
Instituto Acqua e Prefeitura de Cotia 
inauguram UPA 24 horas no Bairro Atalaia

Durante solenidade, prefeito Carlão 
Camargo elogiou parceria com o 

Instituto, que compartilhará a gestão 
da unidade com a Prefeitura

Instalações da UPA permitirão o atendimento de 17 mil pessoas por mês.

Colaboradores uniformizados em uma das salas
 de atendimento.

A Prefeitura de Cotia e o Instituto 
Acqua inauguraram, em 27 de junho, a 
UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 
Rita de Cássia Sorio, no Bairro Atalaia. A 
unidade completa a rede de urgência e 
emergência da cidade e entrou em funcio-
namento em 28 de junho.

A solenidade lotou as dependências 
da UPA, que terá cerca de 150 funcioná-
rios e capacidade para realizar cerca de 17 
mil atendimentos por mês. A unidade foi 
construída com verbas do Governo Fede-
ral e da própria Prefeitura.

A gestão da UPA será compartilha-
da com o Instituto Acqua, que mantém 
parceria com a Prefeitura de Cotia há qua-
tro anos nos Pronto Atendimentos do mu-
nicípio. A parceria permitiu, por exemplo, 
que a UPA fosse totalmente equipada em 
apenas três semanas.

A estrutura e os equipamentos fo-
ram muito elogiados pelas autoridades 
presentes, como o prefeito Carlão Camar-
go, o vice-prefeito Moisés Cabrera, o se-
cretário de Saúde, Benedito Simões, e o 
presidente da Câmara Municipal, Marcos 
Mena.

“Temos agora em Cotia um equi-
pamento de primeiro mundo para a Saú-
de. Por isso, vamos prezar para que essa 
parceria com o Acqua garanta um aten-
dimento humanizado e de excelência a 
todos os pacientes, assim como tem sido 
este trabalho conjunto ao longo dos últi-
mos anos”, disse Simões.

O prefeito Carlão Camargo desta-
cou o esforço que o município fez para 
concluir e colocar em funcionamento a 
UPA e pediu ao Instituto Acqua que man-
tenha, na UPA, a efi ciência do trabalho que 
tem realizado nos últimos anos em Cotia. 
“Investimos cerca de R$ 100 milhões por 
ano na Saúde e agora temos uma UPA que 
permitirá um salto de qualidade no nosso 
atendimento aos usuários. Tenho certeza 
que o Instituto cuidará com carinho desta 
unidade e manterá a efi cácia de trabalho 
que tem dado certo em Cotia.”

O presidente do Instituto Acqua, 
Ronaldo Querodia, afi rmou que a inaugu-

ração da UPA dá ainda mais responsabili-
dade ao trabalho do Instituto na cidade. 
“Sem dúvida, é muito importante para 
nós dividirmos a gestão desta UPA com 
a Prefeitura de Cotia e poder avançar no 
trabalho já realizado na cidade. Os mora-
dores podem ter certeza de nosso empe-
nho para qualifi car cada vez mais o aten-
dimento da Saúde no município.”

A UPA Rita de Cássia Sorio funcio-
nará 24 horas para atendimento de casos 
de urgência e emergência.
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Apresentações das atividades atraem 
mais alunos para o programa Educa 

Geral em Santo André

Diversas atividades envolveram as 
crianças que participam do projeto.

A adesão dos alunos da rede mu-
nicipal de ensino de Santo André para 
o programa de ações complementares 
Educa Geral, uma parceria entre Insti-
tuto Acqua e Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Santo André, tem crescido 
a cada dia. Para ampliar ainda mais o nú-
mero de alunos que participam das ativi-
dades de dança, ginástica artística, tea-
tro e circo, capoeira, taekwondo, artes 
visuais e xadrez no contraturno escolar 
nos Cesas (Centros Educacionais de San-
to André), os educadores têm realizado 
ações durante o horário escolar para esti-
mular o interesse das crianças, pais e até 
dos professores.

Apresentações de teatro e dança, 
demonstrações de taekwondo e capoei-
ra, aulas abertas de artes visuais e con-

fecção de cartazes sobre o desenvolvi-
mento cognitivo das modalidades são 
algumas das atividades desenvolvidas 
para sensibilizar a comunidade escolar. 
Algumas das ações foram promovidas 
por iniciativa dos próprios monitores dos 
cursos.

“O objetivo é mostrar como as ati-
vidades de ações complementares auxi-
liam no processo de desenvolvimento da 
criança e também na aprendizagem den-
tro do ambiente escolar”, revela Claudia 
Cristina Felician Lima, gerente de proje-
tos educacionais da Prefeitura de Santo 
André.  As ações acontecem nas EMEIEFs 
(Escolas Municipais de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental) e são organiza-
das junto com cada uma das equipes de 
gestão da escola.

Educadores têm despertado o interesse de crianças com demonstrações das 
atividades oferecidas pelo programa de ações complementares

Instituto Acqua e Prefeitura de Cotia 
reúnem 200 pessoas em campanha de 

doação de sangue

Parceria entre 
Acqua, Imasf e 

Associação amplia 
e bene� cia também 

funcionários

Doadores fi zeram fi la durante a coleta.
Com o tema “Dia de Doar Sangue”, 

o Instituto Acqua e a Prefeitura de Cotia, 
em parceria com o Hospital Regional de 
Cotia e a Colsan (Associação Benefi cente 
de Coleta de Sangue), realizaram campa-
nha de doação de sangue na cidade.

Cerca de 200 pessoas foram à Clíni-
ca da Mulher para participar da doação. 
No local, elas foram submetidas a uma 
triagem e o sangue coletado passou por 
vários testes, além de exames para hepa-
tite B e C, HIV, sífi lis e doença de Chagas. 

A carteirinha de doador, com os resulta-
dos dos exames, fi ca pronta em cerca de 
30 dias e deve ser retirada no posto de 
coleta. O objetivo da campanha foi abas-
tecer o banco de sangue para emergên-
cias dos hospitais. 

Durante o processso de coleta, o 
prefeito de Cotia, Carlão Camargo, este-
ve na Clínica da Mulher e elogiou o tra-
balho, além de ressaltar o compromisso, 
a importância e a necessidade de ser um 
doador de sangue.

Em mês de Copa do Mundo, o 
tema abordado na última palestra re-
alizada em 11/06 na Associação dos 
Funcionários Públicos de São Bernardo 
do Campo foi “Alimentação e Esporte”, 
ministrada pelo Dr. Gilberto Giovanelli 
Jr. e a nutricionista Michelli Inforçatti 
Rodrigues.

O evento, fruto da parceria entre 
o Instituto Acqua, IMASF e a Associa-
ção, acontece mensalmente e é aberto 
aos beneficiários e associados das insti-
tuições. Em junho, o cardiologista que 
atua no IMASF também ofereceu pales-
tra para os funcionários da Associação 
que trabalham na área de esportes, dos 
setores da academia, quadra, piscina, 
enfermaria e fisioterapia. Para o en-
contro específico, o tema abordado foi 
“Prescrição de exercícios resistidos em 
condições especiais”, uma orientação 
para alunos que tenham, por exemplo, 
doenças como hipertensão ou diabetes. 
“Tudo que faz mal ao coração pode ser 
revertido com atividade física e dieta”, 
afirmou o cardiologista especialista em 
medicina esportiva.



O Instituto Acqua e a 
Craisa (Companhia Regional 
de Abastecimento Integrado 
de Santo André) reuniram, 
em 1º de julho, cerca de 400 
pessoas na abertura do 11º 
Encontro de Formação dos 
Funcionários da Alimentação 
Escolar da Prefeitura de Santo 
André. Os colaboradores, que 
são responsáveis pela alimen-
tação nas escolas municipais, 
assistiram a uma palestra mo-
tivacional com Lucia Pacheco 
e a uma peça de teatro com o 
grupo Arautos Cênicos.

A abertura do evento 
foi feita pelo superintendente 
da Craisa, Hélio Tomaz Rocha, 
e pelo presidente do Institu-
to Acqua, Ronaldo Querodia, 
além de representantes da Se-
cretaria de Educação de Santo 
André. O superintendente da 
Craisa destacou a importância 
da formação contínua para os 
profi ssionais e elogiou a parti-
cipação dos colaboradores.

O presidente do Insti-
tuto Acqua demonstrou sua 
admiração pelos profi ssionais 
da alimentação e falou sobre 
a importância da qualifi cação. 

“Pessoalmente tenho 
uma admiração por pro-
fi ssionais da alimentação 
e é importante que vocês 
continuem sempre se ca-
pacitando para buscarem 
lugares cada vez melhores 
no mercado profi ssional.”

A palestra com Lu-
cia Pacheco destacou o 
protagonismo dos profi s-
sionais da alimentação no 
dia a dia de cada unidade 
escolar e incentivou que 
os colaboradores colo-
quem o amor como um 
ingrediente especial da 
manipulação dos alimen-
tos. A peça teatral com 
o grupo Arautos Cênicos 
trabalhou de forma lúdica 
a questão da alimentação.

O Instituto Acqua 
mantém parceria com 
a Craisa na qualifi cação 
dos profi ssionais respon-
sáveis pela alimentação 
nas escolas municipais de 
Santo André. A capacita-
ção ocorre durante o pe-
ríodo de recesso escolar e 
prossegue até o dia 10 de 
julho.

Acqua inicia parceria no Pronto Atendimento 
Municipal de Canoinhas (SC)

A secretária de Saúde, Telma Bley, elogiou a atuação do Acqua 
em outras cidades paulistas.

O Instituto Acqua as-
sumiu, em junho, a gestão 
compartilhada do Pronto 
Atendimento Municipal de 
Canoinhas (SC) junto com a 
Prefeitura Municipal. O Ins-
tituto tem como responsa-
bilidade qualificar o atendi-
mento realizado no Pronto 
Atendimento aos cerca de 
50 mil moradores de Canoi-
nhas.

Para realizar a parce-
ria, o Instituto Acqua insta-
lou uma nova estrutura na 
cidade, com escritório pró-
prio e colaboradores locais. 
Dessa forma, os profissio-
nais que atuam na parceria 
têm uma referência para po-

derem executar suas tarefas 
de forma mais estruturada.

Os profissionais da 
área da Saúde são, em sua 
maioria, da própria cidade 
ou de municípios vizinhos do 
Planalto Norte catarinense. 
O médico Ricardo Carajale-
ascow representou o Institu-
to Acqua no início dos traba-
lhos em Canoinhas.

A secretária de Saúde 
de Canoinhas, Telma Bley, 
destacou a seriedade dos 
representantes do Instituto 
Acqua no local e pediu que 
o Instituto mantenha em Ca-
noinhas o mesmo padrão de 
atuação realizado em muni-
cípios de São Paulo.

Instituto iniciou trabalho junto ao Pronto Atendimento Municipal da cidade catarinense em junho

Acqua e Craisa reúnem 400 pessoas em capacitação 
sobre alimentação escolar

Evento contou com palestras e apresentação teatral.

Para celebrar o mês do Meio Ambien-
te, em junho, o Instituto Acqua abriu as por-
tas de seu escritório em Ribeirão Pires para 
a exibição de fi lmes do Circuito Tela Verde, 
programa do Departamento de Educação 
Ambiental do Ministério do Meio Ambiente 
que promove conscientização sobre gestão 
ambiental. As exibições ocorreram todas as 
terças-feiras do mês.

Outra atividade do Instituto na pri-
meira semana de junho foi a participação, 
nos dias 5 e 6, na Tenda Multicultural, em 
Ribeirão Pires, de ação da Prefeitura Munici-
pal para lembrar a data. O Acqua participou 
do evento com exibição de fi lmes do Circui-
to Tela Verde e distribuição de lápis semente 
para quem participou das atividades, além 
de doação de mudas e ofi cinas do curso de 
jardinagem e paisagismo Comunidade Viva, 
projeto realizado com patrocínio da Petro-
bras.

Acqua exibe � lmes e participa de evento para celebrar 
mês do Meio Ambiente

Participação do Acqua na Tenda Multicultural, 
em Ribeirão Pires.

‘Parceria com Acqua permite ampliar número de partos e 
humanizar atendimento’, a� rma secretário de São Vicente

Responsável pela Secretaria de 
Saúde de São Vicente elogiou 
trabalho do Instituto durante 

integração promovida por 
colaboradores do Acqua

Coordenadores do Instituto Acqua fi zeram a integração com os colaboradores.

O secretário de Saúde de São Vi-
cente, Antonio Rua Vieira, vislumbra na 
parceria com o Instituto Acqua uma pos-
sibilidade concreta de ampliar a quanti-
dade de partos e humanizar os atendi-
mentos realizados na maternidade do 
Hospital São José. A afi rmação foi feita 
durante integração promovida em 8 de 
maio pelo Instituto junto a seus colabo-
radores.

O secretário de saúde de São Vi-
cente esteve na capacitação dos colabo-
radores e falou o que espera da parceria. 
“Temos como objetivo qualifi car nossa 
maternidade e acredito que o Acqua tem 
muito a contribuir. Entre nossas metas 
estão ampliar o número de partos, redu-
zir a quantidade de óbitos e o número de 
cesáreas, além de oferecer um atendi-
mento mais humanizado às gestantes e 
seus fi lhos. Nesse sentindo, tenho certe-
za que esta parceria nos ajudará”, disse.

A capacitação dos profi ssionais 
é justamente um diferencial apontado 
pelo secretário para qualifi car o atendi-
mento. A integração foi realizada pelos 
coordenadores do Instituto Acqua de 
diferentes áreas com informações sobre 
recursos humanos, segurança do traba-
lho, coordenação médica e administra-

ção hospitalar. Em São Vicente, o Acqua 
tem como colaboradores da maternida-
de, enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem, fi sioterapeutas, psicólo-
gos, fonoaudiólogos, auxiliares adminis-
trativos e controladores de acesso, que 
totalizam 51 profi ssionais.

Cotidianamente, os colaboradores 
receberão capacitação para garantir a 
manutenção dos serviços da maternida-
de com a qualifi cação e modernização do 
atendimento. Dessa forma, o trabalho 
visa promover boas práticas de atenção 
ao parto e ao nascimento, garantindo 
a promoção do aleitamento materno e 
alimentação complementar saudável e 
atenção com a atenção básica por meio 

de visitas domiciliares.
Os serviços previstos na parce-

ria englobam o atendimento da saúde 
materno infantil em nível ambulatorial 
e hospitalar e incluem a operacionaliza-
ção de 51 leitos, acolhimento com clas-
sificação de risco nos serviços de aten-
ção obstétrica e neonatal, DST/HIV/Aids 
e Hepatites, além do atendimento am-
bulatorial.

A parceria ainda tem trabalhos es-
pecíficos como a busca ativa de crianças 
vulneráveis, implementação de estraté-
gias de comunicação social e programas 
educativos relacionados à saúde sexual 
e à saúde reprodutiva, além de orienta-
ção e oferta de métodos contraceptivos.


