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EXPEDIENTE

Viabilizar e manter serviços pú-
blicos de qualidade é um desafio 
para qualquer Estado e exige in-
vestimento e pessoal qualificado, 
além de uma gestão pública efi-
ciente e que evite eventuais des-
perdícios.

Com isso, parcerias com Orga-
nizações Sociais (OSs) se torna-
ram uma alternativa econômica, 
eficiente e transparente para 
viabilizar projetos em setores es-
tratégicos do país, como Saúde, 
Educação e Meio Ambiente. Por 
meio delas, é possível assegurar 
que a gestão de serviços à popu-
lação ganhe em eficiência e quali-
dade no atendimento às necessi-
dades de diversas cidades.

Desde 15 de maio de 1998, com 
a Lei Federal 9.637, o modelo de 

PONTO DE VISTA
O Instituto Acqua, como uma OS 
reconhecida como tal em diferen-
tes Estados e municípios brasilei-
ros por sua atuação em projetos 
nas áreas da Saúde, Educação e 
outros setores, se destaca há 16 
anos por uma atuação que preza 
pelo respeito à legislação, com 
critérios claros ao prestar contas 
dos recursos públicos utilizados e 
normas que garantam uma execu-
ção qualificada dos contratos.

Trabalhamos com responsabilida-
de para que os benefícios possi-
bilitados pela existência das OSs 
cheguem a um número cada vez 
maior de cidades e para que a so-
ciedade usufrua serviços de quali-
dade a cada nova parceria.

Ronaldo Querodia é diretor-presi-
dente do Instituto Acqua.
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A importância dos EPIs
A NR-6 (Norma Regulamentadora-6), da Portaria 
nº 3.214 de 8 de junho de 1978, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, considera como EPI (Equipa-
mento de Proteção Individual) “todo dispositivo 
ou produto de uso individual destinado a prote-
ger a saúde e a integridade física do trabalhador”.
Na Enfermagem, o avental, a touca, as luvas e a 
máscara fazem parte desse conjunto de equipa-
mentos desenvolvidos para evitar que a saúde 
dos profissionais fique exposta durante suas ati-
vidades.

Fique atento!

São responsabilidades do empregado:
•Utilizá-lo apenas para a finalidade a que se des-
tina;

•Responsabilizar-se por sua guarda e conserva-
ção;

• Comunicar ao empregador qualquer alteração 
que o torne impróprio para uso.

O Instituto Acqua sempre teve como pilar o bem
-estar dos funcionários. Por isso, existe na sede da 
entidade, em Santo André (SP), um Departamen-

to de Medicina e Segurança do Trabalho destina-
do à promoção da saúde dos trabalhadores em 
todos os locais em que o Instituto atua. 

Informe-se pelo telefone (11) 4823-1800.

OS existe no Brasil, e tem ganha-
do força por possibilitar parcerias 
que valorizam o servidor público, 
agilizam a contratação de mão de 
obra especializada e o investimen-
to em equipamentos e infraestru-
tura modernos. Uma Organização 
Social, como uma sociedade civil 
sem fins lucrativos ou uma fun-
dação, é amplamente fiscalizada 
pelo poder público e Tribunais 
de Contas, e possui metas quan-
titativas e qualitativas claras, que 
garantem o repasse de verbas so-
mente às instituições que as cum-
prirem.

Dados do IBGE mostram que as 
Organizações Sociais empregam 
no Brasil mais de 2 milhões de 
trabalhadores formais, que repre-
sentam cerca de 5% dos trabalha-
dores do país.
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Em 20 dias Instituto Acqua realiza 9 mil consultas 
e 13 mil procedimentos ambulatoriais nas três 
unidades de Saúde do Maranhão que faz gestão
Dados são do primeiro relatório entregue ao Governo do Estado sobre a gestão feita no 
Complexo Hospitalar Juvêncio Matos e maternidades Benedito Leite e Marly Sarney

A primeira prestação de contas 
do Instituto Acqua pela gestão do 
Complexo Hospitalar Materno-In-
fantil Juvêncio Matos e das mater-
nidades Marly Sarney e Benedito 
Leite, todas na cidade de São Luís 
(MA), apontou a realização de 9 
mil consultas ambulatoriais e mais 
de 13 mil procedimentos ambu-
latoriais nos primeiros 20 dias de 
administração das três unidades. 
O Acqua iniciou os trabalhos em 
12 de maio e o relatório apresenta 
os procedimentos realizados até o 
fim do mês.

Nesse período foram realizadas 
9.003 consultas ambulatoriais nas 
três unidades, sendo 1.799 de Pe-
diatria, 1.662 de Obstetrícia, 877 
de Gastropediatria e 274 de Neu-
rologia. As consultas de Urgên-
cia e Emergência somaram 2.974 
atendimentos.

Entre os 13.465 atendimentos am-
bulatoriais em maio, foram feitas 
3.996 imunizações, 970 procedi-
mentos de Terapia Ocupacional e 
832 atendimentos de Fisioterapia. 
Já os serviços de diagnóstico mais 
executados foram os exames de 
raio-X (2.048), teste do pezinho 
(481), teste da orelhinha (402), ul-
trassonografia (286) e eletroen-
cefalograma (52). No total, foram 
realizados 17.922 exames labora-
toriais no período.

Entre os atendimentos que cum-
prem as metas estabelecidas pelo 
Governo do Estado, vale destacar 
o número de internações no Com-
plexo Hospitalar e Maternidade 
Benedito Leite – Obstetrícia Clíni-
ca/Cirúrgica (471) e Pediatria Clíni-
ca (143) – e na maternidade Marly 
Sarney – Obstetrícia Clínica/Cirúr-
gica (674), Pediatria Clínica (115) e 
Unidades Semi-Intensivas (31).

Os resultados positivos obtidos 
em diversas áreas reforçam o 
compromisso do Acqua com as 
ações destacadas no projeto para 
o trabalho nas unidades, entre as 
quais estão premissas para uma 

gestão de qualidade e humani-
zada, direito de informação aos 
pacientes sobre seu estado de 
saúde, permissão de visita diária, 
realização de um plano de educa-
ção permanente que contemple 
todos os profissionais e estabe-
lecimento de indicadores e me-
tas de processos que garantam o 
bom acolhimento e atendimento 
a todos os pacientes.

Eventos e capacitações – Soma-
dos aos serviços prestados nesse 
início de gestão do Instituto Ac-
qua, também foram realizadas 
atividades de capacitação e con-
fraternizações para os funcioná-
rios das três unidades. No Dia das 
Mães, em 12 de maio, a Mater-
nidade Benedito Leite ofereceu 
um café da manhã para todas as 
pacientes internadas e colabora-
doras, acompanhado de palestras 
e orientações voltadas à saúde da 
mulher. No mês de junho a unida-
de realizou uma festa junina com 

apresentações de danças típicas e 
participação de gestores, colabo-
radores, pacientes e população.

Na Maternidade Marly Sarney 
aconteceu uma homenagem aos 
profissionais em comemoração à 
Semana da Enfermagem, em 20 
de maio. A celebração reuniu en-
fermeiros, técnicos de enferma-
gem e diretores do hospital em 
uma manhã de confraternização e 
reflexão sobre a profissão e seus 
desafios.

Ainda nessa maternidade, em 27 
de maio, foi realizado o curso so-
bre “Interação Medicamentosa” 
para cerca de 50 colaboradoras. 
Um trabalho de conscientização da 
população, desenvolvido para sen-
sibilizar gestantes sobre a impor-
tância do pré-natal, foi realizado 
em 28 de maio. Essa ação contou 
com palestras e distribuição de fol-
ders nos ambulatórios, praças, ave-
nidas e paradas de ônibus.



Maternidade Marly Sarney 
realiza parto de risco 
que não pôde ser feito 
em unidade particular e 
atendimento é elogiado por 
paciente
Após hospital particular não ter leito disponível 
na UTI para receber sua filha, mulher decide dar à 
luz na maternidade pública e se surpreende com 
qualidade e rapidez do atendimento

O nascimento da segunda filha da 
funcionária do Tribunal de Justiça 
do Maranhão Luciana Murad Ab-
dalla, em 22 de maio, tinha tudo 
para ser um momento de tristeza: 
o parto seria de risco e não havia 
leito disponível na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) do hospital 
particular que fazia parte do con-
vênio médico dela. O final dessa 
história só foi diferente porque ela 
e o marido decidiram ter o bebê 
na Maternidade Marly Sarney, atu-
almente sob gestão do Instituto 
Acqua.

Luciana vinha realizando o pré-na-
tal normalmente, mas, na manhã 
do dia 22 de maio no hospital par-
ticular que a assistia, sua médica 
constatou que a bolsa havia rom-
pido e todo o líquido amniótico já 
tinha saído. Com a necessidade 
de um parto de urgência, a crian-

ça nasceria prematu-
ra, pois estava na 35ª 
semana, e teria de 
ficar internada na UTI 
neonatal. “O proble-
ma é que não havia 
mais leitos disponí-
veis”, contou Luciana.

Referência na rea-
lização de partos e 

que poderia ser adotado por to-
das as gestantes do município.

Resgate – Um resgate aéreo que 
terminou com mãe e filha no 
Marly Sarney também chamou a 
atenção no mês de julho. O Gru-
po Tático Aéreo do Maranhão 
(GTA) foi acionado na tarde de 8 
de julho pela equipe de um hos-
pital na cidade de Santo Amaro 
após ser constatada a ausência 
de sinais vitais do bebê que es-
tava no canal de parto da mãe. 
A mãe seria transferida para que 
o bebê pudesse ser retirado e 
os procedimentos médicos reali-
zados com mais segurança, mas 
durante o voo de 237 km entre 
Santo Amaro e a Capital, Maria 
da Conceição Souza começou a 
sentir contrações e deu à luz a 
Vitória, uma bebê de 50 centí-
metros e 4,4 quilos.

Imediatamente, a equipe do GTA 
acionou os responsáveis pela Ma-
ternidade Marly Sarney da situ-
ação e o hospital foi preparado 
para receber a mãe e o bebê. As 
equipes de neonatologia, UTI e 
berçário intermediário foram mo-
bilizadas e receberam Maria da 
Conceição e a criança. Os procedi-
mentos médicos foram finalizados 
na maternidade e a bebê recebeu 
o nome de Vitória, sugerido pelo 
médico Rafael Machado.

Maria da Conceição foi recebida 
no hospital Marly Sarney
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atendimento materno-infantil no 
Estado do Maranhão, a materni-
dade estava pronta para atender 
o caso. A menina, que recebeu o 
nome de Helena, foi encaminhada 
com insuficiência respiratória para 
a UTI neonatal da unidade pela 
equipe de enfermagem. O atendi-
mento rápido garantiu o bem-es-
tar tanto da mãe quanto do bebê.

Unicef – A Maternidade Marly 
Sarney foi destaque da programa-
ção da Semana do Bebê, realiza-
da no mês de junho pela Unicef 
(Fundo das Nações Unidas para 
a Infância). A unidade chamou a 
atenção do órgão internacional 
por ter sido a primeira nessa se-
mana a realizar um parto conside-
rado como ideal.

O recém-nascido, que recebeu o 
nome de David Javi, nasceu com 
4,750 Kg e 52 cm e foi chamado 
pelos organizadores do movimen-
to como “Bebê Prefeito”.  Brenda 
Pereira Pinho, a mãe do recém-
nascido, afirmou ter recebido as 
informações necessárias para uma 
gestação saudável. Ela também 
optou por fazer o pré-natal com 
os profissionais da maternidade. 
Graças ao atendimento exemplar 
oferecido à gestante e também 
pelo fato dela ter optado pelo 
parto normal, a Unicef considerou 
que Brenda teve um parto ideal, 

Maternidade ofereceu 
atendimento na UTI ao bebê de 

Luciana Murad Abdalla



05

A
C

Q
U

A
 SA

Ú
D

E
UPA Cotia completa um ano de funcionamento 
com mais de 590 mil procedimentos realizados

A UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) Rita de Cássia Sorio, no 
bairro Atalaia, em Cotia (SP), com-
pletou em 27 de junho um ano de 
atendimento à população. A uni-
dade foi construída pela Prefeitura 
de Cotia, através de convênio com 
o Governo Federal, e é adminis-
trada em parceria com o Instituto 
Acqua. Em 12 meses, a UPA reali-
zou 594.298 procedimentos, entre 
consultas médicas, procedimen-
tos de enfermagem e outros aten-
dimentos para os moradores não 
apenas da cidade, mas também 
de municípios próximos, como 
Embu, Osasco, Vargem Grande, 
Itapevi, Carapicuíba, São Roque, 
Ibiúna e Jandira.

A demanda pelos serviços da UPA 
geraram, no período de um ano, 
uma média de 49.524 procedi-
mentos por mês, ou 1.628 por dia.

Composta por uma equipe de 160 
trabalhadores, entre médicos, en-
fermeiros, técnicos e auxiliares de 

Equipamentos modernos e capacitação dos profissionais também avançam nesse 
período e contribuem para acelerar o atendimento da população

Nesse período foram realizados 19.623 exames de raio-X na unidade

enfermagem, a UPA Atalaia fun-
ciona 24 horas por dia e conta com 
equipamentos modernos para 
agilizar o atendimento e oferecer 
resultados precisos para o diag-
nóstico dos pacientes. Um dos 
avanços conquistados pela uni-
dade nesse quesito foi a instala-
ção do Laboratório de Urgências, 
que realiza mensalmente cerca de 
4.500 exames, o que contribui sig-
nificativamente para a redução do 
tempo de espera no atendimento. 
Como são exames exclusivos para 
urgências e emergências, os re-
sultados saem em até duas horas 
após a coleta.

A unidade também ganhou, no 
início deste ano, um equipamen-
to de raio-X digital que gera eco-
nomia e rapidez no atendimento 
médico. Acompanhado de um 
software, o aparelho permite que 
os ortopedistas vejam uma radio-
grafia diretamente nos computa-
dores instalados nos consultórios. 
Com uma imagem digital mais 

nítida do que as tradicionais cha-
pas, o médico consegue ver mais 
de perto uma suspeita de fratura, 
agilizando a consulta e o atendi-
mento.

Além da tecnologia, a Prefeitura 
e o Instituto Acqua investiram em 
capacitação constante às equipes 
e realização de palestras e even-
tos para promover a integração 
entre os profissionais. Outra pre-
ocupação é com a qualidade no 
atendimento, por isso, no mês de 
fevereiro deste ano, representan-
tes do Conselho Regional de En-
fermagem de São Paulo estiveram 
na UPA para dar posse à Comissão 
de Ética de Enfermagem da uni-
dade de saúde, formada por cin-
co integrantes e com a função de 
avaliar queixas encaminhadas e 
promover a qualificação dos pro-
fissionais. O grupo se reúne todo 
mês para apurar os casos aponta-
dos ao longo do período e discutir 
questões que possam melhorar o 
fluxo dentro da UPA.



Atuação do Instituto Acqua em Franco da Rocha 
amplia atendimento a população privada de liberdade
Balanço dos quatro primeiros meses de parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado apresenta 
aumento no total de procedimentos médicos realizados entre os meses de fevereiro e maio

Os primeiros quatro meses de par-
ceria entre o Instituto Acqua e a 
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) 
apresentaram avanços significa-
tivos no atendimento à saúde da 
população privada de liberdade 
em cinco penitenciárias instaladas 
no município. Desde fevereiro, 
equipes compostas por médicos, 
dentistas, enfermeiros e auxiliares 
de enfermagem realizam diversos 
procedimentos para cerca de 8,2 
mil pessoas.

O atendimento é voltado para 
Saúde da Mulher, Saúde Bucal, Tu-
berculose, Controle de Diabetes e 
Hipertensão, Hanseníase e outras 
dermatoses, DST/HIV e hepatites, 
entre outras demandas. Entre as 
ações desenvolvidas nos meses 
de fevereiro a maio, por exemplo, 
houve aumento de 33% no núme-
ro de consultas médicas, que pas-
saram de 952 para 1.267, de acor-
do com a prestação de contas do 
Instituto Acqua feita à Prefeitura e 
ao Governo do Estado.

Outro destaque positivo foram os 
procedimentos de enfermagem, 
que incluem consultas de pré-na-
tal, atividades educativas em gru-
po, coleta de materiais para exa-
mes, aferição de pressão arterial, 
administração de medicamentos 
e realização de curativos. Em feve-
reiro, foram registrados 2.608 pro-
cedimentos, atingindo em maio a 
marca de 4.855, o equivalente a 
86% de crescimento.

Contudo, nesse período, o maior 

Palestras para os profissionais do Instituto foram 
realizadas durante a Semana da Enfermagem

Para lembrar o Mês da Mulher, equipe do Acqua 
realizou atividades dentro do CDP feminino

salto foi percebido no total de 
consultas ao dentista: o número 
mais que triplicou, passando de 
316 para 1.059 até maio. Entre 
as atividades executadas pelos 
dentistas nas unidades, além das 
consultas, destacam-se também 
ações de orientação, escovação 
dental supervisionada, exame bu-
cal, aplicação de flúor e restaura-
ção de dentes.

Ao bom andamento dos traba-
lhos, somam-se ainda as ativida-
des de orientação e prevenção 
realizadas pelos profissionais com 
grupos de reeducandos. Entre os 
temas abordados pelas equipes 
estão doenças como hipertensão, 
diabetes, DST/HIV e câncer de 
colo do útero, além de palestras 
sobre alimentação adequada e 
saúde bucal. Outra atividade de 
destaque neste período foi re-
alizada entre os dias 16 e 20 de 
março, quando o Instituto Acqua 
promoveu atividade física dentro 

do CDP (Centro de Detenção Pro-
visória) feminino onde estão cerca 
de 1,5 mil mulheres privadas de li-
berdade. A ação teve como obje-
tivo lembrar o Dia Internacional da 
Mulher, celebrado em 8 de março.

“Essas atividades têm sido mui-
to importantes para a prevenção 
de doenças graves na população 
prisional. Os reeducandos nunca 
tiveram de perto uma atenção à 
saúde como essa”,  explicou Pris-
cila Fernanda, coordenadora téc-
nica do Instituto Acqua, em Fran-
co da Rocha. O foco na educação 
em saúde, diferencial do Acqua 
nos projetos que desenvolve pelo 
país, contribui para ampliar os re-
sultados e aperfeiçoar ainda mais 
os profissionais dentro das uni-
dades prisionais. “Quando essa 
população é orientada sobre as 
possíveis doenças, ela se torna 
multiplicadora desse conheci-
mento, o que aumenta a preven-
ção”, afirmou Priscila.
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Imasf reforma espaço para exames 
de ultrassom e realiza cerca de 
800 atendimentos por mês
Tecnologia avançada permite que resultados saiam no mesmo 
dia e facilita o diagnóstico e atendimento dos beneficiários

Serviço conta com 
tecnologia de ponta 

para emissão de 
laudos no mesmo dia

Realizados desde que o Institu-
to Acqua iniciou a parceria com 
o Imasf, há três anos, os exames 
de ultrassonografia se destacam 
como um dos principais recursos 
para acelerar o atendimento dos 
beneficiários e aumentar a preci-
são dos diagnósticos. Em 29 de ju-
nho, o serviço foi transferido para 
uma nova área dentro do ambu-
latório, reformada para oferecer 
mais comodidade e privacidade 
aos pacientes e funcionários.

No local, os especialistas realizam 
cerca de 800 exames por mês em 
diversas áreas do corpo, sendo 
que as principais são: abdômen, 
rins e vias urinárias, pélvico gine-
cológico e transvaginal, mamas, 
próstata, tireoide, articular e mús-
culo esquelético. O resultado é 

entregue ao paciente no mesmo 
dia e, com o laudo colorido e em 
alta resolução, é possível detectar 
alterações que passariam desper-
cebidas em exames sem essa tec-
nologia.

O Imasf também oferece outros 
tipos de ultrassonografia além 
da convencional, como o Do-
ppler Colorido, específico para 
avaliação do fluxo e circulação 
sanguínea nos órgãos. O proce-
dimento é geralmente utilizado 
para detectar e analisar tumores, 
inflamações, ovulação e o coração 
do bebê. Por mês são feitos apro-
ximadamente 200 exames como 
esse.

Outras modalidades de exames 
disponíveis no Ambulatório de 
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Especialidades são o Obstétrico, 
Morfológico e Doppler Obstétri-
co. No caso do ultrassom morfoló-
gico, por exemplo, é possível ava-
liar o desenvolvimento e formação 
do feto e pesquisar possíveis do-
enças, inclusive até determinar o 
sexo do bebê. Cerca de 80 proce-
dimentos são realizados a cada 30 
dias, e em todos o Imasf entrega 
gratuitamente para a gestante um 
DVD com as imagens do exame.

Coordenada pelo médico Mau-
rício Dias Júnior, a equipe que 
realiza os procedimentos atende 
todos os beneficiários do Imasf e 
também os 477 pacientes do pro-
grama Imasf em Casa. Também 
são aceitos os pedidos solicitados 
por médicos externos credencia-
dos, que não atuam no ambulató-
rio. “A ultrassonografia é uma das 
principais modalidades de exa-
mes de diagnóstico por imagem, 
sem contraindicações e altamente 
disponível. Trata-se de um estu-
do dinâmico com a vantagem de 
resultados e diagnósticos imedia-
tos. Assim, nossos beneficiários 
ganham tempo e qualidade em 
atendimento”, destacou o coor-
denador.

O serviço está à disposição de se-
gunda a sexta-feira, das 7h às 19h, 
no Ambulatório de Especialidades, 
que fica na Alameda Princesa Iza-
bel, 77, bairro Nova Petrópolis, em 
São Bernardo (SP), e é realizado 
mediante agendamento prévio.



Instituto Acqua completa 
três meses no Hospital 
Nossa Senhora da Graça 
com anúncio de novos 
programas

O Hospital e Maternidade Munici-
pal Nossa Senhora da Graça, em 
São Francisco do Sul (SC), comple-
tou três anos de existência em 4 de 
julho, mas a data também marcou 
os três primeiros meses da unida-
de sob gestão do Instituto Acqua. 
Após os primeiros 90 dias com a 
nova administração, já é possível 
perceber aumento no número de 
atendimentos realizados e a dire-
ção do hospital aproveitou a data 
para apresentar novos programas 
a serem implementados ao longo 
do segundo semestre.

Em 90 dias de gestão do hospital e 
maternidade de São Francisco do Sul (SC), 
Instituto aumentou número de pacientes 
atendidos em vários setores

foram os exames feitos entre abril 
e junho. Ao todo, o hospital reali-
zou 4.442 radiografias, 531 ultras-
sonografias, 179 endoscopias, 47 
colonoscopias e 20 espirometrias.

O Hospital e Maternidade Nossa 
Senhora da Graça conta hoje com 
maternidade, centro cirúrgico, 
serviços de diagnóstico e pron-
to-atendimento 24 horas, entre 
outros atendimentos. A unidade 
também possui 37 leitos ativos, 
entre pediátricos, clínicos, cirúr-
gicos, obstetrícia e isolamento, e 
capacidade de ampliação tanto 
de leitos quanto de serviços ofer-
tados.

“Em pouco tempo, a Secretaria e 
o Instituto Acqua fizeram mudan-
ças pontuais que já surtiram efeito 
no atendimento à saúde dos mo-
radores de São Francisco do Sul. 
Agora, a parceria entra num mo-
mento de colocar em prática um 
planejamento mais duradouro”, 
afirmou o secretário municipal de 
Saúde, Marcos Scarpato.

Novos programas – Aproveitan-
do a data de aniversário do hospi-
tal e dos primeiros 90 dias da nova 
gestão, a diretoria do hospital 
anunciou a criação de projetos e a 
retomada do programa Pequeno 
Francisquense.

O Instituto Acqua colocará em 
prática seu programa Saúde com 
Movimento, em que levará para 
bairros de São Francisco do Sul 
atividades físicas aliadas a pales-
tras e ações preventivas como 
forma de orientar a população 
sobre a importância dessas medi-
das para uma forma de vida mais 
saudável. Palestras orientativas 
passarão a ser realizadas mensal-
mente no hospital para profissio-

nais da saúde e para os próprios 
moradores com diferentes temas 
a cada mês.

As gestantes de São Francisco do 
Sul passarão agora a ter uma aten-
ção ainda mais especial. O pré-na-
tal continuará sendo realizado pela 
rede básica de saúde do município 
e o hospital terá agendamento de 
visitas monitoradas, inclusive com 
equipe médica da Obstetrícia, ati-
vidades de orientação específicas a 
cada mês e uma caderneta da mãe 
e do bebê para que as gestantes 
tenham assim uma gestação mais 
saudável. O programa Pequeno 
Francisquense foi retomado pelo 
Instituto Acqua em 17 de julho e 
será realizado em duas etapas: na 
primeira serão realizados encontros 
com os profissionais. Em seguida, 
serão feitas capacitações com as 
gestantes para transmitir as infor-
mações necessárias sobre os tri-
mestres gestacionais e entrega de 
kits.

“O perfil do Instituto Acqua em 
todos os locais onde atua é estar 
o mais próximo possível da comu-
nidade. Depois dos três primeiros 
meses de atuação, agora temos 
condições de dar início a ações que 
envolvam ainda mais os morado-
res”, disse o diretor-presidente do 
Instituto Acqua, Ronaldo Querodia.

Semana da Enfermagem 
contou com confraternização e 
capacitação dos funcionários

Em estande montado durante aniversário da 
cidade, equipe realizou atendimento ao público
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Um dos principais avanços no 
período de gestão do Acqua foi 
o número de atendimentos rea-
lizados no pronto-atendimento 
de casos de obstetrícia. Em todo 
o ano de 2014 foram registrados 
324 atendimentos desse tipo, en-
quanto que só entre os meses de 
abril a junho deste ano já foram 
feitos 221, ou seja, a equipe efe-
tuou 68% do total registrado no 
ano passado.

Além disso, em apenas três meses 
sob a nova gestão a maternidade 
já realizou 150 internações, ante 
501 em 2014, o equivalente a 30% 
do total de atendimentos do ano 
anterior. Outros dados que mere-
cem destaque no levantamento 
realizado pela direção do hospital 

Evento no auditório 
do Shopping São 
Francisco marcou 

retomada do projeto 
Pequeno Francisquense
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São Francisco do Sul - A equipe do Hospital e Maternidade Municipal 
Nossa Senhora da Graça, de São Francisco do Sul (SC), proporcionou, 
em 12 de junho, um momento de lazer para crianças internadas, com 

atividades de recreação e contação de histórias.

Festa junina - Para marcar o período de festejos juninos, as maternidades 
Marly Sarney e Benedito Leite e o Complexo Hospitalar Materno-Infantil 
Juvêncio Matos, administrados pelo Instituto Acqua em São Luís (MA), 

realizaram confraternizações.

Coluna Saudável - O Instituto Acqua e o Imasf realizaram palestra 
gratuita sobre o tema Coluna Saudável. Ministrada pelos fisioterapeutas 
Vinicius Tonon e Helen Donofre, o encontro aconteceu no Ambulatório 

do Imasf, em São Bernardo (SP), e reuniu mais de 20 pessoas.

Franco da Rocha - Os profissionais do Instituto Acqua realizaram duas 
palestras em 16 de junho para 60 pessoas do CPP (Centro de Progressão 

Penitenciária) de Franco da Rocha (SP). A ação faz parte de uma série 
de atividades educativas ministradas todos os meses para a população 
privada de liberdade em cinco unidades prisionais administradas pelo 

Acqua em parceria com a Prefeitura.

Alunos do projeto Skatescola - Superando Obstáculos e público em 
geral participaram de uma aula magna sobre o esporte com o skatista 
profissional André Cywinski, que aconteceu em 18 de julho, na Pista 

Municipal Sandro Dias, em Rio Grande da Serra (SP).

Comunidade Viva - Formados durante a primeira turma do Comunidade 
Viva, curso de jardinagem e paisagismo realizado pelo Instituto Acqua 

com patrocínio da Petrobras, os jardineiros Daniel Leal e José Apolinário 
dos Santos foram destaque em revista especializada por um projeto de 
paisagismo feito em parceria com o escritório Fernanda Secco & Valéria 
Santos Arquitetura e Interiores, em um imóvel de São Caetano do Sul (SP).

Capacitação - A equipe recém-contratada para atuar na Enfermaria e 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da Maternidade Marly Sarney, em 

São Luís (MA), participou, em 8 de junho, da oficina de Boas Práticas – 
Atendimento Humanizado ao Recém-nascido de Baixo Peso, com amplo 

destaque para o Método Canguru.

Aposentadoria - Em 23 de junho, o Anfiteatro do Imasf recebeu palestra 
sobre o tema “Aposentadoria: como viver bem e desfrutar deste novo 
momento da vida”. Aberta aos beneficiários, a palestra foi ministrada 

pelas psicólogas Daniele Edargo e Luisa Chiocheti Pernias.

Educa Geral - O CESA (Centro Educacional de Santo André) da Vila 
Palmares, em Santo André (SP), foi palco de uma série de atividades 
recreativas para as crianças da região em evento realizado em 30 de 
maio pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação. O encontro, chamado de “Sábado Cultural”, faz parte de um 
trabalho de divulgação do projeto Educa Geral.

Petrobras - Em 17 de julho, o Instituto Acqua recebeu em sua sede a 
Gerente de Comunicação e Responsabilidade Social da Recap (Refinaria 

Capuava), da Petrobras, Lauristela Paim de Pádua Crivochein. Ela foi 
recebida pelo diretor-presidente do Instituto, Ronaldo Querodia, e equipe.

ACONTECEU NO ACQUA
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Desde 2012, o Instituto Acqua é 
um ponto de Bookcrossing, mo-
vimento mundial de compartilha-
mento de livros. Todos os escri-
tórios do Acqua recebem livros 
doados, que são cadastrados no 
site www.bookcrossing.com.br, 
etiquetados e libertados em lo-
cais públicos. O objetivo é que 
esses livros ganhem novos leito-
res que continuarão a corrente 
repassando a obra para outra 
pessoa.

O destino é uma incógnita, mas, 
com o cadastro no site, pode-

se acompanhar por onde o livro 
passou, quem são as pessoas 
que o pegaram e qual a opinião 
delas sobre a obra. A intenção é 
que a publicação viaje por vários 
lugares, atingindo diferentes cul-
turas e pessoas das mais variadas 
faixas etárias e condições socioe-
conômicas.

A ação também inclui parceria 
com a Cooperpires (Cooperativa 
de Catadores de Ribeirão Pires), 
que entrega ao Instituto publica-
ções encontradas em meio aos 
materiais descartados.

Instituto Acqua dá início em 
Santo André (SP) a projeto Teia 
Verde patrocinado pela Petrobras
Curso de jardinagem reuniu moradores inscritos e autoridades da 
Prefeitura de Santo André (SP) no Centro Comunitário Tamarutaca

O Instituto Acqua realizou em 29 
de junho a primeira aula do pro-
jeto Teia Verde, uma iniciativa do 
Instituto Acqua com patrocínio da 
Petrobras e apoio da Prefeitura 
Municipal, no Centro Comunitário 
Tamarutaca, em Santo André. O 
evento contou com a presença da 
secretária de Inclusão e Assistên-
cia Social da prefeitura, Aparecida 
de Fátima Grana, da secretária 
adjunta de Inclusão e Assistência 
Social, Célia Aparecida Ducci, de 
moradores inscritos no projeto e 
de diversos parceiros do Teia Ver-
de.

Além de marcar o início das aulas 
gratuitas de jardinagem que serão 
ministradas para os moradores 
das comunidades do Parque Eras-
mo Assunção, Tamarutaca e Con-
junto Habitacional Prestes Maia, 
todas em Santo André, o evento 
reforçou a atuação do Instituto 
Acqua na cidade por meio de 
projetos que formam agentes de 
transformação. Para a secretária 
de Inclusão e Assistência Social, 
o Teia Verde vai desenvolver nos 
participantes o amor pela comu-
nidade. “O Instituto Acqua veio 
para completar todo um ciclo de 
formação desse núcleo comuni-
tário. Então o projeto é uma nova 
oportunidade para essas pessoas 
verem a sua comunidade com ou-
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tros olhos”, afirmou.

A secretária adjunta de Inclusão 
e Assistência Social, Célia Apa-
recida Ducci, reforçou para os 
participantes as qualidades que 
o Instituto possui na realização 
de projetos desse porte. “Nós 
conhecemos o Instituto Acqua 
há muitos anos e sabemos que, 
onde ele põe a mão, a semente 
vai nascer e prosperar”, desta-
cou.

Durante a apresentação do curso, 
os alunos também conheceram 
os professores, alguns exemplos 
bem sucedidos de projetos já 
desenvolvidos pelo Acqua, como 
o Lápis Semente, e a grade de 

aulas com explicações sobre as 
atividades. “Aqui a gente vai ter 
a possibilidade de trabalhar em 
uma área urbana, e o projeto vai 
dar a oportunidade para vocês 
se profissionalizarem como jardi-
neiros”, disse a arquiteta e pai-
sagista Carmen Bosso, uma das 
professoras do curso.

O Teia Verde é curso de jardina-
gem gratuito para pessoas maio-
res de 18 anos, com carga horária 
de 156 horas, aulas três vezes por 
semana e turmas com 25 vagas. 
A finalidade é formar agentes 
de transformação, o que permi-
tirá aos participantes multiplicar 
nas suas comunidades os temas 
abordados.
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Participantes se reuniram 
no Centro Comunitário 
Tamarutaca, em Santo André



Palco recebeu shows de 
artistas de diversos estilos 
musicais

Palco do Instituto Acqua é destaque no 
15º Festival de Inverno de Paranapiacaba

Projeto Educa Geral promove 
atividades de lazer e recreação 
nos CESAs durante as férias

Os alunos da rede municipal de 
ensino de Santo André participa-
ram de várias atividades de lazer 
e recreação entre os dias 4 e 19 
de julho nos 11 CESAs (Centros 
Educacionais de Santo André) 
espalhados pela cidade. Foram 
realizadas brincadeiras e oficinas 
gratuitas como parte das ações 
do projeto Educa Geral, realiza-
do por meio de parceria entre 
o Instituto Acqua e a Secretaria 
Municipal de Educação.

Todas as atividades tiveram 
acompanhamento de monitores 
e incluíram contação de histó-
rias, brinquedos infláveis de fute-
bol de sabão e tobogã, além de 
oficinas como confecção de brin-
quedos com materiais reaprovei-
tados e produção de pipas.

A programação é diferente em 
cada um dos CESAs, que ficam 

O Instituto Acqua marcou pre-
sença no 15º Festival de Inverno 
de Paranapiacaba, em Santo An-
dré, patrocinando um palco, que 
ficou na Rua Direita. E as atrações 
levadas pelo Instituto Acqua fo-
ram destaque da programação, 
lotando as ruas do entorno nos 
quatro dias de evento, realizado 
em 18, 19, 25 e 26 de julho.

Com a presença de diversos ar-
tistas da música instrumental e 
da MPB, além de novos talentos 
do cenário musical brasileiro e 
regional, atrações itinerantes e 
cinematográficas e várias ativi-
dades culturais, o festival reuniu 
cerca de 13 mil pessoas por dia. 

Com três apresentações diaria-

nos bairros Parque Andreense, 
Cata Preta, Jardim Santo Alber-
to, Jardim Santo André, Parque 
Erasmo Assunção, Parque Novo 
Oratório, Vila Floresta, Vila Hu-
maitá, Vila Linda, Vila Palmares e 
Vila Sá. 

Educa Geral – O projeto Educa 

Geral é oferecido desde 2014 
e, além das atividades comple-
mentares, também inclui ações 
recreativas aos fins de semana 
com a equipe de monitores de 
jogos cooperados. Em média, 
são atendidos por mês mais de 
2 mil alunos do Ensino Funda-
mental 1.

Diversas brincadeiras e 
oficinas gratuitas foram 
realizadas em Santo André (SP)
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Atividades são gratuitas e realizadas por monitores para os alunos da rede municipal de ensino

mente, o Palco Acqua teve shows 
de nomes como Márcia Cheru-
bin, Kléber Albuquerque e Ir-
mandade do Blues, como desta-
que, mas também ótimos shows 
como Trio De Jorge, Quinzinho e 
Família, Grazzie Brasil, João Cris-
tal, Elaine Marin, Adolar Marin, 
Cry Babe e Convidados, Grupo 
Sambetto e André Marchiori.

Uma das principais novida-
des desta edição é o processo 
de restauro que promete dar 
nova vida a Paranapiacaba. 
Quem esteve no evento teve 
a oportunidade de conferir as 
obras nos Galpões do Almoxa-
rifado e das Oficinas, na Ga-
ragem das Locomotivas e na 
Biblioteca.




