar-
do do Campo e Cotia (SP), os profis-
sionais do Instituto Acqua realizaram 
cerca de 626 mil consultas médicas e 
7.879 partos até o início de dezembro.

O crescimento do Instituto Acqua ao 
longo de 2015 fez com que a institui-
ção chegasse a cerca de 2.400 colabo-
radores diretos e aproximadamente 
700 indiretos. Todos estes profissio-
nais ainda realizaram, por exemplo, 
48.520 procedimentos odontológi-
cos, 119 mil exames de imagem e 250 
mil exames laboratoriais, entre outras 
ações.

Entre os novos projetos que fizeram 
com que o Acqua chegasse a esse 
grande volume de atendimento, es-
tão cinco hospitais no Maranhão. Em 

maio, o Complexo Hospitalar Mater-
no-Infantil Juvêncio Mattos e as ma-
ternidades Marly Sarney e Benedito 
Leite, em São Luís (MA), passaram 
para a gestão do Acqua, que ven-
ceu concurso de projetos que teve a 
participação de organizações sociais 
de todo o País. Em setembro, a Ma-
ternidade Nossa Senhora da Penha, 
também em São Luís, e o Hospital Re-
gional Dr. Jackson Lago, em Pinheiro 
(MA), também começaram a ser ge-
renciados pelo Acqua.

Somadas, as cinco unidades signifi-
cam 497 leitos sob gerenciamento do 
Instituto. Entre as diferentes especiali-
dades, as unidades de Saúde de São 
Luís têm atendimentos como mater-
nidade, ginecologia, pediatria clínica, 
UTI pediátrica e neonatal, neonatolo-
gia, cirurgia geral infantil e uma gama 
de profissionais como cardiologista, 
gastropediatra, neuropediatra, obs-
tetra, cirurgião pediátrico, endocrino-
logista, infectologista, ginecologista, 
pneumologista, psicólogo, ortope-
dista, fisioterapeuta, neonatologista e 
anestesista, entre outros. 

O Hospital Regional da Baixada Ma-
ranhense Dr. Jackson Lago beneficia 
mais de 600 mil pessoas em aten-
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Instituição ampliou sua atuação para o Maranhão e Santa Catarina com a gestão de seis novos 
hospitais e uma UPA, além de atendimento em unidades prisionais

Atendimento de hospital em Santa 
Catarina começou em abril; UPA 

iniciou em setembro

Em São Luís (MA) Acqua começou 
gestão em quatro hospitais
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rurgia, clínica médica, nefrologia, 
oftalmologia, anestesia, gastroente-
rologia, pediatria, neurologia, cardio-
logia e ginecologia.

São Francisco do Sul – Em Santa 
Catarina, o Instituto Acqua assumiu, 
neste ano, o gerenciamento integral 
do Hospital e Maternidade Municipal 
Nossa Senhora da Graça e de uma 
UPA 24 horas, ambas em São Fran-
cisco do Sul (SC). Com maternidade, 
centro cirúrgico, serviços de diagnós-
tico e pronto-atendimento 24 horas, 
entre outros atendimentos, o hospital 
tem 37 leitos ativos entre pediátricos, 
clínicos, cirúrgicos, obstetrícia e iso-
lamento. A UPA realiza serviços que 
incluem atendimentos de urgência 
e emergência e de diagnóstico por 
imagem, tais como raio-X, exames la-
boratoriais e eletrocardiograma.

Franco da Rocha – Em janeiro a po-
pulação privada de liberdade em cin-
co unidades prisionais de Franco da 
Rocha passou a receber atendimento 
dentro das próprias penitenciárias 
por meio de parceria entre o Acqua 
e a Prefeitura Municipal, em convênio 
com o governo do Estado. As mu-

lheres recebem ações para detecção 
e tratamento de câncer uterino e de 
mama, DST/Aids e assistência ao pré-
natal, entre outros atendimentos.

Tanto homens como mulheres são 
atendidos pelos profissionais do Ac-
qua em um programa voltado para 
Saúde da Mulher, Saúde Bucal, Tu-
berculose, Controle de Diabetes e Hi-
pertensão, Hanseníase e outras der-
matoses, DST/HIV e hepatites, entre 
outras demandas. 

Acqua Sustentável – A atuação do 
Instituto Acqua nos projetos de sus-
tentabilidade também ampliou em 
2015. Nas comunidades Tamarutaca, 
Parque Erasmo Assunção e Conjun-
to Habitacional Prestes Maia, todas 
em Santo André, o Instituto iniciou o 
projeto Teia Verde, com patrocínio da 
Petrobras e apoio da Prefeitura Mu-
nicipal.

A iniciativa consiste em capacitar 
agentes de transformação por meio 
de curso de jardinagem gratuito para 
pessoas maiores de 18 anos com au-
las ministradas por paisagistas e jardi-
neiros profissionais e depois multipli-
car nas suas comunidades os temas 

abordados. 

Outro projeto de destaque no perío-
do foi o Skatescola – Superando Obs-
táculos, iniciativa da empresa Solvay 
Indupa, que patrocina o programa 
com base na Lei Paulista de Incentivo 
ao Esporte (PIE), do governo estadu-
al, em parceria com a Prefeitura de 
Rio Grande da Serra e realização do 
Instituto Acqua. Com aulas gratuitas 
de skate e noções de cidadania, qua-
lidade de vida e promoção à saúde, 
o projeto atende jovens da região de 
Rio Grande da Serra.

Cerca de 8,2 mil pessoas são 
atendidas pelo Acqua em cinco 

unidades prisionais

Teia Verde é mais um projeto 
com apoio da Petrobras

Skatescola dá aulas do esporte para jovens
Hospital em Pinheiro (MA) foi 

inaugurado em setembro



Hospital de São Francisco do Sul prepara futuras 
mães com curso de gestantes e tour pela unidade 
de Saúde

Os profissionais do Hospital e 
Maternidade Municipal Nossa Se-
nhora da Graça, de São Francisco 
do Sul (SC), formaram, em 23 de 
outubro, a terceira turma do cur-
so de gestantes da unidade de 
Saúde, que tem gestão comparti-
lhada entre Prefeitura Municipal e 
Instituto Acqua. O curso faz par-
te do projeto Pequeno Francis-
quense; Da gestação aos primei-
ros cuidados, que visa orientar as 
futuras mães e oferecer um parto 
humanizado no hospital.

O projeto colabora com a qua-
lidade da saúde da gestante e 
do bebê ao oferecer, de forma 
gratuita, orientações sobre ges-
tação, parto e pós-parto. Além 
da capacitação, as participantes 
também recebem do hospital um 
kit composto por bolsa, fraldas 
e outros itens para os cuidados 
com os recém-nascidos e as pró-
prias mães.

“Posso dizer que aprendi tudo 
que precisava, já que cheguei 
aqui assustada e sem saber nada. 
Fiquei contente em saber que o 
hospital valoriza a relação mãe

Programa começou com capacitação de profissionais e já realizou três cursos; gestão da unidade 
é feita pelo Instituto Acqua e Prefeitura

-bebê, que os profissionais são 
muito atenciosos e até trocar o 
bebê de forma correta eu apren-
di”, contou Eduarda Garcia dos 
Santos Félix, 20 anos, e que está 
em sua primeira gestação.

A terceira turma mostra a evolu-
ção do interesse das gestantes 
nas capacitações. O curso que 
começou com poucas mulheres, 
teve, em outubro, a participação 
de cerca de 45 futuras mães. A 
mãe de Eduarda, Senira Mul-
ler, que acompanhava a filha no 
curso, se disse surpresa com as 
instalações do hospital e com as 
informações passadas durante 
o curso. “Poucos hospitais têm 
uma equipe com esse pensamen-
to de preparar as mães e oferecer 
um atendimento humanizado. A 
gente precisava valorizar esse 
hospital, que está em nossa cida-
de e é público. Quem dera na mi-
nha época tivesse tido um apoio 
como esse.”

O projeto começou a ser reali-
zado em julho, com a capacita-
ção dos profissionais do hospital 
e, em seguida, também foram 
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orientadas as equipes de atenção 
básica de saúde do município, 
que fazem o primeiro convite às 
gestantes.

“Os profissionais da rede básica 
são os primeiros a receberem as 
gestantes, por isso fizemos um 
trabalho que integrasse hospital 
e rede; quando elas chegam aqui 
já são preparadas para o parto, 
com informações bem específicas 
e ainda temos a possibilidade de 
realizar até alguns exames com-
plementares que porventura elas 
não tenham recebido na rede. 
Nossa intenção é tirar a maioria 
das dúvidas e fazer um trabalho 
contínuo de orientação”, contou 
o diretor-geral do hospital, Valde-
ri Ferreira.

A gestante Luciane Cristina da 
Silva Jacinto, 19 anos, comprova 
o atendimento que o diretor do 
hospital cita. “Pra quem é mãe 
de primeira viagem como eu, é 
muito importante uma orientação 
como essa, que eu não teria se 
não fosse o trabalho do hospital. 
Uma gravidez assusta um pouco, 
mas agora fiquei mais tranquila.”
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ACONTECEU NO ACQUA

Colaboradores do Instituto Acqua do Maranhão entraram na campa-
nha mundial de Luta Contra a Aids, o Dezembro Vermelho.

A Maternidade Benedito Leite, em São Luís (MA), realizou em 9 de 
dezembro uma confraternização em comemoração ao primeiro ano 
nas novas instalações.

Cerca de 25 profissionais do Hospital Municipal Nossa Senhora da 
Graça, em São Francisco do Sul (SC), e da UPA da cidade fizeram 
treinamento sobre curativos em 30 de outubro.

Mais de 20 participantes, entre alunos e jovens da região participaram 
da aula magna do projeto Skatescola em 10 de novembro, em Rio 
Grande da Serra (SP).

A Maternidade Marly Sarney, em São Luís (MA), realizou, entre 19 e 
21de outubro, workshop de Atualização da Assistência de Enfermagem 
em Feridas e Curativos para cerca de 50 pessoas.

Waldir Ribeiro, bicampeão de parajiu-jitsu na categoria até 95 kg faixa 
roxa, foi campeão na 2ª Etapa do Campeonato Goiano, em 27 de 
setembro, em Goiânia (GO).

A Maternidade Nossa Senhora da Penha, em São Luís (MA), recebeu, 
em 9 de dezembro, encontro para discutir a implantação da nova 
etapa do programa Rede Cegonha.

Os alunos do Teia Verde participaram de solenidade de encerramento 
da 1ª etapa do projeto, em 28 de outubro, na cidade de Santo André 
(SP).

Entre outras ações, o Instituto Acqua levou oficinas e promoveu a 
libertação de livros no dia de Mobilização Social pela Educação, em 7 
de novembro, em Santo André (SP).

Acqua e Prefeitura de Santo André (SP) promoveram, em 25 de 
outubro, o 1º Festival de Xadrez Intercesas, que reuniu alunos dessa 
modalidade das Ações Complementares dos CESAs.



Projeto Skatescola 
organiza 2º 
campeonato em 
pista de Rio Grande 
da Serra

Todo Dia no Acqua – Sala Verde

Com premiação em três 
categorias, competição foi 
oportunidade para jovens 
conhecerem o projeto

O projeto Skatescola – Supe-
rando Obstáculos realizou o 2º 
Campeonato de Skate, da etapa 
2015/16, em 12 de dezembro. O 
evento, aberto ao público e gra-
tuito, aconteceu na Pista Munici-
pal Sandro Dias, em Rio Grande 
da Serra, e contou com a parti-
cipação de alunos do projeto e 
apresentações dos skatistas pro-
fissionais convidados para com-
por o júri. Desde que o projeto 
iniciou são feitos dois campeona-
tos por ano.

As disputas foram nas categorias 
mirim, iniciante e feminino e par-
ticiparam jovens entre 8 e 17 anos 
com autorização dos pais ou res-
ponsáveis e que apresentaram, 
obrigatoriamente, documento de 
identificação com foto. As inscri-
çõesforam feitas no local e as ba-
terias começaram às 10h. Todos 
os participantes tiveram direito a 
duas voltas de 40 segundos cada 
e foram pontuados conforme o 
grau de habilidade apresentado 
em cada manobra.

O júri convidado para participar 
do campeonato foi composto por 
Leo Gussi, João Gabriel e Rafael 
Sevilha, profissionais reconheci-
dos na região do Grande ABC. 
Os skatistas também se apresen-
taram ao final do torneio e parti-

O escritório do Instituto Acqua em Ribeirão Pires (SP) possui 
uma Sala Verde, ambiente para discussão e ações sobre meio 
ambiente e cidadania com livros para estudos ambientais. O 
Acqua foi contemplado pelo Ministério do Meio Ambiente 
para receber esse espaço, definido como um local vinculado 
a uma instituição pública ou privada que poderá se dedicar a 
projetos, ações e programas educacionais voltados à questão 
ambiental.

A Sala Verde do Instituto Acqua fica na Praça Sabará, 67, no 
Jardim Santa Cruz. O horário de funcionamento é das 8 às 17h.
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ciparam da entrega de medalhas 
e prêmios aos melhores coloca-
dos em cada categoria.

Além de incentivar a prática do 
skate, a competição atraiu mais 
jovens para as aulas gratuitas mi-
nistradas pelo Skatescola. Com 
foco em conceitos de cidadania e 
educação, o projeto oferece aos 
participantes a chance de desen-
volver habilidades e potenciali-
dades por meio da convivência 
com outros jovens e a relação 
interpessoal, o desenvolvimento 
de noções de cidadania e auto-
nomia, o contato que o esporte 

permite com as regras, normas, 
direitos e deveres necessários ao 
convívio social e a utilização do 
espaço público de modo saudá-
vel.

O projeto é uma iniciativa da em-
presa Solvay Indupa em parceria 
com a Prefeitura de Rio Grande 
da Serra e realização do Instituto 
Acqua. O Skatescola é patrocina-
do pela Solvay com base na Lei 
Paulista de Incentivo ao Esporte 
(PIE), do governo estadual.

Mais informações estão disponí-
veis pelo telefone 4825-1711.



Mostra de atividades dos alunos da rede 
municipal de Santo André reúne cerca de 1.300 
pessoas em cinco dias de apresentações

Cerca de 1.300 pessoas com-
pareceram entre 25 e 29 de no-
vembro à mostra das ações com-
plementares do projeto Educa 
Geral, realizada pelos alunos da 
rede municipal de ensino de San-
to André no Centro de Formação 
de Professores Clarice Lispector 
e no Ginásio de Esportes Prefei-
to Celso Daniel. O evento mos-
trou as atividades desenvolvidas 
ao longo de 2015 nos 11 CESAs 
(Centros Educacionais de Santo 
André), por meio de projeto de-
senvolvido pelo Instituto Acqua 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação da Pre-
feitura de Santo André.

Entre 25 e 27 de novembro, cer-
ca de 1.000 pessoas, entre pais 
e familiares, assistiram às exibi-

Evento envolveu crianças do projeto Educa Geral, desenvolvido pelo Instituto Acqua em parceria 
com a Prefeitura nos 11 CESAs (Centros Educacionais de Santo André)
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ções no Centro de Formação de 
Professores Clarice Lispector, em 
Santo André. No local foram fei-
tas apresentações de artes visu-
ais, circo, dança, ginástica artís-
tica e teatro, todas com enfoque 
na cultura popular brasileira.O 
público conferiu exemplos de 
danças típicas de várias regiões 
do país, como xaxado, carimbó, 
forró, baião e frevo, além de per-
formances de ginástica artística 
que privilegiaram ritmos nacio-
nais, como maracatu (pernambu-
cano), catopé (mineiro) e samba 
de roda (afro-brasileiro).

Histórias do Saci Pererê, Macu-
naíma e Lampião, adaptações de 
lendas e esquetes sobre a forma-
ção do povo brasileiro marcaram 
as apresentações das modalida-

des artes 
visuais, te-
atro e circo, 
sempre com uma abordagem lú-
dica e educativa.

No sábado e domingo (28 e 29 
de novembro) foi a vez do Giná-
sio de Esportes Prefeito Celso 
Daniel, também em Santo An-
dré, receber parte da mostra e 
encerrar a programação de ativi-
dades. No local foram realizadas 
apresentações de taekwondo e 
capoeira, com demonstrações 
dos treinamentos que compõem 
as ações de educação continu-
ada ministradas no contraturno 
escolar para os alunos do proje-
to. Cerca de 300 pessoas passa-
ram pelo local nos dois dias do 
evento.




