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APRESENTAÇÃO
2017 foi um ano de muito trabalho para a Femipa,
e as mais importantes ações da Federação em prol do
setor de Saúde filantrópico do Estado estão retratadas
neste Relatório Anual. Um dos principais destaques ficou para o Seminário Femipa, já que, em 2017, o evento comemorou a importante marca de 10 edições e
trouxe como palestrante o juiz federal Sérgio Moro.
Ao longo do ano, a Federação também conseguiu
manter a boa relação com parlamentares estaduais e
municipais. Prova disso foi a maciça participação deles no café da manhã em comemoração aos 31 anos
da Femipa, que aconteceu em março e homenageou o
ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a entidade deu continuidade à parceria de sucesso, partici-

pando, entre outras ações, ativamente da aprovação
do Projeto de Lei 88/2017, que trata da complementaridade na área da Saúde.
No âmbito nacional, a Femipa também teve uma
participação importante. Um dos trabalhos foi sobre
a proposta de retirada da isenção das entidades filantrópicas. A CMB e os presidentes das Federações, entre eles o da Femipa, Flaviano Feu Ventorim, visitaram
a Câmara dos Deputados e a Frente Parlamentar de
Apoio às Santas Casas para mostrar o impacto que o
fim da isenção poderia ocasionar no setor de Saúde filantrópico.
Confira nas próximas páginas os grandes destaques de 2017 para os hospitais filantrópicos do Estado do Paraná.

SECRETARIA GERAL
Diretoria
PRESIDENTE

Flaviano Feu Ventorim
Grupo Nossa Senhora
das Graças

TESOURARIA

SECRETÁRIO

Alvaro Luis Lopes Quintas
Hospital Universitário Cajuru
1º SECRETÁRIO

José Roberto Campaner
Centro de Triagem e Obras Sociais
do Vale do Ivaí

1º VICE-PRESIDENTE

José Pereira
Santa Casa de Maringá

TESOUREIRO

Carlos Alberto Miguez de Senna Motta
Hospital da Cruz Vermelha Filial do Paraná
1º TESOUREIRO

Heracles Alencar Arrais
Santa Casa de Paranavaí
2º TESOUREIRO

2º SECRETÁRIO

Ana Paula Cantelmo Luz
Irmandade da Santa Casa de Londrina

Claudemir Andrighi
Hospital Regional Nossa Senhora Aparecida

CONSELHO FISCAL
TITULARES

Fernando Cossa
Fundação de Saúde Itaguapy
Hospital Ministro Costa Cavalcanti
Giovanni Augusto Kalempa Panazzolo
Associação Hospitalar Bom Jesus
Conrado Beller Ferri
Rede de Assistência à Saúde Metropolitana

SUPLENTES

1º Suplente: Oswaldo de Oliveira Alcântara
Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio
2º Suplente: Lilian Rosana Kaiber Buse
Instituto Nacional de Desenvolvimento e Humano
3º Suplente: Antonia Isaira Donadel Bilinski
Associação de Proteção à Maternidade e Infância de União da Vitória

MISSÃO

e representar em âmbito estadual os interesses do setor filantrópico
“ Congregar
e sem fins lucrativos da saúde, em consonância com as diretrizes da CMB
(Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades
Filantrópicas), promovendo ações para o seu desenvolvimento e capacitação,
proporcionando assistência de qualidade à saúde da população.

”
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31 anos de história

Em março, a Femipa completou
31 anos de muitas lutas e desafios.
Para comemorar a data, a entidade promoveu o tradicional café da
manhã, que contou com a presença de diversas autoridades, como
o secretário de Estado da Saúde,

Michele Caputo Neto; o então secretário municipal de Saúde de
Curitiba, João Carlos Baracho; o
presidente da Confederação das
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), Edson Rogatti; além de
deputados estaduais e federais, ve-

readores e diretores de entidades
parceiras da Femipa. Na ocasião, a
Federação homenageou o ministro da Saúde, Ricardo Barros, pelo
trabalho à frente do Ministério em
prol dos hospitais filantrópicos e
santas casas do Brasil.

Seminário Femipa completa uma década

Mais de 450 pessoas passaram
pelo 10º Seminário Femipa durante
os três dias de evento. Além da programação principal, que discutiu “Política e gestão: seus reflexos na saúde”, o encontro também teve o 4º Encontro de Assessores de Comunicação da Femipa e o 3º Fórum de Direito da Saúde da Femipa. O momento mais esperado do evento foi a palestra magna do juiz federal Sérgio
Moro, que falou sobre “Compliance e
seus reflexos na saúde – a responsabilidade dos gestores, entidades e prestadores de serviços”.
Outra novidade desta edição é que o Parlóns Sainté, evento promovido pela Câmara de Comércio França Brasil com
o apoio da Femipa, foi

uma das salas temáticas do Seminário.
O 10º Seminário Femipa contou com a
participação de 34 empresas: Unimed
-PR, que foi correalizadora do evento,
ao lado da Femipa; como patrocinadores estiveram Itaipu Binacional, Bionexo, Grupo Sentax, MV e PCI Gases do
Brasil; e como copatrocinadores Air
Liquide Healthcare; Apoio Cotações;
Condor Soluções; Formathos; Isee; Sismatec; e Dinatec. Além dos patrocinadores, o 10º Seminário teve o apoio de
Inova Soluções, Niwa Advogados, Solus Soluções Estéreis, Uniprime, Pró
Saúde, Santander e Planisa; e o apoio
institucional de CRM-PR,
FAE Business School, Filantropia, Sindihosfil, ACP,
AMP, CCFB, CRA-PR, CMB,
FBAH, FEHOSC, FEHOSP,
Ipass e Parlons Santé.
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Representatividade

Participação em eventos marca
posicionamento da Femipa

Seguindo o planejamento estratégico da Femipa, que prevê que a
Federação aumente sua representatividade, a entidade participou de
importantes eventos ao longo do
ano. Já no início de 2017, o ministro
da Saúde, Ricardo Barros, esteve em
Curitiba para participar de duas solenidades. A primeira na prefeitura de
Curitiba, onde o prefeito Rafael Greca recebeu R$ 18 milhões para aplicação em consultas, exames e internações em hospitais conveniados ao
Sistema Único de Saúde (SUS) e seis
ambulâncias. Em seguida, Barros reuniu prefeitos, deputados estaduais
e federais, vereadores e representantes de instituições de Saúde para
anunciar o repasse ao Paraná de R$
402,7 milhões para serem aplicados
na Saúde – R$ 264,5 milhões referentes a emendas parlamentares e R$
168,2 milhões para custeio de serviços.
Em fevereiro, o presidente da Femipa, Flaviano Feu Ventorim, e a superintendente da Federação, Rosita
Marcia Wilner, participaram da solenidade de abertura do Encontro Paranaense de Gestores Municipais da
Saúde, evento voltado a prefeitos
e secretários municipais de Saúde
que possibilita que os gestores co-
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nheçam melhor a política estadual
de Saúde, bem como os programas
estratégicos e ações desenvolvidas
pelo Estado para o setor.

Já no mês seguinte, em março, a
Femipa e seus afiliados tiveram uma
importante participação na votação
do Projeto de Lei 88/2017, que trata
da complementaridade na área da
Saúde. Depois de muita expectativa,
o projeto foi aprovado, transformando-se na Lei n° 18.976/2017, notícia
que foi muito comemorada pelo setor de Saúde filantrópico do Estado.
Maio foi também um mês de muitas reuniões positivas. O secretário

de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, recebeu Flaviano Feu Ventorim e Rosita Marcia Wilner para discutir as ações para o ano. Nesta ocasião, o secretário convidou o presidente da Femipa para participar da
reunião da Sesa com as Regionais de
Saúde. Dessa forma, Ventorim pode
falar sobre a necessidade de padronização, por parte das regionais, das
avaliações no HospSUS e na contratualização. Ainda em maio, a Femipa
participou do 6º Encontro da Rede
Mãe Paranaense, que reuniu mais de
1.600 pessoas dos 399 municípios paranaenses, e do lançamento do Plano
Estadual de Prevenção e Controle de
Infecções relacionadas à Assistência
à Saúde e Controle sobre à Resistência Microbiana. Em ambos os eventos
a Federação foi convidada para compor a mesa de autoridades.
Vale destacar, ainda, a participação do presidente da Federação
como palestrante do 1º Fórum de Excelência em Gestão Hospitalar, do
qual a Femipa foi uma das apoiadoras; as reuniões técnicas com os afiliados; e o evento promovido pela
empresa Bionexo, que trouxe experiências na gestão de logística e compras de hospitais filantrópicos, privados com fins lucrativos e públicos.

Política

Defesa de interesses do setor

No campo político, 2017 foi mais
um ano difícil, de muita expectativa e, ao mesmo tempo, incertezas.
Já no início, em março, os hospitais
sem fins lucrativos e santas receberam a notícia da possibilidade do fim
da isenção para entidades filantrópicas. Por conta disso, um grande movimento, liderado pelo Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas (Fonif), com apoio da CMB e suas Federações, entre elas a Femipa, foi até
Brasília (DF) para falar sobre o assunto com os deputados. O grupo também visitou a Frente Parlamentar de
Apoio às Santas Casas para entregar
a “Carta de Salvador”, que aponta o
impacto que o setor poderia sofrer
se a proposta de retirar a isenção fiscal das entidades filantrópicas fosse
levada adiante. Nessa visita, os presidentes das Federações participaram
de alguns encontros realizados pela
caravana do Fonif e conversaram
com deputados de suas bases, realizando um trabalho preventivo e de
aproximação com os parlamentares.
Outro momento de grande expectativa foi com relação ao Pró-Santas Casas, que criou o Programa de Financiamento Preferencial às Instituições Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos que atuam no SUS. O projeto foi
aprovado em agosto e sancionado

em setembro pelo presidente da República em exercício, deputado Rodrigo Maia. Porém, mesmo com todos os esforços dos filantrópicos, o
Orçamento para 2018 foi aprovado
em novembro sem designação de recursos para a viabilização da Lei, notícia que pegou o setor de surpresa.
Apesar de tanta instabilidade, foi
possível estreitar a relação com os
parlamentares, tanto no âmbito nacional, como no estadual. Durante
o café da manhã em comemoração
aos 31 anos da Femipa, que aconteceu em março, o ministro da Saúde
esteve presente, além do secretário
de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, e deputados federais, estaduais, vereadores de Curitiba. Em
agosto, no Congresso da CMB, a Femipa recebeu os deputados federais
Diego Garcia, Leandre, Rubens Bueno e Osmar Serraglio, que ouviram as
demandas do setor e se colocaram à
disposição para criar uma agenda
positiva para os filantrópicos.
Por fim, em novembro, a Câmara
dos Deputados promoveu uma sessão solene em homenagem às Santas Casas e hospitais sem fins lucrativos, por ocasião do aniversário da
CMB, reconhecendo, assim, a importância do setor filantrópico da Saúde
para o Brasil.
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Direito

Informação técnica de qualidade
Ao longo de 2017, a assessoria jurídica da Femipa realizou trabalhos
importantes para manter os hospitais afiliados informados. Uma das
ações foi a produção de conteúdo
semanal para esclarecer as principais
decisões dos órgãos, projetos de Lei
em andamento, entre outros. Também vêm sendo disponibilizadas no
site da Femipa as notícias publicadas
nos principais veículos de comunicação do Brasil relacionadas a temas jurídicos de interesse do setor.
Além disso, uma nova edição da
Revista Brasileira de Direito da Saúde, publicação nacional da Femipa e
coordenada pelo Prof. Dr. Fernando

Borges Mânica, abriu inscrições para
envio de artigos. Com isso, a Federação tem por objetivo discutir temas
relacionados à prestação de serviços
de Saúde, ampliar a divulgação do
entendimento dos Tribunais sobre o

tema e mobilizar a sociedade em torno de questões que afetam o direito
fundamental à saúde.
Já durante o 3º Fórum de Direito
da Saúde da Femipa, que fez parte
da programação paralela do 10º Seminário Femipa, foram debatidos assuntos como a reforma trabalhista, a
reforma da previdência, a imunidade
tributária e ética e sigilo médico.
Vale lembrar também que a assessoria jurídica da Femipa fez um
ótimo trabalho contra as deliberações do Conselho Regional de Farmácia do Paraná (CRF-PR) sobre a
carga horária de farmacêuticos nas
dependências hospitalares.

Capacitação

Cursos atualizam profissionais
dos hospitais afiliados
Um dos principais objetivos da
Femipa é estar sempre oferecendo
capacitação aos hospitais afiliados
e seus colaboradores. Em 2017, foram três importantes cursos: “Recursos Governamentais e Emendas Parlamentares”, “Gestão de Custos em
Saúde – pronto atendimento e serviço diagnóstico” e “Planejamento Estratégico para Hospitais”.
O primeiro, ministrado pelo consultor Mario Bosso, especialista no
Terceiro Setor nas áreas de Captação de Recursos e Projetos, foi gratuito e transmitido via Teleconferência pelo programa Telemedicina. Já o
treinamento sobre gestão de custos,
que teve sala lotada, ficou por conta de Eduardo Regonha, doutor em
Ciências pela Unifesp e diretor executivo da XHL Consultoria. No terceiro, que tratou da importância do planejamento estratégico para os hospitais, o vice-presidente regional da
Federação Brasileira de Administradores Hospitalares (FBAH) e diretor
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da Iwersen & Cia. Ltda, Marcelo Iwersen, mostrou aos participantes que o
planejamento é fundamental para a
gestão das entidades diante de um
cenário econômico preocupante.
Mas além de promover cursos,
a Femipa também trabalhou ativamente junto à Secretaria de Estado
da Saúde (Sesa), por meio da Escola
de Saúde Pública (ESPP), para garantir que uma nova edição da especia-

lização lato-sensu em Gestão Hospitalar saísse do papel. A solicitação foi
atendida e uma nova turma, destinada a hospitais de média e alta complexidade que participam da fase 1
do Hospsus, teve início em novembro, com a participação do consultor em saúde pública Eugênio Vilaça Mendes, que foi responsável pela
aula inaugural, falando sobre “O hospital nas redes de atenção à saúde”.

Comunicação

Conteúdo e relacionamento
Além do evento, o setor também produziu matérias
e atualizou o site da Femipa, preparou 58 boletins online para enviar para os afiliados e alimentou o Facebook
da Federação com notícias relevantes para o setor e também para a população de modo geral.
Outra contribuição do departamento de Comunicação da Femipa foi o Jornal Voz Saúde. Em 2017, seis edições foram produzidas, entre elas a edição de número
100, 35 reportagens no total, com diferentes fontes e temas. A primeira edição do ano, nº 95, trouxe importanO departamento de Comunicação da Femipa protes entrevistas sobre a expectativa para
moveu, mais uma vez, o Encontro de Assessores de
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cardo Barros; o presifez parte da programação paraledente da CMB, Edson
la do Seminário Femipa. Mais de 20
Rogatti; o secretário de
10º
Hom
Seminário
participantes, entre profissionais de
minisenagem
Estado
da Saúde, Michea
tr
o
Femipa
mar o da S
alho
aúde
dos 3ca comem
trab
1 ano
o
Comunicação e Marketing de hospio do ções ado
le
Caputo
Neto; e o enr
ã
a
ç
ç
ão
s da
la
la
g
Femip
Legisaltera ree empre
a
o
ã
r
t
tão
secretário
municipal
a
tais afiliados e instituições do setor da
ep
entr
de Saúde de Curitiba, João
Saúde, estiveram reunidos para debater
Carlos
Gonçalves Baracho.
tendências e estratégias para a área.

Voz Saúde
Voz S
úde
a
aúde
S
z
Vo
HOSPITAIS HUMANITÁRIOS DO PARANÁ

JUL

HOS

PIT

AIS

HUM

TÁ
ANI

RIO

O
S D

PAR

HO/

AGO

DE
STO

201

7

NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2017

Nº

HOS

8
Nº 9

PIT

AIS

HUM

ANI

TÁR

IOS

DO

PAR

ANÁ

ANÁ

MA

RÇO

/AB

RIL

DE

201

7

Nº 9
6

EspEcial

Evento
contou
com a
partici
de aut
pação
oridad
es
e ges
tor
hospit es de
ais afil
iados

Páginas 3 a 7

Benchmarking se
revela oportunidade
para aprendizado de
boas práticas

da
ntos
0 po do Trab nda
is
de 10
e ai
Mais ão das Le ças, qu tes
an
an
mud
r
das Jurídico
olidaç
vigo
Cons am por modifica emFórum
de Direito da Saúde debate
ar
r
em
ss
pa
m se
trar
imunidade tributária, ética e sigilo médico
pode o de en
e
reformas da Previdência e Trabalhista
m
a4
mes
Págin

o do
antró
lei qu picos, de s hospita
is
e
compl garante putados
ap
pa
emen
tar da rticipaçãorovam
3
filantro
pia no
SUS

Página

Página

voz saude

98.indd

06/03/2018 13:36:19

018

06/03/2

9

13:36:5

voz saude

96.indd

1

Vieira

Página 10

Planeja
a tra mento aj
ns
amea formar uda
ça
oportu s em
nidade
s

Página

Pedro

Página 8

8

a4

Comunicação

de
mipa e imunida de Direito
ário Fe
sta
rum
Semin a trabalhi te no Fó
ba
Reform ria em de
tributá
Página

Págin

Gestão da marca deve fazer
parte do
dos
Coplanejamento
m atua
hospitais
çã
fil

voz saude 100.indd 1

o
s para
ência
?
Gestãoas compet do futuro
Quais hospitalar
r
gesto

Governo do Estado
do PR e Ministério da
Saúde falam sobre
expectativas para 2018

Fotos:

Para o juiz federal Sérgio Moro,
setor privado deve colocar em
prática mecanismos de controle
contra corrupção
alho

6

3

1

06/03/2

018

Publicações
Outro trabalho desenvolvido pela Femipa em 2017 foi a cartilha “Guia de
atuação da rede hospitalar em situações de maus-tratos na infância e adolescência”, que traz dicas e orientações para combater os maus-tratos no país e
levar informações a hospitais e demais estabelecimentos de saúde.
Além disso, vale destacar também que a Federação passou a disponibilizar no site, na aba “Publicações”, seus balancetes mensais, com o intuito de
dar mais transparência às ações da entidade.

13:48:0
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GUIA DE ATUAÇÃO
DA REDE HOSPITALAR
EM SITUAÇÕES DE
MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA
E ADOLESCÊNCIA

Afiliados

Dez novos associados
O aumento do quadro de afiliados à Femipa foi uma conquista bastante comemorada pela Federação. Dez novas instituições, de diferentes partes do Estado, passaram a fazer parte do grupo. Isso mostra que o trabalho da Federação tem sido importante para garantir avanços para o setor de Saúde filantrópico.
 Irmandade da Santa Casa de Arapongas

 Associação Hospitalar Beneficente
Moacir Micheletto

 Centro Médico Hospitalar São Lucas

 Hospital Beneficente AssisteGuaíra

 Instituto de Assistência Social e Saúde São José

 Santa Casa Paraná

 Hospital e Maternidade Santa Clara

 Hospital de Caridade de Palmeira

 Associação Beneficente São Francisco de Assis

 Policlínica Pato Branco - Instituto Policlínica PB
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Demonstração do resultado do exercício
				
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
RECEITA BRUTA

2017
954.533,03
954.533,03

		

RECEITAS ASSOCIATIVAS

668.948,27

		

PROMOÇÃO DE EVENTOS

285.584,76

RECEITA LÍQUIDA 		
954,533,03
LUCRO BRUTO 		

954.533,03

DESPESAS OPERACIONAIS

822.919,38

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
		

DESPESAS EVENTOS

7.649,33

		

DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS

		

DESPESAS REVISTA BDS

		

PESSOAL

		

UTILIDADES E SERVIÇOS

		

HONORÁRIOS

		

OCUPAÇÃO

		

GERAIS

		

REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA

5.626,60

		

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.417,40

175.763,25
13.616,0
115.337,99
24.016,54
322.837,68
34.980,45
117.677,41

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
		

DIVIDENDOS E JUROS

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
		

RECEITAS FINANCEIRAS

3,27
131.613,65
30.131.94
30.131,94

DESPESAS FINANCEIRAS
		

0,34

DESPESAS FINANCEIRAS

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,34
161.745,25

EXPEDIENTE
O RELATÓRIO ANUAL FEMIPA 2017 é uma publicação
da Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais
Beneficentes do Estado do Paraná - FEMIPA
Rua Padre Anchieta, 1691, sala 505 – Champagnat
80730-000 - Curitiba / Paraná
Fone: [41] 3027.5036 / Fax: [41] 3027.5684
www.femipa.org.br
femipa@femipa.org.br
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