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APRESENTAÇÃO
2020 começou com os olhos do mundo voltados para 

apenas um assunto: o novo coronavírus. Com o número de 
casos crescendo exponencialmente – 118 mil infecções, em 
114 países, com 4.291 mortes –, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou, no dia 11 de março, que a doença 
foi elevada à condição de pandemia, quando uma doen-
ça infecciosa afeta um grande número de pessoas espalha-
das pelo mundo. Curiosamente, nesse mesmo dia a Femipa 
dava início à 13ª edição do Seminário Femipa. 

Já no dia seguinte, 12 de março, a Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) confirmava os seis primeiros casos no Para-
ná – cinco em Curitiba e um em Cianorte. Como o conheci-
mento acerca do vírus ainda era limitado, muitas dúvidas 
surgiam, mas, ao mesmo tempo, a procura pelas institui-
ções de Saúde aumentava. Os hospitais precisaram se rein-
ventar para garantir o atendimento à população, e as san-
tas casas e entidades sem fins lucrativos se mostraram ain-
da mais fundamentais para o Sistema Único de Saúde.   

Nesse Relatório anual, a Femipa destaca as principais 
ações do ano, como a articulação com a Secretaria de Esta-
do da Saúde para alinhar o enfrentamento à doença e a am-
pliação do atendimento ao coronavírus; e a participação do 

presidente da Federação, Flaviano Feu Ventorim, em uma 
reunião para discutir a situação da pandemia de Covid-19 
no Paraná, organizada pela comissão externa da Câmara 
dos Deputados que acompanha ações de combate ao novo 
coronavírus. Além disso, a Federação teve um papel mui-
to importante na imprensa, tornando-se fonte de informa-
ção confiável e bastante requisitada pelos principais veícu-
los de Comunicação do Estado. Também vale destacar que 
a Femipa foi procurada por diversas instituições para doa-
ção de insumos para os hospitais, como máscaras cirúrgi-
cas, face shields, testes rápidos, álcool em gel, entre outros 
itens. 

Tudo isso mostra a força e a representatividade da Fe-
deração no Paraná. Em 2020, a importância das instituições 
sem fins lucrativos ficou ainda mais evidente, pois, sem 
elas, não seria possível prestar assistência a todos que ne-
cessitaram. Por isso, apesar de todas as dificuldades, a Fe-
mipa, as santas casas e os hospitais filantrópicos termina-
ram o ano ainda mais fortes, certas de que, em qualquer ad-
versidade, a união e o profissionalismo fazem a diferença.

Nas próximas páginas, confira os principais destaques 
de 2020 para o setor de Saúde filantrópico.

SECRETARIA GERAL

SECRETÁRIO
Álvaro 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
Rede de Assistência à Saúde Metropolitana

2º TESOUREIRO
Luiz Soares Koury
HOFTALON Hospital de Olhos

CONSELHO FISCAL

TITULARES
Fernando Cossa
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

PRESIDENTE
Flaviano Feu Ventorim
Grupo Nossa Senhora das Graças

1º VICE-PRESIDENTE
José Pereira
Santa Casa de Maringá 

DIRETORIA

MISSÃO
“Congregar e representar em âmbito estadual os 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.”
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34 ANOS DE CONQUISTAS
Em março de 2020, a Femipa celebrou, em um almoço durante o 13º Seminário Femipa, os 34 anos de história 

da Federação. Participaram da comemoração dirigentes de santas casas e hospitais filantrópicos do Paraná, além 
de autoridades e representantes de outras entidades.

O 13º Seminário Femipa aconteceu en-
tre os dias 11 e 13 de março, na Associação 
Médica do Paraná (AMP), e mais de 400 pes-
soas estiveram presentes. O tema central do 
evento foi “A força e a importância dos hos-
pitais filantrópicos para a Saúde pública do 
Paraná”. Como nos anos anteriores, o Semi-
nário contou com salas temáticas, os Encon-
tros de Comunicação e de Direito, sala de 
atendimento Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) para solucionar dúvidas dos hospitais 
filantrópicos, além de outras atrações. A no-
vidade de 2020 foi a sala da Unimed Paraná 
para tratar do projeto DRG. 

Quem mais uma vez prestigiou o encon-
tro foi o secretário de Estado da Saúde do 
Paraná, Beto Preto, que participou da aber-

SEMINÁRIO FEMIPA

tura oficial do 13º Seminário e ficou respon-
sável pela palestra magna, com o tema “O 
papel dos hospitais filantrópicos na regiona-
lização da saúde”. Ele garantiu que o gover-
no estadual acredita que o caminho é o diá-
logo. “Se isso não for feito, estamos compro-
metendo estruturas já existentes, como as 
dos hospitais filantrópicos”, disse Beto Preto.

Com relação aos importantes temas 
abordados durante a programação princi-
pal, os destaques ficaram para o “Papel e 
importância dos hospitais filantrópicos na 
regionalização da saúde”; “SUS: principais 
projetos e perspectivas”; “Redes hospitala-
res – gestão hospitalar do futuro”; “Ameaças 
e oportunidades para a rede hospitalar”; e 
“Conflitos e diferenças de gerações”.

As salas temáticas, que já são tradicio-
nais no evento da Femipa e muito aguarda-
das pelos participantes, discutiram “Gestão 
Hospitalar”, “Gestão de Pessoas”, “Gestão 
da Assistência e Segurança do Paciente” e 
“Gestão de Infraestrutura e Logística Hospi-
talar”. Pelo segundo ano consecutivo, foram 
realizadas as Apresentações Orais dos fina-
listas do Prêmio Femipa de Melhores Práti-
cas e Criatividade, que busca reconhecer as 
melhores práticas de gestão desenvolvidas 

nos hospitais do Paraná em prol da melhoria 
da qualidade da gestão dos hospitais e da 
assistência à população do Estado. 

Também merece destaque a presen-
ça da Federação nas redes sociais, já que 
os participantes foram estimulados a curtir 
e seguir as páginas da Femipa no Facebook 
e Instagram e publicarem sobre o evento. 
Muitos aderiram à iniciativa, o que fez com 
que a Federação fosse bastante citada du-
rante o encontro.

O 13º Seminário Femipa foi organizado 
pela Federação, com correalização da Uni-
med-PR. Como patrocinadores, estiveram 
Avatar, Air Liquide Helthcare, Bionexo, Hos-
pital Pequeno Príncipe, MV e Uniprime. No 
copatrocínio, Apoio Cotações, Condor, For-
mathos, Isee, Gesti, Sismatec e SPDATA. O 
evento contou, ainda, com o apoio de Aze-
vedo Auditores Independentes, DRG Bra-
sil, Itaipu Binacional, Niwa Advogados As-
sociados, Planisa e XHL; e apoio institucio-
nal de ABRH-PR, Ahopar, AMP, CCI França 
Brasil, CMB, CRA-PR, CRM-PR, FBAH, Fehosc, 
Fehosp, Fehospar e Grupo IAG Saúde.
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7º ENCONTRO DE 
ASSESSORES DE 
COMUNICAÇÃO 
DA FEMIPA

Na programação paralela, mais uma vez o Seminá-
rio Femipa promoveu o 7º Encontro de Assessores de 
Comunicação da Femipa. Juliana Sartori, coordenado-
ra de conteúdo da Rede Evangelizar de Rádios e dire-
tora de conteúdo da produtora de podcasts Banca do 
Podcast, ficou responsável por trabalhar com os par-
ticipantes o tema do momento: podcasts, com a pa-
lestra “A hora e a vez dos podcasts - O poder da infor-
mação em áudio e com tecnologia acessível”. Quem 
também participou do encontro foi Orlando Colaço, 
analista comportamental e especialista em alta per-
formance, com a palestra “Quantum - gerenciamento 
do tempo”. Carmem Murara, diretora de Relações Ins-
titucionais do Grupo Marista e diretora de Comunica-
ção do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas 
(FONIF), falou sobre “Comunicação Institucional e case 
Fonif”. E, para fechar a programação, as jornalistas e 
assessoras Danielle Sommer e Rafaela Salomon apre-
sentaram o case do Hospital São Vicente, com o tema 
“Humanização na Comunicação”.

6º FÓRUM DE DIREITO  
DA SAÚDE DA FEMIPA

A sexta edição do Fórum de Direito da Saúde da Femipa trouxe, na primeira 
parte da programação, um assunto bastante atual e que vem preocupando as 
instituições de saúde - a Lei Geral de Proteção de Dados. Para debater o tema,  
foram convidados os palestrantes Dra. Ana Cláudia Pirajá Bandeira, advogada;  
Dr. Ulisses Cabral Bispo Ferreira, coordenador da Assessoria Jurídica da Uni-
med-PR; Dr. Gabriel Schullman, advogado; e José Luiz de Oliveira Junior, ge-
rente de Governança e Arquitetura de T.I. do Grupo Marista. 

Na parte da tarde, o evento discutiu “A função do controle externo e refle-
xos sobre contratos e convênios celebrados com particulares”, com Dr. Gabriel 
Guy Léger, procurador do Ministério Público de Contas do Paraná; e “Peculia-
ridades do processo de prestação de contas de convênios perante o TCE-PR)”, 
com Aldenor Fernandes dos Santos, analista de Controle do TCE-PR. 

Para fechar o encontro, o último tema, “Filantropia: dificuldades relacio-
nadas à contabilidade e aos processos administrativos envolvendo o CEBAS”, 
contou com as palestras da Dra. Monaliza Santos, advogada e diretora admi-
nistrativa da CMB, e Luís Azevedo, administrador de empresas e contador da 
Azevedo Auditoria.

PREMIAÇÃO
A Femipa realizou, em 2020, a terceira 

edição do Prêmio Femipa de Melhores Prá-
ticas e Criatividade. Foram 24 projetos ins-
critos entre as categorias “Gestão de Pes-
soas”, “Gestão da Assistência e Segurança 
do Paciente”, “Gestão Hospitalar” e “Ges-
tão de Infraestrutura e Logística Hospita-
lar”. Do total, seis cases, de três diferentes 
instituições, foram inscritos na classe para 
hospitais com até 100 leitos. Os demais – 18 
cases de 12 entidades – se inscreveram na 
classe para hospitais com mais de 100 lei-
tos. Nesta edição, o prêmio recebeu ainda 
trabalhos de instituições de Saúde não fi-
lantrópicas do Paraná. 

Além do reconhecimento às melhores 
práticas, a Federação promoveu também a 

segunda edição do Prêmio Femipa de Jor-
nalismo em Gestão da Saúde, que foi criado 
para reconhecer a excelência e estimular a 
cobertura jornalística de qualidade relacio-
nada à gestão da saúde no Estado do Pa-
raná. Sob o tema central “Gestão da Saúde 

no Paraná: o exemplo de quem vai além”, 
foram premiados jornalistas nas catego-
rias Internet, Rádio e Impresso dos princi-
pais veículos de Comunicação do Estado. 
Na categoria TV, o prêmio teve uma men-
ção honrosa.
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REPRESENTATIVIDADE
Por conta da pandemia do novo corona-

vírus, 2020 foi um ano desafiador para todos 
os brasileiros. A gravidade da situação fez 
com que a Femipa lançasse uma página es-
pecial dentro do site oficial para agrupar as 
principais informações e ajudar a evitar a cir-
culação de notícias e informações falsas. A 
publicação reúne as notas oficiais e as prin-
cipais informações sobre o atual momento 
em relação ao COVID-19, bem como as atua-
lizações e orientações aos hospitais e à po-
pulação e os comunicados das instituições 
de saúde filantrópicas do Estado do Paraná.

Além disso, mesmo com a proibição de 
eventos presenciais, para evitar a aglome-
ração de pessoas, a Femipa e seus hospitais 
precisaram se reinventar para manter a re-

presentatividade, tão necessária nesse mo-
mento de crise. Por isso, inúmeras reuniões 
on-line foram organizadas entre os dirigen-
tes dos hospitais afiliados, bem como com 
o secretário de Estado da Saúde, Beto Pre-
to, com a secretária municipal de Saúde de 
Curitiba, Márcia Huçulak, e demais entida-
des do setor. O presidente da Femipa, Fla-
viano Feu Ventorim, participou, por exem-
plo, de um encontro organizado pelo secre-
tário Beto Preto com as Federações que re-
presentam os hospitais para alinhar o en-
frentamento de doenças; e de uma reunião 
da Sesa com entidades hospitalares parcei-
ras para ampliar o atendimento ao coronaví-
rus. No controle social, a Federação também 
participou ativamente e foi membro das 

reu niões do Conselho Estadual de Saúde e 
do Conselho Municipal de Saúde de Curiti-
ba, além das seguintes comissões: Comis-
são Estadual de Integração Ensino-Serviço- 
Comunidade do Paraná (CIESC/PR); Comitê 
Estadual de Prevenção à Mortalidade Mater-
na, Infantil e Fetal (CEPMMIF); Comitê Muni-
cipal de Resposta às Emergências em Saúde 
Pública de Curitiba; e Comissão Intergesto-
res Bipartite, como representante do Conse-
lho Estadual de Saúde.

A força da Femipa também foi notada 
pelas doações recebidas de diversas institui-
ções. Por ser a entidade que representa dos 
hospitais filantrópicos e santas casas do Pa-
raná, a Femipa foi procurada pelo Grupo Bo-
ticário, que assumiu um compromisso com a 
Federação de disponibilizar R$ 500 mil para 
apoio à compra de equipamentos hospita-
lares. Além disso, o Grupo doou 2.325 tes-
tes rápidos para detectar anticorpos e antí-
genos do novo coronavírus, que foram dis-

Também merece destaque a articulação da Federação no Matchfunding Salvando Vidas, idealizado pelo BNDES, em parceria com a CMB, 
Bionexo, SITAWI e a plataforma Benfeitoria. O projeto arrecadou dinheiro para a compra de materiais de proteção para a linha de frente de 
hospitais filantrópicos do Brasil. Cada real doado foi dobrado pelo BNDES, até a meta de R$100 milhões. O Paraná recebeu aproximadamente 
R$ 4,9 milhões em álcool em gel, aventais, luvas, toucas e máscaras, e 24 hospitais afiliados à Femipa foram beneficiados com a ação. 

tribuídos entre as instituições afiliadas. Ou-
tra doação importante foi a do Grupo Itaú, 
por meio da campanha “Todos Pela Saúde”. 
A Femipa recebeu cinco milhões de unida-
des de máscaras cirúrgicas, e todos os afilia-
dos foram contemplados pela doação. Já a 
campanha “Juntos no combate”, organizada 
pela Hospitalar e o Instituto Horas da Vida, 
entregou à Federação três mil máscaras face 
shield, disponibilizadas a 15 instituições de 
Saúde filantrópicas do Paraná.  

Por fim, vale destacar o apoio da Femipa a outras campa-
nhas, como as organizadas pelos hospitais filantrópicos e san-
tas casas do Paraná para pedir doações em dinheiro ou insumos; 
o projeto “Médicos de Máquinas”, que reuniu professores, servi-
dores e alunos da UFPR e também da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), além de empresários e engenheiros 
locais, para realizar, voluntariamente, a manutenção de respira-

dores hospitalares; a iniciativa + Manutenção de Respiradores, 
uma rede voluntária criada pelo Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (SENAI) e dez grandes indústrias para a manuten-
ção de respiradores mecânicos sem uso; e a campanha Unidos 
Pela Vida, promovida por dez hospitais filantrópicos de Curiti-
ba para arrecadar recursos para aquisição de insumos e custeio 
hospitalar.
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JURÍDICO
Ano de crise é também sinônimo de mui-

to trabalho para o departamento Jurídico da Fe-
mipa. Foram produzidos esclarecimentos aos afi-
liados sobre normas e procedimentos envolven-
do a atual pandemia, adequação das entidades à 
Lei Geral de Proteção de Dados, CEBAS, Lei Esta-
dual do Parto Adequado e sobre imunidade/isen-
ção tributária. Além disso, a assessoria jurídica par-
ticipou ativamente das reuniões organizadas pela 
CMB para discussão de temas jurídicos de interes-
se dos afiliados. 

Ao longo do ano, o departamento foi respon-
sável por divulgar novas normas aplicáveis ao âm-
bito da saúde e formalizar, por meio de ofícios e 
circulares destinadas ao Poder Público, as princi-
pais demandas dos afiliados.

Na parte de eventos, mais uma vez os assesso-
res jurídicos da Federação organizaram a sexta edi-
ção do Fórum de Direito da Saúde da Femipa, que 
fez parte da programação paralela do 13º Seminário 
Femipa, com temas atuais para a discussão. 

POLÍTICA

No cenário político, a Femipa também 
teve momentos importantes. O presidente 
da Federação, Flaviano Feu Ventorim, parti-
cipou, fazendo o uso da palavra, de uma re-
união para discutir a situação da pandemia 
de Covid-19 no Paraná, organizada pela co-
missão externa da Câmara dos Deputados 
que acompanha ações de combate ao novo 
coronavírus. O encontro contou com a pre-
sença do então ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello; membros da bancada federal pa-
ranaense; o secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Alberto Gebrim Preto; o deputado es-
tadual e presidente da Comissão de Saúde 
Pública da Assembleia Legislativa do Esta-
do do Paraná (Alep), Dr. Batista (DEM); o pre-
feito de Pérola (PR) e presidente da Associa-
ção dos Municípios do Paraná (AMP), Darlan 
Scalco; e o presidente do Conselho de Secre-
tarias Municipais de Saúde do Paraná (Co-
semspr), Carlos Alberto de Andrade.

Além disso, para garantir os direitos 
das santas casas e hospitais filantrópicos, 

foi necessária uma articulação da CMB e 
de suas Federações estaduais. Para apro-
vação da Lei que suspendeu a obrigatorie-
dade da manutenção das metas quantitati-
vas e qualitativas pelos prestadores de ser-
viços de saúde no âmbito do SUS até o dia 
31 de dezembro de 2020, por exemplo, a 
Femipa e os hospitais afiliados buscaram o 
apoio de deputados e senadores do Para-
ná. A Federação também realizou um tra-
balho importante com a bancada federal 
paranaense com relação à Lei 13.995/2020, 
que garantiu ajuda financeira às entidades 
no valor de R$ 2 bilhões, para que o auxí-
lio emergencial fosse distribuído de acor-
do com os critérios adotados anteriormen-
te pela equipe da SAES. 

Mas as ações não pararam por aí. Du-
rante a campanha para as eleições 2020, o 
presidente e o tesoureiro da Femipa, Flavia-
no Feu Ventorim e Charles London, respec-
tivamente, receberam os candidatos à Pre-
feitura de Curitiba para apresentar uma lis-

ta de propostas para o setor de Saúde filan-
trópico. Participaram do encontro Dr. João 
Guilherme Moraes, do Partido Novo; Dra. 
Letícia Pan, candidata a vice na chapa de 
Fernando Francischini, do PSL; Rafael Gre-
ca, candidato à reeleição, do DEM; Carol 
Arns, do Podemos; e João Arruda, do MDB. 
O contato com a Federação partiu dos can-
didatos, que tinham o objetivo de apresen-
tar os planos de governo para o setor e co-
nhecer as principais necessidades dos hos-
pitais. Na ocasião, Ventorim fez um resumo 
das ações da entidade e destacou o impor-
tante trabalho das instituições para a Saú-
de de Curitiba, entregando um documen-
to com sugestões da Femipa para os pró-
ximos quatro anos. Por fim, ele apontou 
as dificuldades enfrentadas, inclusive por 
conta da pandemia, e reforçou que o se-
tor gostaria de contar com o apoio do ges-
tor eleito para que as demandas dos hos-
pitais privados e sem fins lucrativos sejam 
ouvidas. 

Sete novas instituições passaram a fazer parte do quadro de afi-
liados da Femipa: Hospital Fundação Atitude, de Santa Helena, com 
33 leitos; Fundação Hospitalar Harry Guido Greipel, de Piên, com 51 
leitos; Santa Casa de Mise ricórdia de Cambé, com 74 leitos; Institu-
to Santa Pelizzari, de Palmas, com 100 leitos; Instituto Bom Jesus, 
de Cianor te, com 70 leitos; Instituto de Saúde Lucena Sanchez, de 
Ivaiporã, com 78 leitos; e o Instituto Doutor Feitosa, IDF, de Telêma-
co Borba, com 162 leitos. A Federação agradece a confiança e refor-
ça que novas filiações trazem um reconhecimento importante para 
a Federação, ainda mais em um momento desafiador como o que o 
mundo enfrenta. É isso que ajuda a fortalecer o setor na luta pelo me-
lhor da Saúde filantrópica do Paraná.

Vale destacar, ainda, que a Femipa renovou a parceria com a em-
presa HSP, de Joinville, para oferecer às instituições afiliadas uma fer-
ramenta de benchmarking que possibilita, de forma sigilosa, a compa-
ração dos dados de cada hospital. O objetivo da entidade é incentivar 
a troca de experiências entre as instituições.

NOVOS AFILIADOS
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Apesar da crise, a pandemia 
trouxe também inúmeros apren-
dizados, e pode-se dizer que o 
principal deles é com relação à 
utilização do meio virtual. Já é 
tradição na Femipa organizar, 
ao longo do ano, cursos e wor-
kshops para levar conhecimen-
to atualizado às instituições de 
Saúde. Porém, como os encontros presenciais foram proibidos, 
para garantir a segurança da população, a Federação apostou 
em eventos on-line, todos gratuitos. Dois deles tiveram a parti-
cipação do professor Fabrizio Rosso, diretor executivo da Fator 
RH, consultoria especializada em gestão de pessoas: “Gestão 
estratégica de pessoas em tempos de crise” e “Liderança hos-
pitalar no novo normal”.

Além disso, a Femipa promoveu os webinars “Impacto da 
COVID-19 na Contabilidade das entidades”, com o administra-

A pandemia do novo coronavírus trouxe 
para a Femipa uma importante visibilidade 
na imprensa paranaense, e o presidente da 
Federação, Flaviano Feu Ven-
torim, concedeu inúmeras en-
trevistas sobre temas relacio-
nados à Covid-19 para os prin-
cipais veículos de Comunica-
ção do Estado. 

Além disso, a assessoria de 
imprensa da entidade e a asses-
soria da Fehospar, Sindipar e Ahopar produzi-
ram notas oficiais relacionadas ao tema e or-
ganizaram três entrevistas coletivas para fa-
lar, de maneira unificada, sobre as medidas 
adotadas pelos hospitais no combate à pan-
demia, reconhecimento ao trabalho dos pro-
fissionais que estão atuando na linha de fren-
te, aumentos abusivos dos insumos hospita-
lares, cancelamento de cirurgias eletivas, cri-
se financeira enfrentada pelos hospitais pri-
vados, filantrópicos e não filantrópicos, entre 
outros temas. As coletivas tiveram a partici-

COMUNICAÇÃO

CAPACITAÇÃO

pação maciça dos jornalistas do Paraná.  
Outra frente de atuação da área de Co-

municação da Femipa foi nas redes sociais. 
A primeira delas foi um posi-
cionamento importante para 
incentivar o distanciamento 
social para frear a contami-
nação pelo vírus. A campa-
nha de conscientização “Se 
puder, #fiqueemcasa” teve 
início com um vídeo do pre-

sidente da Federação falando sobre a res-
ponsabilidade de cada um nesse momento 
difícil. Em seguida, foram divulgadas sema-
nalmente peças com o mote da campanha 
e textos de impacto para chamar a atenção 
da população. 

Também vale destacar as homenagens 
realizadas ao longo do ano, como o Dia do 
Médico, Dia do Administrador Hospitalar, 
Dia Internacional da Enfermagem, Dia In-
ternacional do Trabalho, Dia Nacional das 
Santas Casas, Dia Nacional da Filantropia e 

o apoio à campanha Outubro Rosa. O ob-
jetivo foi marcar cada data e reforçar que 
as santas casas e hospitais sem fins lucra-
tivos têm um papel fundamental no Siste-
ma Único de Saúde, pois, sem elas, não se-
ria possível prestar assistência a todos os 
brasileiros.   

Na cobertura do 13º Seminário Femipa, 
a equipe de jornalistas da Femipa produ-
ziu mais de 15 matérias sobre as palestras e 
realizou também a cobertura nas redes so-
ciais Facebook e Instagram, com republica-
ção de postagens de participantes do even-
to. A área também organizou a sétima edi-
ção do Encontro de Assessores de Comuni-
cação da Femipa, que teve a participação de 
mais de 20 pessoas. 

Além dessas ações, o departamento 
manteve a produção semanal de boletins 
on-line, com as principais notícias do setor, 
e estimulou a comunicação via rede social 
WhatsApp, que é, hoje, a forma mais rápida 
de propagar informações.

dor de empresas e con-
tador Luís Eduardo Aze-
vedo, diretor da Azeve-
do Auditoria e Soluções 
Empresariais; e “Capta-
ção de recursos em ins-
tituições filantrópicas”, 
organizado pelo Inepad 
Consulting e a Femipa, 

com palestra de Eduardo Falsarella Junior, diretor comercial 
da Inepad.

A Federação apoiou, ainda, a realização do 6º Encontro de 
tecnologia aplicada à gestão em saúde – e-Saúde, evento orga-
nizado pela Unimed Paraná e Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR), que aconteceu pela primeira vez de modo 
virtual. O objetivo do encontro é promover a troca de informa-
ções sobre tecnologia aplicada à saúde para médicos, acadê-
micos e profissionais das mais variadas áreas ligadas ao setor. 
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DEMONSTRAÇÃO DO 
RESULTADO DO EXERCÍCIO

EXPEDIENTE

PERÍODO     2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  1.273.684,11

 RECEITA BRUTA    
  RECEITAS ASSOCIATIVAS    1.054.554,11 
  RECEITAS DE SEMINÁRIOS  216.130,00
  DOAÇÕES E SUBVENÇÕES  3.000,00

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA   0,00

RECEITA LÍQUIDA    1.273.684,11

SUPERÁVIT BRUTO   1.273.684,11

DESPESAS OPERACIONAIS    824.509,02

 DESPESAS ADMINISTRATIVAS  10.076,00
 DESPESAS SEMINÁRIOS  138.308,28
 PESSOAL   129.166,94
 UTILIDADES E SERVIÇOS  28.396,25
 HONORÁRIOS  368,761,00
 OCUPAÇÃO   36.961,80
 GERAIS   109.899,19 
 TRIBUTÁRIAS   5.080,31

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS    138,75

 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 
  DIVIDENDOS E JUROS
   DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS  138,75 

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS    449.176,09

 RECEITAS FINANCEIRAS   
  RECEITAS FINANCEIRAS    25.426,26
 DESPESAS FINANCEIRAS    
  DESPESAS FINANCEIRAS   0,06

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES FINANCEIRAS    474,601,29

PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)    0,00

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   474.601,29
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