ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Princípios mantidos ao
longo do tempo

A

o completar 90 anos, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado
do Rio Grande do Sul traz um olhar sobre sua história e seus reflexos
no setor assistencial e de atendimento em saúde médico-hospitalar do
nosso Estado.
A velocidade dos acontecimentos imprime um ritmo intenso às necessidades
de respostas às crescentes demandas sociais, à evolução gerencial, tecnológica
e das nuances de mercado no setor da saúde, levando a adaptações e mudanças
para acompanhar as novas composições da sociedade. O que permanece, no entanto, são as convicções de dedicação, trabalho e acolhimento. São os princípios
da Afpergs, expressos neste breve registro de suas realizações.
A Diretoria

DIRETORIA AFPERGS: Egydio Fuchs – Diretor Vice-Presidente, no exercício da Presidência (sentado), Romeu Fuchs –
Diretor Assistencial, Walmor de Araújo – Diretor Financeiro e José Carlos Martins – Diretor Social

U

ma história é feita por pessoas, por um ideal
compartilhado, vivenciado pela atuação
representativa e gestão calcada em valores
e princípios que norteiam seus rumos. A trajetória
da Associação dos Funcionários Públicos do Estado
do Rio Grande do Sul – Afpergs é construída por
pessoas – dirigentes e quadro funcional – que, a
cada dia nestes 90 anos, edificam sua constante
evolução.
Atualmente, são 2640 colaboradores nas
empresas do grupo. E manifestamos, aos de ontem
e aos de hoje, nossa homenagem e agradecimento
pela plena sintonia com os ideais da entidade.

PRESIDENTES DA AFPERGS:
Eduardo Duarte: 1928-1933
Augusto de Carvalho: 1933-1934
João Maria Soares: 1934-1937
Olímpio Silveira: 1937-1939
Saul Teixeira: 1939-1963
Álvaro Azambuja Guimarães: 1963-2001
Waldemiro Claudino Galli: 2001-2013
Decio Francisco Scaravaglioni: 2013-atualmente licenciado.

Idealismo de
resultados

A


reputação de seriedade
e ética da Afpergs
foi determinante para a
aprovação, em tempo recorde,
da implantação do Comitê de
Ética em Pesquisa, pelo Conep –
Conselho Nacional de Pesquisas
do Ministério da Saúde. O Comitê
baliza a ação da Unidade de
Pesquisa Clínica do HED, a qual,
seguindo determinações da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – Anvisa, traz inovação,
valor e desenvolvimento técnico
de alto nível para a instituição.

Uma ideia na mente é o que fomenta as grandes mudanças da história. A
vontade cresce no coração e na alma, e daí vem o impulso para a ação,
transformando a realidade. Esse é o âmago da trajetória da Associação
dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul – Afpergs, que
completa 90 anos, cheia de vitalidade e em constante evolução.

A

o final dos anos 1920, não existiam, no Rio Grande do Sul, entidades nem programas voltados
à assistência em saúde do funcionalismo
estadual. Um grupo de abnegados servidores públicos mobilizou-se, em novembro de 1928, e decidiu colocar em prática a ideia havia muito acalentada: criar a
Associação dos Funcionários Públicos do
Estado do Rio Grande do Sul, dedicada à
assistência social e em saúde para os funcionários e seus familiares.
Foi a primeira e grande ação de um
trabalho que, desde então, evolui em
conceitos e modernidade, sem perder o
foco original.
A Afpergs nasceu com a certeza de
que surgia para crescer. Os primeiros anos
foram difíceis. Era preciso ter uma sede
para congregar os associados, e também
captar recursos, a fim de garantir o futuro.
A entidade se expandia e mais uma
ideia surgiu: construir uma sede própria,
definitiva, com estrutura e espaço para
atender aos associados e prestar serviços
médicos e odontológicos. Em 1941, co-

meçou a construção do prédio de 12 pavimentos, na esquina da Rua dos Andradas
com Gen. João Manoel, em terreno doado
pela Prefeitura. Dois anos depois, estava
pronto o edifício que mudou o cenário do
centro de Porto Alegre, e onde a Associação funciona até hoje.
A partir da intensa relação com seus
associados, da grande interação com o
funcionalismo gaúcho, do acolhimento e
proximidade que sempre pautaram seu
gerenciamento, a Afpergs agregou uma
permanente visão de futuro que a levou a
acompanhar e, em alguns momentos até
antecipar, as transformações de mercado
da saúde nos séculos 20 e 21.
Hoje, é um grupo empresarial moderno, atento à evolução tecnológica,
às tendências e aos conceitos gerenciais
em saúde. A mão e o coração da Afpergs
transparecem na gestão de suas empresas: Hospital Ernesto Dornelles, Hospital
de Caridade São Jerônimo, operadora Verte|Saúde e no Posto Assistencial de Atendimento Gratuito da Ilha do Pavão. Neles,
está sua perpetuidade.

A


mpliando continuamente o
quadro de associados e os
serviços médico-odontológicos,
a entidade já entendia a
importância da transparência
empresarial: em atitude inovadora
para os anos 1940/50, emitia
regularmente Relatórios com
dados detalhados sobre novos
inscritos, consultas, atendimentos
e custos operacionais.

HED impacta o cenário da
saúde no Rio Grande do Sul

Cuidados integrados e ampliação de
benefícios com a Verte|Saúde
Cuidar da saúde, do bem-estar e da
satisfação dos clientes é prioridade
para a Afpergs, que trabalha
para ampliar produtos e serviços
que garantam melhor qualidade
de vida a seus beneficiários.
Lançada pela Associação em
2013, a proposta inovadora da
Verte|Saúde é tratar a saúde
de forma integral, por meio do
conceito de Rede Integrada de
Cuidados. Com a operadora, a
Afpergs se abre ao mercado, e seus
benefícios estão disponíveis a toda
a sociedade.

A existência do Hospital Ernesto Dornelles celebra a visão
de cuidado e atenção à vida praticada pela Afpergs. À sua
trajetória de pioneirismo, qualidade técnica e humana,
somam-se o atendimento diferenciado e a proximidade com
a comunidade. Renovado e competitivo, em pleno processo
de expansão, o HED prepara-se confiante para o futuro, com a
segurança de quem tem bases sólidas.

S

aúde é o equilíbrio nos níveis físico,
emocional e mental. O conceito de
Cuidado Integrado está centrado
na recuperação global da pessoa, através
da atenção continuada, com foco na prevenção e promoção à saúde, identificando cada realidade e intervindo de forma
eficiente. O processo de registro da operadora junto à Agência Nacional de
Saúde – ANS, assegurou a concretização de um ideal: proporcionar produtos e serviços de qualidade e preços
distintos do mercado.
Uma evolução da visão
de assistência original
da entidade, porém
em plena sintonia
com as ideias que
motivaram sua criação, há 90 anos.
Hospitais, clíni-

cas, serviços e profissionais da rede própria proporcionaram à Verte|Saúde se
destacar no mercado, e, além dos planos
de saúde e odontológicos, foram criados
serviços complementares, os quais satisfazem as necessidades de nossos clientes no seu dia a dia. O Clube de Benefícios, programa de relacionamento que
oferece descontos e vantagens por meio
de convênios com empresas parceiras;
o atendimento personalizado a pessoas
jurídicas, com o Relacionamento Corporativo; as campanhas preventivas e de
promoção da saúde do Programa ComVida; a interação propiciada pelo Programa ComViver; os Núcleos Especiais de
Assistência Médica, Odontológica e Terapias, o SPA totalmente equipado para
a prática do Pilates e Massoterapia são
iniciativas que se integram a conceitos
contemporâneos de gestão em saúde e
qualidade de vida.

D

eterminada a proporcionar o máximo de assistência ao funcionalismo estadual, a ideia de construir
um hospital próprio começou a ganhar
forma nos anos 1940. Era a semente para
a criação do Hospital Ernesto Dornelles,
um marco na história médico-hospitalar
do Rio Grande do Sul. Em 1946, iniciou-se
a construção do prédio que mudaria para
sempre a paisagem da cidade na esquina
das avenidas Ipiranga com João Pessoa.
A abertura oficial, em junho de 1962,
deflagrou uma trajetória de inovação
que viria a mudar o setor da saúde no Rio
Grande do Sul: foi o primeiro hospital privado do Estado a ter Residência Médica,
Unidade de Tratamento Intensivo, Sala
de Recuperação pós-anestésica e Sala Híbrida em bloco cirúrgico. Foi, também, o
primeiro do país a ter uma Comissão de

Controle de Infecção Hospitalar.
Com 312 leitos de internação, 46 leitos nas UTIs e 33 especialidades médicas
no ambulatório, desde o final do ano passado integra o seleto grupo de hospitais
brasileiros que contam com a certificação
de Acreditação Hospitalar, selo de distinção e qualidade. Apenas cerca de 10% das
instituições de saúde brasileiras possuem
a certificação, atestada pelo Instituto de
Acreditação Hospitalar e Certificação em
Saúde – IAHCS, empresa credenciada à Organização Nacional de Acreditação – ONA.
O foco total na melhoria contínua

em qualidade, estrutura e segurança nos
serviços assistenciais e técnicos prestados pelo HED abrange serviços próprios
em diagnóstico e tratamento, direcionados pelo Planejamento Estratégico. A
Emergência, inaugurada em 2013, traz o
que há de mais avançado em processos
e ambientação, assim como o Laboratório de Análises Clínicas, o qual garante a
agilidade e a confiabilidade imprescindíveis para o pronto diagnóstico. A vocação
para o ensino e a pesquisa está presente
na Unidade de Pesquisa Clínica, inserindo
a instituição no cenário científico nacional
e internacional.
A dinâmica das relações sociais e de
mercado leva, agora, o Hospital a mais
uma vez mudar a paisagem que margeia
o Arroio Dilúvio. A construção do Centro
Clínico já delineia um novo contorno urbano, com os onze andares do prédio,
que contará com 580 vagas de estacionamento, distribuídas em seis andares. Os
demais receberão consultórios, clínicas,
salão de eventos, auditório, lojas de conveniência e heliponto.

Expansão e referência de qualidade
no Hospital de Caridade São Jerônimo
No Vale do Rio Taquari, o Hospital de Caridade São Jerônimo é
referência para oito municípios: Arroio dos Ratos, Barão do
Triunfo, Butiá, Charqueadas, General Câmara, Minas do Leão,
Triunfo e São Jerônimo. São 140 mil pessoas que contam
com os serviços assistenciais em saúde da instituição,
cuja história se divide em três momentos: a inauguração,
em 1952: em 2009, quando a Afpergs passou a ser
mantenedora, instaurando uma nova e significativa fase de
modernização; e em 2014, quando foi dada a largada para a
ampliação do Hospital.

R

eferência em atendimentos pelo
Sistema Único de Saúde – SUS para
toda a Região Carbonífera, o Hospital de Caridade São Jerônimo vive, hoje,
mais um grande momento. Sua ampliação
está na fase final, com a construção de um
novo prédio, anexo à estrutura original,
com 5.400 m², seis andares e estacionamento para cem carros. Serão mais 150
leitos pelo SUS, novos centros cirúrgico
e obstétrico, e central de materiais este-

rilizados, além da geração de
empregos, extremamente importantes para a região. Os novos serviços implantados sob o gerenciamento
da Afpergs aumentaram de 144 para 380
postos de trabalho, e, com a ampliação,
serão mais 200.
Essa expansão é a consequência natural de um projeto que, há nove anos,
vem fazendo a diferença no panorama
da saúde da região. Sob a gestão da Associação, foi inaugurado em 2010 o Centro

Cidadania empresarial na Ilha do Pavão
Na saída de Porto Alegre, em direção ao sul do Estado, logo que passa
a Ponte Getúlio Vargas, localiza-se a Ilha do Pavão, habitada por cerca
de 310 famílias com aproximadamente 400 crianças com até 12 anos.
São em torno de 1200 pessoas, papeleiros na maioria, que vivem em
situação de extrema vulnerabilidade. É também uma região de alto risco,
sendo comparada pela Cruz Vermelha a uma zona de guerra, devido aos
recorrentes conflitos armados.
de Especialidades, com a oferta de múltiplas áreas: clínica médica, ginecologia,
obstetrícia, otorrinolaringologia, oftalmologia, urologia, cardiologia, pediatria,
neurologia, anestesiologia, cirurgia geral
e vascular, dermatologia, gastroenterologia, proctologia, traumatologia e
ortopedia. São 1.200 consultas por mês,
das quais 90% pelo SUS. Há três anos, o
HCSJ passou a contar com laboratório de
análises 24 horas, responsável por cerca de 14 mil exames/mês, e o Serviço de
Emergência e Urgência 24 horas atende a
5000 casos/mês em pediatria, obstetrícia
e atendimento clínico. Como serviços de
diagnóstico, dispõe de eletrocardiograma, tomografia, radiologia, mamografia
e ecografia.

Q

uando a Afpergs conheceu esta
realidade caótica, passou a contribuir para as melhorias sociais,
visando, principalmente, à qualidade
de vida das crianças e suas famílias. Seguindo a prática

de colocar ideias em ação, inaugurou em
2000 o Posto Assistencial de Atendimento Gratuito da Ilha do Pavão – PAAGIP.
Hoje, o PAAGIP tem 400 m²

e, desde 2007, é reconhecido pela Prefeitura de Porto Alegre como Unidade Básica de Saúde. Aliás, é a única UBS que
conta com refeitório e vem realizando
forte trabalho de segurança alimentar,
conseguindo erradicar a desnutrição
infantil na Ilha do Pavão. De segunda a
sexta-feira, serve almoço para aproximadamente 400 crianças de 6 meses a
12 anos, acompanhadas de suas mães.
Paralelamente, realiza acompanhamento nutricional desde o nascimento dos
bebês, minimizando os riscos nutricionais e garantindo assim seu desenvolvimento saudável.
O PAAGIP possui uma equipe de
profissionais e especialistas, que fazem atendimentos de baixa e média complexidades, os quais
vão desde consultas, exames
laboratoriais e citopatológicos, vacinas, fornecimento
de medicamentos e contraceptivos, além de atendimento odontológico.

Acolhimento e ações
para resultados indicam
o rumo do futuro
A permanente receptividade, a abertura ao novo, a ideia posta em prática com sentimento e
ação seguirão gerando frutos. O cerne do trabalho da Afpergs em quase um século permanecerá
norteando suas decisões e avanços para o futuro. As bases plantadas já delineiam os próximos
projetos, sempre embasados nos princípios que levaram às suas conquistas e realizações.

P

rofissionalismo e transparência
respaldam a Afpergs ao projetar
avanços.
No Hospital Ernesto Dornelles, a finalização do novo Complexo do Centro
Clínico conduz a perspectivas promissoras em novos estilos de atendimento a
clientes, ampliando serviços, avançando
em tecnologia, pesquisa e qualificação
técnica. A proposta de evoluir a marca
Afpergs para Verte|Saúde garante a unificação de um histórico de atendimento
humanizado e caloroso na área da saúde, otimizando o potencial de sustentabilidade. Atuar mais fortemente na Região Metropolitana, Região Carbonífera
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e Serra é uma visão para o próximo ano.
A nova estrutura, ampliada, do Hospital
de Caridade São Jerônimo é um forte
impulso para esses projetos, enquanto
que a ação cidadã na Ilha do Pavão garante a permanência do olhar atento às
questões sociais, em exercício diferenciado de responsabilidade social empresarial.
O que virá? O futuro é sempre uma
incógnita. Mas com os pés no chão, o
olhar para a frente, a mente alerta, o
coração aberto e as mãos no trabalho, a
Associação dos Funcionários Públicos do
Estado do Rio Grande do Sul – Afpergs
estará sempre viva e atuante.

