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Editorial
Esta edição em especial relata diferentes 
oportunidades.

Para quem tem no coração o pensamento 
‘’Fazer o bem sem olhar a quem’’, vai se 
identi�car com uma ação solidária linda,  
oportunidade em que além de comemo-
rar mais um ano de Vida, é possível 
comemorar muitas Vidas  ao ajudar      
o Paciente Renal.

O Centro de Captação encerrou uma 
etapa importante, o Programa de 
D e s e n v o l v i m e n t o  d e  E q u i p e . 
Oportunidade de crescimento pessoal        
e pro�ssional,  um grande aprendizado  
para a Vida!

O Congresso Brasileiro de Nefrologia em 
Belo Horizonte, oportunizou apresentações 
de trabalhos cientí�cos, atualizações              
e principalmente troca de experiências.

Pro�ssionais do Setor Financeiro tiveram a 
oportunidade de participar do 1º Fórum 
Paranaense do Terceiro Setor.

A  CIPA, capacita o colaborador do Setor da 
Manuteção, com o Curso NR-10 básico, 
obrigatório para pro�ssionais que traba-
lham  com baixa e média tensão.

‘’Um vencedor é
aquele sujeito que

se levanta e vai atrás 
das oportunidades    

que tanto deseja, 
e se não as encontra, 

ele as cria.
George Bernard Shaw

Comunicação
Fundação Pró-Renal 

Boa leitura!



2 2 

FUND Ç O
~

o irás Br eev mi
n !A  

o irás Br eev mi
n !A  

do 
 

Campanhas de Sucesso que mobilizam amigos
e parentes em prol de quem mais precisa. 

São inúmeras as formas de fazer o bem 
ao próximo. A Fundação Pró-Renal 
conta sempre com a proatividade de 

Pessoas Especiais, que se mobilizam pelo traba-
lho oferecido aos Pacientes 
Renais e que de alguma maneira 
arrecadam recursos e/ou produ-
tos para ajudar a continuidade 
dos serviços oferecidos a estes 
Pacientes.

No último mês, Leonardo 
Riella e Ana Carolina Riella, 
motivaram amigos e parentes com a arrecada-
ção de  recursos na comemoração do 1º aniver-
sário e batizado do �lho Theo, in�uenciados pelo 
conhecimento das necessidades da instituição, 
já que Leonardo é �lho do Presidente e fundador 
Dr. Miguel Riella.      

A criatividade em mobilizar os que estão 
mais próximos, em um evento em que se come-
mora mais um ano de VIDA, é uma atitude 
surpreendente, motivadora e multiplicadora da 

solidariedade. 

Estas ações de responsabilida-
de social, mais do que a preocu-
pação com o bem estar de quem 
mais precisa, são  transformado-
ras de Vidas. É uma autêntica 
forma de comemorar e agrade-
cer a Saúde e a Vida, e promover 

benefícios em prol dos Pacientes assistidos pela 
Fundação Pró-Renal.

Seja AMIGO da Pró-Renal: Comemore 
muitos aniversários, seja solidário           
e ajude na continuidade dos serviços 
oferecidos para o Paciente Renal!

Parabéns Theo, pelo seu aniversário e também por comemorar muitas Vidas!Parabéns Theo, pelo seu aniversário e também por comemorar muitas Vidas!

Muito Obrigado, principalmente, aos membros do 
conselho, e a todos os convidados que se mobilizaram 
nesta importante ação de responsabilidade social.

Aniversário do Bem



Novos Horizontes para a NefrologiaNovos Horizontes para a Nefrologia
tema central  do congresso ’’Novos 
Horizontes para a Nefrologia’’ teve como 

objetivo, com a participação de renomados 
palestrantes  nacionais  e  internacionais , 
apresentar os mais recentes avanços nos 
diagnósticos, tendências futuras, prevenções e 
tratamentos das doenças renais, e também 

oportunizou atualizações e o compartilhamento 
de conhecimentos. 

Além disso, foi uma excelente oportunidade de 
confraternização com toda a comunidade 
nefrológica brasileira, da América Latina e 
portuguesa que  também esteve presente.

PRÓ-RENAL PRESENTE NO:

1º Lugar - Redução da densidade mineral óssea em crianças e 
adolescentes com hipercalciúria idiopática não está 
relacionada com a pretensão de cálculos urinários
Autores: Maria Goretti Moreira Guimarães Penido; Marcelo de Sousa Tavares; Mariana Guimarães Penido 
de Paula; João Milton Martins de Oliveira Penido; Morgana Bechler de Moro; Ana Clara Rezende dos 
Santos; Janaina Chaves Lima; Victoria Pereira de Lima; Luis Otávio Goivanardi Vasconcelos; Raisa Cristina 
T.da Silva 

2º Lugar - Glomerulonefrite membranosa idiopática versus 
nefrite lúpica classe V: achados clínicos, histopatológicos e 
desfechos renais
Autores: Alcino P Gama; Simone C Lo; Ana Paula C Lima; Cristiane B Dias; Luis Yu; Lecticia B Jorge; Viktoria 
Woronik 

3º Lugar - Disfunção cardíaca em camundongos de�cientes em 
Pkd1 e resgate do fenótipo por meio de Knockout para 
Galectina-3
Autores: Bruno Balbo; Andressa Amaral; Isac de Castro; Vera Sameli; Leandro Souza; Fernando Santos; 
Maria Cláudia Irigoyen; Feng Qian; Roger Chammas; Luiz Onuchic

Trabalhos Premiados

PÔSTERES

TEMAS LIVRES ORAIS

1º Lugar - Análise da Hipertro�a Cardíaca, �brose miocárdica e 
in�amação para a avaliação de um modelo de miocardiopatia 
urêmica experimental
Autores: Aline Borsato Hauser; Laura Mattana Dionísio; Franciele Robes; Viviane Carvalho; Danielle 
Carneiro; Mateus Luvizotto; Caroline Gribner; Lucia Noronha ; Roberto Pecoits-Filho 

2º Lugar - Protocolos de transplante renal pediátrico no Brasil – 
Estudo multicêntrico
Autores: CLOTILDE DRUCK GARCIA; JOSE MEDINA PESTANA; SUELEN MARTINS; PAULO CESAR KOCH; 
LUCIANA FELTRAN; MARIA CAMARGO; VIVIANE BITTENCOURT; ROBERTA ROHDE; VANDREA SOUZA; 
RONALDO ESMERALDO 

3º Lugar - Avaliação da função renal na obesidade induzida por 
dieta hiperlipídica em ratos após o desmame
Autores: Rosemara Silva Ribeiro; Clévia dos Santos Passos; Maria Aparecida da Glória; Lila Missae Oyama; 
Mirian Aparecida Boim 

A Fundação Pró-Renal concedeu no mês 
de setembro, a terceira edição do Prêmio 
Adyr S. Mulinari no XXVII Congresso 
Brasileiro de Nefrologia ao Prof. Dr. Emil 
Sabbaga pelas suas contribuições a 
Nefrologia Brasileira.

A primeira edição do Prêmio em 2010 foi 
entregue ao Dr. Sérgio Antônio Draibe, no 
Congresso Brasileiro de Nefrologia, 
realizado em Vitória, Espírito Santo.

O prêmio concedido a cada dois anos, tem 
como objetivo homenagear um 
nefrologista que reconhecidamente tenha 
contribuído no Brasil para o progresso e 
aprimoramento da Diálise.

O

PrêmioPrêmio
Adyr Mulinari

3 
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CERTIFICAÇÃO

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

B "Tacada" certeira rumo 
a um ambiente de 

trabalho mais leve e 
produtivo, o que 

possibilita o 
reconhecimento  

prossional e também 
da pessoa e a 

importância  
 dela dentro da 

instituição.

‘’Gostei da maneira como foram abordados todos os temas, com os 
exemplos, vídeos, etc. Todos tiveram a oportunidade de expressar 
suas opiniões, relatar experiências de vida.’’

Programa de Desenvolvimento de Equipe

aseado em um dos valores mais importantes declarados 
pela Fundação Pró-Renal, o aprimoramento contínuo, foi 
incluído no planejamento estratégico para o ano de 2014 o 

processo de desenvolvimento humano/pro�ssional para o setor de 
Captação de Recursos. 

As pro�ssionais Izabele Kutz e Regina Ferreira, abordaram temas como 
resolução de con�itos, relações trabalhistas, inteligência emocional 
valores pessoais, signi�cância do trabalho, planejamento �nanceiro, 
comunicação assertiva, trouxeram conhecimentos até então 
desconhecidos da grande parte dos participantes.  

No último dia 10 de setembro, no auditório da Fundação,  
aconteceu o encerramento do Programa, com a entrega de 
Certi�cados aos participantes feita pela Diretora Anelise 
Marcolin,  e com a participação da Elizete-RH, João Paulo e 
Willian - Centro de Captação de Recursos.

‘’Gostei bastante do trabalho delas, aprendi coisas que levarei 
comigo sempre, o que mais marcou foi "foco na solução."

‘’Nenhum lugar que trabalhei 
tive esse treinamento, 

adorei todas as reuniões, 
espero que no próximo ano, 

tenhamos novamente."

! João Paulo Lenz 
Coordenador do Centro de Captação de Recursos.
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12 March 2015

 CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DO RIM 2015

 Construção do Conhecimento

DA SAÚDE

IV JORNADA DE

Auditório da Fundação Pró-Renal
Av. Vicente Machado, 2190 - Batel

01/NOV
PSICOLOGIA DA SAÚDE   

 E SUAS ESPECIFICIDADES 

Programação/Inscrições: 
www.pro-renal.org.br

Investimento: Estudantes - R$ 70,00 
Profissionais - R$ 90,00

SAÚDE DOS RINS PARA TODOS!

12 de Março de 2015



Segurança do Trabalhador
O Setor da Manutenção participa
do Curso de NR-10

      Curso de NR-10 Básico é obrigatório para 
pro�ssionais que trabalham direta ou indiretamente com 
Baixa e/ou Média Tensão, tendo este curso validade de 2 
(dois) anos. 

O objetivo deste curso é atender as exigências do novo 
texto da Norma Regulamentadora nº 10 – Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade. 

A NR-10, (publicada na Portaria 598 do MTE em 07 de 
dezembro de 2004), estabelece diretrizes básicas para 
implantação de medidas de controle e sistemas 
preventivos de segurança e saúde, de forma a garantir a 
segurança dos trabalhadores que direta ou 
indiretamente interagem em instalações elétricas e 
serviços com  eletricidade.

Todas as segundas, quartas e sextas-feiras os colaboradores 
se reúnem para alongar e se preparar para as atividades do 
dia-a-dia. Além disso, esta oportunidade propicia a 
integração entre os setores.

Ginástica Laboral
A Pró-Renal está atenta com 
a Saúde do Colaborador

Alivia o estresse;
Correção de vícios posturais;

Melhora a flexibilidade e mobilidade articular;
Diminui as tensões adquiridas no trabalho;

Aumento do ânimo e da disposição;
Melhora a concentração;

Maior integração no ambiente de trabalho;

Melhora a saúde e a qualidade de Vida! 

Benefícios: 

O



Agradecimentos e Acontecimentos

A Pró-Renal se identi�ca ao ligar para sua casa!
Ao ouvir o recado e as informações sobre o atendimento 
prestado pela Fundação Pró-Renal, você pode decidir e 
ajudar via conta de luz ou telefone, ou ainda se preferir 

pode doar roupas e acessórios para o Bazar! 

"Programa Canais de Integra-
ção", da Fundação Pró-Renal, 
que tem como objetivos, o 
conhecimento das atividades 
do dia-a-dia entre os setores, 
otimizar o relacionamento 
entre colaboradores, estimular 
a troca de idéias e aprendiza-
dos.

Na foto, as colaboradoras do Centro de Captação de Recursos no Cen-
tro de Nefrologia Intervencionista.

Marcou o início do XVII Curso 
de Prevenção e Orientação do 
Pé Diabético.

Aconteceu o fechamento do 9º Torneio de Golfe e Jantar em 
comemoração aos 30 Anos da Fundação Pró-Renal.
Muito Obrigado,  principalmente, a todos convidados,  ilustrís-
simos Chefs, patrocinadores, apoiadores (membros do conse-
lho, empresas, assessoria de imprensa, voluntários), equipe da 
secretaria do Golfe e do Buffet, Argemiro e a todos colaborado-
res do Grupo Pró-Renal que trabalharam com muita garra para 
o sucesso dos eventos!

SAIBA COMO
 AJUDAR
A PRÓ-RENAL
• CONTA DE LUZ • 

Débito da doação na sua conta da COPEL. 
Entre em contato e conrme seus dados para 

efetivar a doação.

• CONTA TELEFÔNICA •

Débito da doação na conta de telefone xo 
(Operadora Oi). 

Entre em contato e saiba como fazer sua doação.  

• CARTÃO DE CRÉDITO • 

Doe uma única vez ou em parcelas mensais. 
Acesse o site no link DOE.

• DEPÓSITO BANCÁRIO •

Banco do Brasil   
Agência:1622-5  
C/C: 210661-2  

Bradesco
Agência: 2559
C/C: 1259-9

www.pro-renal .org.br Fundação Pró-Renal(41) 3312-5400

A Fundação Pró-Renal 
participou do 1º Fórum 
Paranaense do Terceiro 
Setor que teve como objeti-
vo explorar, sob diversos 
aspectos, o conteúdo relaci-
onado à prestação de con-
tas, a �m de munir o público 
com informações que eluci-
dem os direitos e deveres 
das entidades que integram 
o Terceiro Setor.

01 de Setembro 24 de Setembro

11 de Setembro

20 de Setembro

29 de Setembro

Utilidade Pública

A t e n ç ã o !

• BAZAR •

Alimentos, roupas, calçados, utensílios 
domésticos e outros.
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