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APRESENTAÇÃO
Cada vez mais as instituições filantrópicas estão conseguindo mostrar sua
força, com inúmeras ações para demonstrar aos governantes e à sociedade a
relevância dessas entidades, e a atuação da Femipa tem seguido essa linha.

DIRETORIA
PRESIDENTE

FLAVIANO FEU VENTORIM

Em 2019, a Federação teve uma importante reunião com o governador
do Estado, Ratinho Junior, e com o secretário de Saúde, Beto Preto, para ex
por as principais demandas e discutir as ações para os próximos anos de go
verno. O encontro terminou com a proposição, por parte do governador, da
criação de um grupo de trabalho permanente para levantar propostas ino
vadoras para o setor de Saúde do Paraná. Um passo importante para o diá
logo com o governo.

Grupo Nossa Senhora das Graças

Além dessa importante agenda, a Femipa também alcançou o reconhe
cimento da bancada paranaense em Brasília, com o café da manhã oferecido
pela Femipa a deputados, senadores e demais autoridades. O evento reuniu
mais de 80 pessoas, entre dirigentes das santas casas e hospitais filantrópi
cos do Paraná e representantes dos parlamentares, e todos puderam conhe
cer a realidade, as dificuldades do setor e a importância das instituições de
Saúde filantrópicas para o Estado. Na ocasião, o deputado Toninho Wands
cheer, líder da bancada paranaense na Câmara, garantiu que os parlamenta
res vão manter uma comunicação direta com os filantrópicos para encontrar
soluções para o dia a dia das entidades.

SECRETÁRIO

Representantes da Femipa estiveram também em inúmeras reuniões na
capital paranaense, em outras cidades do Estado e em Brasília, para tratar
dos mais diversos temas. Em março, mais de 500 pessoas estiveram no 12º
Seminário Femipa, evento que já se consolidou como um dos mais impor
tantes do segmento no país. Em agosto, a Federação levou mais de 60 parti
cipantes ao 29º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópi
cos, uma das maiores delegações entre as Federações.

1º VICE-PRESIDENTE

JOSÉ PEREIRA

Santa Casa de Maringá

SECRETARIA GERAL
ALVARO LUIS LOPES QUINTAS

Hospital Universitário Cajuru
1º SECRETÁRIO

JOSÉ ROBERTO CAMPANER

Centro de Triagem e Obras Sociais
do Vale do Ivaí
2º SECRETÁRIO

ANA PAULA CANTELMO LUZ

Irmandade da Santa Casa de Londrina

TESOURARIA
TESOUREIRO

CHARLES LONDON

Hospital São Vicente
1º TESOUREIRO

CONRADO BELLER FERRI

Todos esses importantes momentos mostram que a Femipa está no ca
minho certo e que, apesar das dificuldades, tem motivos para comemorar
no ano que passou.

Rede de Assistência à Saúde Metropolitana

Confira nas próximas páginas os grandes destaques de 2019 para a
Femipa.

HOFTALON Hospital de Olhos

2º TESOUREIRO

LUIZ SOARES KOURY

CONSELHO FISCAL
TITULARES

FERNANDO COSSA

MISSÃO
e representar em âmbito estadual os
“ Congregar
interesses do setor filantrópico 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.

”

Hospital Ministro Costa Cavalcanti
HERACLES ALENCAR ARRAIS

Santa Casa de Paranavaí
ANDRÉ LUIS DA SILVA TEIXEIRA

Hospital Infantil Pequeno Príncipe
SUPLENTES

1º Suplente:
LILIAN ROSANA KAIBER BUSE

Instituto Nacional de Desenvolvimento
e Humano
2º Suplente:
ANTONIA ISAIRA DONADEL BILINSKI

Associação de Proteção à Maternidade
e Infância de União da Vitória
3º Suplente:
OSWALDO DE OLIVEIRA ALCÂNTARA

Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio
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33 ANOS DE CONQUISTAS

Fotos: Pedro Vieira

A Femipa comemorou, em março, a
marca de 33 anos de história, com mui
tas lutas e desafios. Em um jantar no 12º
Seminário Femipa, a entidade celebrou
o aniversário de fundação com autorida
des e dirigentes dos hospitais afiliados,
relembrando um pouco dessa trajetória
de sucesso. Na assembleia geral ordiná
ria também realizada durante o Seminá
rio, os afiliados elegeram a chapa única
por aclamação, reconduzindo Flaviano
Feu Ventorim ao cargo de presidente.

Fotos: Pedro Vieira

SEMINÁRIO FEMIPA

pacto no dia a dia das instituições, a pro
gramação principal debateu DRG, Con
junto Mínimo de Dados (CMD), visão do
governo federal sobre a rede hospitalar
filantrópica, entre outros assuntos. A no
vidade da 12ª edição foi a participação
de startups com foco em soluções para o
setor da Saúde, com palestras de Bruno
Castro, CEO da Helper; Alex Meincheim,
sócio-fundador da UpFlux; e Gilmar Ma
chado, diretor da MediMobi.
Assim como em 2018, a edição de 2019
trouxe, nas salas temáticas, as apresenta
ções dos três melhores cases em cada
categoria do 2º Prêmio Benchmarking
Femipa, com os temas “Gestão Hospi
talar”, “Gestão de Pessoas”, “Gestão da
Assistência e Segurança do Paciente” e
“Gestão de Infraestrutura e Logística Hos
pitalar”. Além disso, reforçando a impor

tância do evento em nível nacional, a
Confederação das Santas Casas de Mise
ricórdia, Hospitais e Entidades Filantrópi
cas (CMB) realizou a 171ª reunião do seu
Conselho de Administração em Curitiba
(PR), no dia 13 de março.
O 12º Seminário Femipa foi organiza
do pela Federação, com correalização da
Unimed-PR. Como patrocinadores, esti
veram Avatar, Air Liquide Helthcare, Bio
nexo, Itaipu Binacional e MV. No copatro
cínio, Apoio Cotações, B. Braun, Condor,
Formathos, Isee, Jusimed, Sebrae/Pólo
de Saúde Londrina, Sismatec e SPDATA.
O evento contou, ainda, com o apoio de
Niwa Advogados Associados, PCI, Planisa,
Uniprime e XHL; e apoio institucional de
ABRH-PR, AMP, CCI França Brasil, Sistema
CFA-CRAs, CRM-PR, CMB, FBAH, Fehosc,
Fehosp, Parlons Santé e Sindhosfil.

Fotos: Pedro Vieira

O 12º Seminário Femipa, que acon
teceu entre os dias 13 e 15 de março, reu
niu mais de 450 pessoas. O tema central
do encontro foi “Saúde: o que esperar nos
próximos anos – políticas, mercado e as
sistência”. Além da rica programação prin
cipal, o evento também trouxe na progra
mação paralela o 6º Encontro de Assessores de Comunicação da Femipa e o
5º Fórum de Direito da Saúde da Femipa, bem como uma sala de atendimento
da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
para solucionar dúvidas dos hospitais fi
lantrópicos.
Na abertura do Seminário, quem este
ve presente foi o secretário de Estado da
Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto, que
apresentou o programa de governo para
a Saúde e destacou o papel dos hospi
tais filantrópicos para o Paraná, reforçan
do o compromisso da Secretaria de Saú
de com as instituições de Saúde sem fins
lucrativos. Em seguida, a palestra magna
ficou por conta de Pedro Henrique de
Mello, consultor da DOM Strategy Part
ners e coordenador do relatório organiza
do pelo Fórum Nacional das Instituições
Filantrópicas (Fonif), intitulado “A contra
partida do setor filantrópico para o Brasil”.
Como a proposta da Femipa é sempre
discutir temas atuais que podem ter im
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REPRESENTATIVIDADE

Ao longo de 2019, a Femipa reiterou seu compromisso com a Saúde filan
trópica do Estado e participou de diversas agendas importantes. Logo no início
do ano, a diretoria foi recebida pelo novo secretário de Estado da Saúde, Car
los Alberto Gebrim Preto, que foi nomeado em janeiro pelo governador eleito
Carlos Massa Ratinho Junior. Na ocasião, o presidente da Federação, Flaviano
Feu Ventorim, entregou ao secretário o Caderno de Propostas da Femipa, com
as principais demandas do setor de Saúde filantrópico para os próximos quatro
anos, e Beto Preto garantiu que a filantropia será prioridade na gestão.

No meio do ano, mais uma vez o secretário re
cebeu a diretoria da Femipa. Também participaram
do encontro o diretor-geral e o chefe de gabinete da
Sesa, Nestor Werner Junior e Geraldo Biesek, respec
tivamente. Na pauta, a Femipa discutiu o programa
HospSUS, a manutenção dos pagamentos em dia
por parte da Sesa, o programa de regionalização e
a sistemática para se criar um programa de vocacio
namento para hospitais de pequeno porte.

Também merece destaque a participação da Femipa no 29º Congresso Nacio
nal das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, organizado pela Confederação das
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB) em Brasília (DF), entre os dias 13 e 15
de agosto de 2019. Com uma das maiores delegações entre as Federações, a Fe
mipa levou mais de 60 participantes para o encontro. Além da expressiva partici
pação, vale destacar também o café da manhã oferecido pela CMB e suas Federa
ções a deputados federais e senadores, já que dos mais de 50 parlamentares pre
sentes no encontro, quatro eram do Paraná: Leandre (PV), Luciano Ducci (PSB), Ri
cardo Barros (PP) e Rubens Bueno (Cidadania), além do advogado Rubens Bueno II,
que responde pelo Escritório de Representação do Paraná na capital federal. A Fe
mipa entregou às autoridades um documento com os principais pleitos do Estado
em relação à legislação, bem como os projetos de lei em tramitação.

E para praticamente fechar o
ano com chave de ouro, a Fe
mipa ofereceu, no fim de outu
bro, um café da manhã à ban
cada federal paranaense para
apresentar a realidade e as di
ficuldades do setor, e mais de
80 pessoas estiveram presen
tes. O evento, que aconteceu
na Câmara de Deputados, em Brasília (DF), reuniu os deputados Gustavo Fruet, Leandre,
Luizão Goulart, Evandro Roman, Pedro Lupion, Ricardo Barros, Rubens Bueno, Toninho
Wandscheer e Stephanes Junior; o advogado Rubens Bueno II, secretário de Representa
ção do Estado do Paraná em Brasília; o chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde
do Paraná, Geraldo Biesek; os diretores geral e administrativo da Confederação das Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), Mário Homsi e Monaliza Santos, respectivamente; e
provedores, diretores e representantes das santas casas e hospitais filantrópicos do Para
ná. O deputado Toninho Wandscheer, líder da bancada paranaense na Câmara dos Depu
tados, garantiu que os parlamentares vão manter uma agenda permanente com os filan
trópicos para encontrar soluções e parcerias.
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Outro momento importante do ano foi
a participação do presidente Flaviano Feu
Ventorim no 12º Congresso da Confede
ração Internacional das Misericórdias, que
aconteceu na Santa Casa de Misericórdia
de Macau, na China. O tema principal do
encontro foi “O Papel das Políticas Sociais e
de Saúde na Proteção da Infância, Juventu
de e Envelhecimento”.

No controle social, a Federação também participou ativamente das conferências municipais, estadual e nacional de Saúde, instruindo seus afiliados e acompanhando os processos. Estabelecidas em 1988 pela Lei
Federal 8.142, as conferências de saúde funcionam como fóruns de deliberação e discussão de diretrizes para a
saúde pública. Na 12ª Conferência Estadual de Saúde do Paraná, a Femipa
foi eleita no segmento de saúde filantrópico, o que significa que, na próxima gestão do Conselho Estadual de
Saúde 2020/2024, a entidade vai representar os hospitais filantrópicos e
a população do estado do Paraná.

POLÍTICA
No cenário político, apesar de ter sido um ano de mudanças por conta dos novos governos federal e estadual, o setor de saúde
filantrópico teve algumas conquistas, como a medida provisória que permite a tomada de empréstimos ou o refinanciamento de
dívidas por hospitais e entidades filantrópicas que atendem pelo SUS (Sistema Único de Saúde), por meio do BNDES (Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social).
Também pode-se dizer que o ponto alto do ano foi
o encontro da diretoria da Femipa com o governador
do Paraná, Ratinho Junior, e com o secretário de Estado
da Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto, para apresentar
as demandas dos hospitais filantrópicos e discutir algu
mas ações prioritárias para os próximos anos para avan
çar em qualidade, oferta e equilíbrio econômico-finan
ceiro dos atendimentos de serviços de saúde à população paranaense. O encontro foi bas
tante produtivo e o governador entendeu a posição da Femipa, reconheceu a importância
das instituições filantrópicas para a saúde pública e sugeriu a criação de um grupo de traba
lho permanente para levantar propostas inovadoras para o setor no Paraná.

AO LONGO DO ANO, A FEMIPA PODE PARTICIPAR DE DIVERSAS AGENDAS POSITIVAS QUE MERECEM DESTAQUE.
Em janeiro, o senador Pro
fessor Oriovisto Guima
rães organizou um encon
tro com entidades do ter
ceiro setor, no qual a su
perintendente da Federa
ção, Rosita Márcia Wilner,
entregou o Caderno de Propostas produzido pela Femipa em 2018 e
entregue aos candidatos ao governo do Estado.
No mês de março, o pre
sidente Flaviano Feu
Ventorim participou de
uma reunião na Comis
são de Seguridade So
cial e Família; de um en
contro com o ministro
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que recebeu do presidente da
CMB, Edson Rogatti, um levantamento do endividamento dos hos
pitais e a solicitação de revisão imediata do IAC; e de uma reunião
da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas, Hospitais e Entida
des Filantrópicas, na Câmara dos Deputados, para discutir assuntos
como a linha de crédito com recursos do FGTS para instituições fi
lantrópicas e a possibilidade de o BNDS operar crédito direto para
as santas casas.

Em agosto, Charles London, tesoureiro da Femipa, esteve em uma
audiência realizada pela Comissão de Saúde Pública da Assembleia
Legislativa do Paraná (Alep) para discutir o atendimento na saúde
mental.
Já em dezembro, Flaviano Feu
Ventorim esteve com o ex-depu
tado federal Luiz Carlos Hauly,
que atualmente é consultor da
reforma tributária no Congresso.
Durante o encontro, ambos dis
cutiram aspectos da reforma e
Luiz Carlos Hauly garantiu apoio
à questão das entidades filantrópicas no processo.

PREMIAÇÃO

Prêmio Femipa
de Jornalismo em
Gestão da Saúde

Como em time que está ganhando não se mexe, a Femi
pa manteve, em 2019, o Prêmio Femipa de Melhores Práticas
e Criatividade. Foram 22 projetos inscritos entre as categorias
“Gestão de Pessoal”, “Gestão da Assistência e Segurança do Pa
ciente”, “Gestão Hospitalar” e “Gestão de Infraestrutura e Logís
tica Hospitalar”. Os selecionados apresentaram seus cases nas
salas temáticas do 12º Seminário Femipa e os vencedores foram
conhecidos no encerramento do evento, no dia 15 de março.
A novidade do ano ficou por conta do 1º Prêmio Femipa de
Jornalismo em Gestão da Saúde, criado para reconhecer a ex

celência e estimular a cobertura jornalística de qualidade re
lacionada à gestão da saúde no Estado do Paraná. Dez traba
lhos foram inscritos no total, sendo cinco na categoria Televi
são, três na categoria Rádio, um na categoria Impresso e um
na categoria Internet. Os vencedores também foram conheci
dos no encerramento do Seminário.
Devido ao sucesso dos dois prêmios, a Federação lançou,
no fim de 2019, a terceira edição do Prêmio Femipa de Melho
res Práticas e Criatividade e a segunda edição Prêmio Femipa
de Jornalismo em Gestão da Saúde.
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JURÍDICO
2019 também foi um ano de muito trabalho para o departamento jurídico da
Femipa. A área produziu esclarecimentos e pareceres aos afiliados sobre normas
e procedimentos envolvendo o CEBAS e também sobre imunidade/isenção tri
butária. Além disso, participou ativamente das discussões sobre o Projeto de Lei
que cria a Política Estadual de Apoio aos Hospitais Públicos e Filantrópicos do
Paraná, apresentado pelo deputado estadual Michele Caputo Neto, e sobre a re
gulamentação da Lei Estadual nº 20.127/2020, que trata do parto adequado. Vale
destacar, ainda, que o setor foi responsável, durante todo o ano, por divulgar no
vas normas aplicáveis ao âmbito da saúde.

Outras participações importantes foram no 29º Congresso Nacional das San
tas Casas e Hospitais Filantrópicos e no encontro entre assessores jurídicos do
setor filantrópico de saúde, ambos os eventos organizados pela Confederação
das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB). Esse
último teve como objetivo trabalhar pautas relacionadas à atuação jurídica para
o segmento, como cartilha LGPD, contratualização e Cebas; metas qualitativas
do uso de emendas parlamentares; consulta INSS sobre gestantes e lactantes; lei
complementar do Cebas; entre outros temas.

Ainda merece destaque a nova edição da
Revista Brasileira de Direito da Saúde, uma
publicação nacional da Femipa e que passou
a ser disponibilizada em meio eletrônico,
para que mais pessoas tenham acesso ao
conteúdo. A publicação trouxe artigos de
pesquisadores e profissionais da área do
Direito sobre temas como as modelagens

Na parte de eventos, mais uma vez
os assessores jurídicos da Federação or
ganizaram o Fórum de Direito da Saú
de da Femipa, que esteve em sua quinta
edição e fez parte da programação pa
ralela do 12º Seminário Femipa. Como
nos anos anteriores, a preocupação foi
trazer temas atuais para a discussão, jus
tamente para debater o que há de novo
e que merece especial atenção das pes
soas envolvidas no setor jurídico dos
hospitais. Reforma trabalhista, interna
ção compulsória, novo Código de Ética
Médica, relação das instituições de Saú
de com o Ministério Público e uso de mí
dias sociais foram alguns dos temas dis
cutidos no encontro, que reuniu mais de
50 pessoas.

para a participação da sociedade organizada
no SUS e judicialização da saúde. O objetivo
da revista é 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.

NOVOS AFILIADOS
A Femipa comemorou três novos afiliados em 2019: Hospital Psiquiátrico de Maringá, com 272 leitos; Hospital Santa Madalena Sofia, de Curitiba, com 54 leitos; e o Pequeno Cotolengo do Paraná, com 50 leitos. Novos
hospitais trazem um reconhecimento importante para a Federação, mostrando que o trabalho para fortalecer
o setor na luta pelo melhor da Saúde filantrópica do Paraná está dando certo.
Vale destacar, ainda, que a Federação aumentou a cobertura de notícias dos afiliados, com publicações no
site, Facebook e Instagram, boletim semanal e jornal Voz Saúde; e também tem incentivado a troca de experiências entre as instituições, para que as melhores práticas sejam disseminadas. Prova disso foi a parceria fechada com a empresa HSP, de Joinville, para oferecer às instituições afiliadas uma ferramenta de benchmarking
que possibilita, de forma sigilosa, a comparação dos dados de cada hospital. A parceria foi anunciada em março, durante o 12º Seminário Femipa.

6

RELATÓRIO ANUAL FEMIPA / 2018

6  F E M I PA – R E L ATÓ R I O A N UA L 2 0 1 9

CAPACITAÇÃO

Para levar conhecimento atualizado às instituições de Saúde do Paraná, a Femipa organiza, ao longo do ano, cursos e workshops. Em
2019, a Federação promoveu dois cursos. Um deles foi no auditório da Santa Casa de Maringá sobre Hotelaria Hospitalar, que reuniu mais de
50 pessoas. A palestrante foi Lediana Pais, da L.Pais Consultoria, e a capacitação buscou envolver os colaboradores dos hospitais nos proces
sos de hotelaria para promover, assim, a melhoria e ganho de produtividade. Na ocasião, a empresa Formathos, patrocinadora do evento, fez
a demonstração de uma cama da marca Stryker, com partipação do gerente comercial João Mário e do representante Rogério.

O segundo foi a Oficina da Língua Por
tuguesa, que foi pensado para capacitar os
profissionais das instituições filantrópicas
com relação à língua, atualizar as regras do
novo Acordo Ortográfico, rever questões
importantes de gramática e pontuar ques
tões essenciais para a redação.

Além dessas capacitações, mais dois workshops foram organizados: “Aspectos legais e
práticos das Organizações Sociais na área da saúde”, para analisar o cenário e as oportunida
des no Paraná, esclarecer dúvidas quanto à legislação e apresentar cases práticos de entida
des do Estado; e “Governança corporativa nas empresas”, que abordou temas como histó
ria das organizações, conflito de interesses entre sócios, definição e benefícios da governan
ça corporativa; ferramentas (Conselho de Administração, Controladoria, Compliance); e pro
cesso sucessório. Ambos foram exclusivos para hospitais afiliados à Federação.

COMUNICAÇÃO
Voz Saúde
HOSPITAIS HUMANITÁRIOS DO PARANÁ

JANEIRO/FEVEREIRO DE 2019

Nº 107

Voz Saúde
HOSPITAIS HUMANITÁRIOS DO PARANÁ

MARÇO/ABRIL DE 2019

Nº 108

Voz Saúde
HOSPITAIS HUMANITÁRIOS DO PARANÁ

Apresentação dos cases do Prêmio
Femipa de Melhores Práticas e
Criatividade mostra o trabalho
constante das instituições na busca
por melhorias de processos internos

Na palestra de abertura do 12º Seminário Femipa, o coordenador
do relatório organizado pelo Fórum Nacional das Instituições
Filantrópicas (Fonif), Pedro Henrique de Mello, irá apresentar
dados atualizados sobre a contribuição do setor para o país

Com as portas abertas para a comunidade, instituições
de saúde se beneficiam da expertise de startups
para buscar soluções para problemas do dia a dia

Página 4

Voz Saúde
HOSPITAIS HUMANITÁRIOS DO PARANÁ

Recursos Humanos

Política

Direito

Contratação de jovem
aprendiz pode ser
benéfico para hospitais

Novo secretário de Estado da Saúde
reafirma compromisso e parceria
com hospitais filantrópicos

Fórum discute temas que
afetam o dia a dia dos
hospitais beneficentes

Página 8

Página 3

Página 7

JULHO/AGOSTO DE 2019

Nº 110

Paraná mostra força
em evento nacional das
santas casas

NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2019

Nº 111

Governo do Estado do Paraná
e hospitais filantrópicos
terão agenda permanente

Página 4

Página 4

Gestão

Gestão

Legislação

Presidente da Femipa conta a
experiência de participar do
Congresso Mundial das filantrópicas

Ferramenta contribui
para entender melhor o
processo da assistência

Ferramenta pretende
estimular benchmarking
entre os hospitais

Novo Código de Ética
Médica: o que é
preciso saber

Página 6

HOSPITAIS HUMANITÁRIOS DO PARANÁ

Proposta foi apresentada pelo govenador Ratinho Junior
aos representantes da Femipa. Objetivo é avançar em qualidade,
oferta e equilíbrio econômico-financeiro dos serviços de saúde

Internacional

Página 3

Voz Saúde

Com uma delegação de mais de 60 participantes,
Femipa apresentou a deputados federais demandas
legislativas prioritárias para a Saúde

Página 4

Página 3

Entrevista
Presidente da Femipa fala
sobre os avanços da entidade
nos últimos anos
Página 6

Nº 109

Hospitais
incentivam
inovação
tecnológica

Especial Seminário Femipa

Gestão de
alto nível

Qual retorno as santas
casas e hospitais
filantrópicos entregam
à sociedade?

MAIO/JUNHO DE 2019

Página 3

Página 7

EVENTO

POLÍTICA

13º Seminário Femipa terá como foco
a força e a importância dos filantrópicos
para a Saúde dos paranaenses

Deputados federais e gestores
paranaenses discutem demandas
do setor de saúde filantrópico
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Os canais de Comunicação da Femipa foram utilizados para levar infor
mação relevante ao setor de Saúde filantrópico e ajudar, de alguma forma,
a melhorar o dia a dia das instituições. No Jornal Voz Saúde, por exemplo, as
cinco edições do ano trouxeram textos completos sobre temas importantes,
como a legislação sobre o jovem aprendiz, a metodologia DRG, as inovações
tecnológicas que estão a serviço da qualidade assistencial, o novo Código de
Ética Médica e a Lei Geral de Proteção de Dados, além de coberturas sobre as
participações da Femipa em eventos do interesse do setor.

No Facebook, diversas notícias foram veiculadas. O des
taque ficou para a cobertura do 12º Seminário Femipa, com
oito publicações que alcançaram 296 curtidas e mais de 25
compartilhamentos. Além disso, para comemorar o Dia Na
cional da Filantropia, celebrado em 20 de outubro, uma ação
especial na rede social, com três postagens, atingiu a marca
de 48 curtidas e 27 compartilhamentos.

Ainda sobre o Seminário, a assesso
ria de Comunicação da Femipa reali
zou uma cobertura completa do even
to, com 26 matérias produzidas. E tam
bém no evento, a área organizou a sex
ta edição do Encontro de Assessores de
Comunicação da Femipa, que teve a
participação de mais de 20 pessoas. Te
mas como o cenário atual e tendências
de formatos de conteúdo para o Youtu
be e comunicação corporativa foram discutidos, e os presentes também puderam participar
de uma oficina da Língua Portuguesa. No encontro, a Femipa também anunciou o apoio ao
site Saúde Debate, lançado em fevereiro com o propósito de servir como fonte de informação
especializada e de qualidade para a imprensa e a sociedade como um todo.
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Além dessas ações, o departamento
manteve a comunicação via rede social
WhatsApp, já que a ferramenta é,
hoje, a forma mais rápida de propagar
informações; fez comunicados
periódicos para incentivar a maior
participação dos afiliados nos
meios de Comunicação da Femipa;
e criou uma conta da Federação no
Instagram, pois as pesquisas mais
recentes apontam que essa é a rede
social do momento.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
			
2019
				

2019

2018

945.234,57

927.476,43

945.234,57
701.522,45
13.040,12
209.885,00
18.347,00
2.440,00

927.476,43
618.999,68
0,00
269.171,75
39.305,00
0,00

RECEITA LÍQUIDA 		

945.234,57

927.476,43

LUCRO BRUTO 		

945.234,57

927.476,43

DESPESAS OPERACIONAIS

902.732,28

876.398,17

DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
		
DESPESAS EVENTOS
		
DESPESAS REVISTA RBDS
		
DESPESAS SEMINÁRIOS
		
DESPESAS CURSO OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA
		
DESPESAS CURSO HOTELARIA HOSPITALAR
		
PESSOAL
		
UTILIDADES E SERVIÇOS
		
HONORÁRIOS
		
OCUPAÇÃO
		
GERAIS
		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
		
DIVIDENDOS E JUROS

902.792,92
902.792,92
11.291,53
14.340,00
157.052,25
4.132,50
2.101,38
124.258,27
22.880,34
347.008,18
37.881,77
177.242,49
4.604,21
60,64
60,64
60,64

876.400,99
876.400,99
1.243,85
13.840,00
174.044,90
0,00
0,00
118.110,23
26.755,57
338.808,76
41.530,48
156.536,28
5.530,92
2,82
2,82
2,82

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

42.502,29

51.078,26

RECEITAS FINANCEIRAS
		
RECEITAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS
		
DESPESAS FINANCEIRAS

22.126,88
22.126,88
0,01
0,01

24.447,70
24.447,70
349,90
349,90

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS

64.629,16

75.176,06

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

64.629,16

75.176,06

2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
RECEITA BRUTA
		
RECEITAS ASSOCIATIVAS
		
RECEITAS DE SERVIÇOS
		
RECEITAS DE SEMINÁRIOS
		
RECEITAS DE CURSOS
		
RECEITA DE EVENTOS
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e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná - FEMIPA
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