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A FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA EM ENFERMIDADES RENAIS E METABÓLICAS - 

PRÓ RIM DE SANTA CATARINA, fundada em 22 de dezembro de 1987 na cidade de Joinville, Estado de 

Santa Catarina, a Rua Xavier Arp, s/n, anexa ao Hospital Regional HANS DIETER SCHMIDT, e com filiais 

a Rua Waldomiro Mazurechen, s/n , anexo ao Hospital São José em Jaraguá do Sul e a Rua Cel José Severino 

Maia, 983, anexo ao Hospital São Vicente de Paula em Mafra, SC , constitui-se como sociedade civil de 

direito privado, com duração ilimitada, beneficente, assistêncial, filantrópica, sem fins lucrativos com as 

seguintes finalidades : 

 

 

Constituir atividades assistenciais e científicas : 

 

 

1. A CRIAÇÃO , INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO : 

 

 a - De um departamento de assistência médica de caráter social ; 

 b - De um departamento de bem estar e assistência social  

 c - De um departamento de treinamento envolvendo residência pós  graduação  médica; 

 d - De um departamento de investigação, pesquisa médica e  bioengenharia; 

 e - De um departamento de prevenção, recuperação e reabilitação de 

      pacientes renais crônicos e/ou submetidos a transplante renal . 

f.   De uma Comissão de Divulgação e Informação 

 

 

2 DILIGENCIAR NO SENTIDO DE : 

 

 a - Estabelecer um programa e condições físicas para construção de equipamentos 

      médico-hospitalares com a finalidade de tratar  pacientes renais; 

 b - Estabelecer um laboratório de Imunologia para fins de  transplante de órgãos; 

 c - De um laboratório de pesquisa com ênfase nas seguintes áreas:  

                   enfermidades  renais e metabólicas que possam afetar os rins tais  como diabetes  

     mielitus  diálise, transplante de órgãos,  particularmente rins e pâncreas, nutrição   

     parenteral  e enteral,  com a inter-relação entre a nutrição e o rim; 

 d - Obter, distribuir e conceder bolsas de estudo, viagens de estudo e prêmios   

      para trabalhos científicos; 
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 e -  Publicar, traduzir e editar relatórios livros, revistas e outros; 

 f  -  Cooperar amplamente com o governo e outras entidades que 

                    atuem em  setores de suas finalidades, na intenção de beneficiar a comunidade; 

 g -  Promover encontros, congressos, conferências e outros tipos de atividades  científicas; 

       h -  Manter uma biblioteca especializada para atendimento inclusive         

      aos  mantenedores da Fundação; 

 i     Estabelecer convênios para consecução de seus fins. 

 

 

 

 

A FUNDAÇÃO PRÓ-RIM DE SANTA CATARINA possui os seguintes títulos e registros ; 

 

 

 

1 - Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, conforme  processo n.º  28995. 000654/93-70 em 23 de  

     setembro de 1994, renovado  em 03 de março de 1998 através da Resolução n.º 020 do Conselho 

     Nacional de Assistência Social. 

 

2 - Renovação do Registro no CONSELHO NACIONAL DE   ASSISTÊNCIA SOCIAL,  conforme    

      processo n.º 28000.008805/90-31  em 26 de setembro de 1994 . 

 

3 - Declarada de UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL , conforme Decreto 

     Presidencial  de 27 de maio de 1992. 

 

4 - Declarada de UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL, conforme a Lei º 

     3. 772 de  27 de maio de 1992 . 

 

5 - Declarada de UTILIDADE  PÚBLICA MUNICIPAL, conforme Lei º 

     2.345  de  28 de setembro de 1989 . 

 

 

6 - Registrada na Secretaria de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Comunitário do Estado de Santa  

      Catarina, sob n.º 1.101 - 01 de 14  de  novembro de 1991 . 
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ATIVIDADES 
 

Durante o ano de 2 0 0 0 a FUNDAÇÃO PRÓ RIM desenvolveu suas atividades em total observância de 

seus objetivos institucionais, promovendo as seguintes atividades : 

 

 

 

ATIVIDADES MÉDICAS E PARAMÉDICAS 

SETOR DE TRANSPLANTE RENAL 
 

O setor de TRANSPLANTE RENAL da FUNDAÇÃO PRÓ-RIM  é o responsável pela preparação de 

pacientes renais crônicos para receberem o transplante renal, responsável pela captação de órgão de doadores 

não relacionados , responsável pela coordenação dos transplantes renais e acompanhamento e orientação dos 

pacientes transplantados . Este setor conta com os seguintes funcionários : Médico DR. JOSÉ ALUISIO 

VIEIRA, DR. HERCÍLIO ALEXANDRE DA LUZ FILHO e Dr. ARTHUR WENDHAUSEN, DR.  

RAFABEL FABIO MACIEL,  Enfermeira MARLENE HARGER ZIMMERMANN, Psicóloga ROSA 

MARIA GASPARINO DA SILVA,  e a Auxiliar Administrativa VIVIAN RODRIGUES DUARTE . O 

setor de Transplante teve em 2000 gastos com salários e encargos o montante de R$ 68.243,21 ( sessenta e 

oito mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos  ) e  desenvolveu as seguintes atividades 

constantes dos anexos 1 SETOR MÉDICO, anexo 2  , SETOR DE  TRANSPLANTE RENAL e anexo 5 – 

SETOR DE CIRURGIA 

 

Além dos serviços constantes nos anexos foram realizados o seguinte : 

 

março – Reunião com os funcionários das Unidades de Terapia Intensiva dos Hospital Regional Hans Dieter 

Schmidt e Hospital Municipal São José, ambos em Joinville, para esclarecer da necessidade de informar a 

existência de provável doador de órgão, e os procedimentos que devem ser adotados no caso da existência de 

um doador.  

 

Maio – dias 03 a 05 , visita ao Hospital do Rim e Hipertensão de São Paulo e Hospital de Clínicas da 

Universidade de São Paulo , para tomar conhecimento dos processos por eles adotados para abordagem e 

captação de órgãos. 

 

Junho – viagem a Porto Alegre para visita ao Hospital da santa Casa e ao Hospital de Clínicas, para tomar 

conhecimento dos processos por eles adotados para abordagem e captação de órgãos e participar de uma 

campanha de doação de órgãos entre os funcionários dessas instituições. 

 

Agosto – reunião com a diretoria do Hospital Municipal São José de Joinville sobre companha de doação de 

órgãos entre os funcionários. 

 

Setembro  - aula na Faculdade de Psicologia de Joinville sobre “Trabalho de equipe multidisciplinar no 

transplante renal “, abrangendo 50 alunos do 7º período , e palestra para 45 funcionários da Fundação Pró-

Rim sobre doação de Órgãos, no dia do Doador. 

Outubro – palestra para 47 funcionários do setor de Nutrição do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt de 

Joinville  , sobre transplante renal. ; participação no Shopping Cidade das Flores de Joinville em evento de 

esclarecimento a população sobre hemodiálise , doação de órgãos e transplante renal. 
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SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE 
 

 

A partir de fevereiro de 1999, a FUNDAÇÃO PRÓ-RIM a convite da direção do Hospital Municipal São 

José de Joinville, assumiu a responsabilidade técnica e administrativa da Unidade Renal existente dentro do 

Hospital. Como os equipamentos de diálise existes estavam em estado precário, não dando segurança de 

tratamento ao paciente do SUS , e como o Hospital não dispunha de pessoal qualificado para dar o correto 

atendimento aos pacientes, a FUNDAÇÃO  transferiu para o hospital 8 máquinas de proporção  para 

hemodiálise, de última geração, marca BAXTER , modelo  SPS 1550 , uma enfermeira de alto padrão e mais 

7 funcionários . Pela prestação de serviço de atendimentos dos pacientes do  SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

, o hospital repassa a totalidade dos valores recebidos do SUS , menos 5% do faturamento bruto como 

despesas de aluguel da sala  , menos os valores dos serviços de laboratório, dos honorários médicos e dos 

salários dos funcionários do hospital que trabalham na unidade. 

Os atendimentos e receitas de 2.000 foram os seguintes : 

 

  

 

Mês N.º pacientes N.º procedimentos Valor Recebido 

JAN 46 558 46.274,41 

FEV 44 539 41.923,05 

MAR 48 560 46.699,26 

ABR 48 566 49.895,98 

MAI 46 618 50.994,02 

JUN 48 595 51.725,44 

JUL 50 639 54.029,29 

AGO 49 633 53.618.31 

SET 52 644 55.974,54 

OUT 51 625 56.748,85 

NOV 61 653 57.685,92 

DEZ 49 621 52.524,73 

TOTAL 592 7.251 618.317,91 
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EDUCAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E 

ENSINO DA COMUNIDADE 
 

 

 

Realização de palestras sobre “PROVÁVEL DOADOR PARA TRANSPLANTE  RENAL nos Hospitais: 

Dona Helena, São José e Regional em Joinville, para enfermeiros da Unidades de Terapia Intensiva.. 

 

Reunião semanal de avaliação de transplantes renais, em conjunto com os Médicos Nefrologistas e 

Urologistas e Psicóloga e nutricionista ,  sendo realizada 48 reuniões. 

 

A Enfermeira MARLENE ZIMMERMANN participou na qualidade de palestrante, na Semana de 

Prevenção de Acidentes, com a palestra sobre DOAÇÃO DE ÓRGÃOS .  

 

Participação da Enfermeira MARLENE ZIMMERMANN na Central Regional de Captação de Órgãos de 

Joinville, em associação com o Hospital Dona Helena. 

 

 

Palestra realizada pelo Dr. HERCÍLIO ALEXANDRE DA LUZ FILHO e Enf. MARLENE 

ZIMMERMANN  sobre ‘DOAÇÃO DE ÓRGÃOS” para os funcionários da Fábrica de Perfilados 

Atlântica, em Joinville – SC. 

 

Realização do VI Encontro Científico de Pacientes e Transplantados Renais, na Cidade de Joinville, no 

qual houve a participação de 108 pessoas. 

 

Foi realizada palestra sobre “AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTE “, para 30 alunos do curso de 

Nutrição da UNIVALI de Itajai  em maio , para 30 alunos do Curso de Enfermagem do IELUSC ( Colégio 

Bom Jesus) de Joinville em agosto , e para 30 alunos do curso de Nutrição da UNIVALI de Itajaí em 

novembro , pela ENF. MARLENE. 

 

Apresentação do trabalho da enfermeira MARLENE H. ZIMMERMANN, denominado “EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR X ADESÃO AO TRATAMENTO”, no congresso Brasileiro de Transplante de 

Órgãos em Belo Horizonte, MG. 

 

Participação da Psicóloga Rosa Gasparino como palestrante no I Congresso Brasileiro de Psicologia 

Hospitalar da Sociedade Brasileira de Psicólogos Hospitalares, em agosto na cidade de Guarujá – SP . 

 

Participação da Psicóloga Rosa Gasparino como palestrante no XI Congresso Brasileiro de Nefrologia , 

realizado em outubro na cidade de Porto Alegre.  

 

Realização de palestras sobre Aspectos Psicológicos dos Pacientes Renais Crônicos e Transplantados Renais 

aos auxiliares de enfermagem do Hospital São José, Hospital Dona Helena e Hospital Regional de Joinville., 

pela Psicóloga ROSA GASPARINO. 

 

Palestra da Nutricionista LUCIANE GRAÇA DA COSTA,  sobre Nutrição e Insuficiência Renal , para os 

acadêmicos da Faculdade Tuiuti, de Curitiba, março?99. 

 

Aula da Nutricionista LUCIANE GRAÇA DA COSTA , sobre TERAPIA NUTRICIONAL DOMICILIAR, 

no Curso de Extensão Universitária – Capacitação em Terapia Nutricional -, da Universidade Federal do 

Paraná. 

 

Nutricionista LUCIANE GRAÇA DA COSTA – palestra sobre Manejo Nutricional na Insuficiência Renal 

na IX Jornada Científica de Nutrição da Universidade do Oeste Paulista – Presidente Prudente - SP 
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NUTRIÇÃO CLÍNICA 
 

 

A  FUNDAÇÃO PRÓ-RIM  continuou a contar com a colaboração , da funcionária, a nutricionista 

LUCIANE DA GRAÇA DA COSTA, continuando com o  ambulatório de nutrição clinica , para 

acompanhamento e orientação nutricional aos pacientes renais crônicos e transplantados renais. O 

ambulatório teve durante o ano despesas num total de R$ 18.769,57 ( dezoito mil setecentos e sessenta e nove 

reais e cinqüenta e sete centavos ) e realizou os seguintes trabalhos constantes do anexo 4 ,  NUTRIÇÃO : 

 

 

- Acompanhamento e Orientação dietoterápica a 100 pacientes em programa de hemodiálise no Hospital 

Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, SC. 

 

- Atendimento de 200 pacientes internados nos setores do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt. 

 

- Realização semestral de Avaliação Nutricional Antopométrica dos pacientes em tratamento dialitico em 

Joinville., em 100 pacientes. 

 

- Elaboração do protocolo para o programa de Estágio em Nutrição Renal. 

 

- Desenvolvimento do manual de Nutrição para o setor de Qualidade Total da Fundação. 

 

-  

 

 

EDUCAÇÃO CONTINUADA DO SETOR DE NUTRIÇÃO E ENSINO 

DA COMUNIDADE 
 

- Participação no XIX Congresso Brasileiro de Nefrologia realizado em Porto Alegres, RS, no período de 

11 a 14 de novembro.  

-  

- Palestra sobre Manejo Nutricional na Insuficiência Renal Crônica no II Encontro de Atualização em 

Terapia Ocupacional, realizado em Florianópolis no dia 06 de novembro. 

 

- Palestra sobre Manejo Nutricional no paciente Crítico , para médicos em residência, no Hospital São 

José, em Joinville, no dia 19 de novembro. 

 

 

- Palestra sobre Alimentação Pré e Pós transplante, no VI Encontro Científico de Pacientes e 

Transplantados Renais, em Joinville, dia 25 de novembro. 

 

- Palestra para profissionais de Nutrição sobre Manejo Nutricional na Insuficiência Renal, em Joinville, 

dia 02 de dezembro. 
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TERAPIA OCUPACIONAL 
 

 

 

A  FUNDAÇÃO PRÓ-RIM continuou  a contar com a colaboração, da  Terapeuta Ocupacional MARIA 

TEREZINHA DA COSTA ONOFRE , a qual é a responsável pelo setor de terapia ocupacional dos 

pacientes renais crônicos e foi contratada a partir de novembro de 2.000 a terapeuta ocupacional DANEILA 

LINCK GONÇCALVES .. Durante o ano o setor teve despesas num total de R$ 16.341,29 ( dezesseis mil 

trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos )  e realizou os seguintes trabalhos , constantes do 

anexo 3  TERAPIA OCUPACIONAL :  

 

 

- Convênio com a Faculdade de Terapia Ocupacional da Associação Catarinense de Ensino, para 

realização de estágio aos alunos da Faculdade., realizaram estágios vários alunos durante o ano. 

-  

- Reintegração dos pacientes renais crônicos e transplantados renais na sociedade. 

 

- Realização de comemoração das datas festivas. 

 

- Integração entre pacientes e funcionários. 

 

- Realização de visitas a residências de pacientes para avaliação da situação sócio econômica e orientação 

sobre terapia ocupacional e atendimento ergonométrico . 

 

- Atendimento a pacientes – no setor de terapia ocupacional foram realizados 12.655 atendimentos durante 

o ano, para pacientes em tratamento dialítico, transplantados, 

 

- Atendimento ambulatorial de pacientes em diálise transplantados. 

 

-      Distribuição de 303 cestas básicas durante o ano, para pacientes carentes. 

 

- Implantação da loja no Shopping Cidade das Flores, para divulgar o trabalho artesanal dos pacientes 

renais crônicos., tendo sido atendidas 700 pessoas . 

 

 

 

 

 

SETOR DE TRANSPLANTES RENAIS 
 

TRANSPLANTES RENAIS -  para intensificar a realização dos transplantes renais, a Fundação constitui 

sua equipe de transplante, composta por DR. RAFAEL FÁBIO MACIEL, DR. AMARO JOAQUIM 

ALVES, DR. ESTANISLAU KONESKI NETO e DR. RUI VIEIRA  e Dr. JEAN GUTERREZ , a qual 

realizou 33 transplantes no ano, sendo 18 com doador vivo e 15 com doador cadáver e teve um gasto de R$ 

68.243,21 durante o ano de 2.000 

 

FISTULAS – em razão da dificuldade dos pacientes conseguirem médicos para realização das Fistulas 

Artério venosas, a Fundação contratou os seguintes médicos   Dr. Rafael Fábio Maciel , Dr. Odival Timm , 

Dr. Carlos Cassou e Dr. Roberto Becker, que realizaram 153 fistulas nos pacientes renais crônicos carentes .   

 

CATATERES – foram realizados implantes de 35 cateteres permanentes, 23 catéteres de DPAC e 77 

catéteres de Duplo Lúmen, durante o ano de 2.000.  
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QUALIDADE TOTAL 
 

 

A FUNDAÇÃO PRÓ-RIM passou a contar com a colaboração,  do Sr. JOÃO FRANCISCO MOREIRA , 

o qual é responsável em preparar a instituição para a obtenção do certificado da ISO 9000. Durante o ano o 

setor teve despesas num total de R$ 16;751,98 ( dezesseis mil setecentos e cinqüenta e um reais e noventa e 

oito centavos )  e realizou os seguintes trabalhos : 

 

 

Reforço e acompanhamento dos programas de conscientização para a qualidade e programa 5S, iniciados em 

1.998, para as unidades de Joinville/Regional, Jaraguá do Sul e Mafra. 

 

Treinamento de programa de conscientização na unidade do Hospital Municipal São José. 

Cultura para a Qualidade. 

Política Participativa. 

Gestão para a Qualidade Total. 

Política da Qualidade.  

Programa 5 S. 

 

Atualização do Manual do Paciente. 

 

Atualização do Manual de Gestão pela Qualidade Total – GQT. 

 

Alterações da Estrutura Organizacional. 

 

Atualização inicial do Manual de Organização da Fundação Pró – Rim  

 

Elaboração conjunta com os profissionais de cada área, proporcionado assim, a padronização e a organização 

funcional da Instituição, conscientizando e divulgando estas operações funcionais, em conformidade e 

aprovação das respectivas coordenações de suas respectivas unidades organizacionais. 

 

Elaboração da organização de siglas organizacionais, parte integrante do Manual de Organização. 

 

Conscientização para a área de Suprimentos, salientando sua importância, funcionamento das áreas 

diretamente ligadas  almoxarifado, recebimento de materiais, abastecimento, transportes e principalmente 

compras. 

 

Acompanhamento do processo de padronização de box nas unidades de tratamento (Joinville, Jaraguá do Sul 

e Mafra) .      

 

 

Reformulação do questionário de Avaliação de Pacientes, com o objetivo de coletar o maior número de 

informações dos mesmos ,no que diz respeito ao seu atendimento e suas opiniões sobre todo seu tratamento e 

sua unidade de tratamento.  

 

Elaboração de proposta para reestruturação da área de Promoções e Eventos,  com inclusão de setores de 

captação de recursos nacionais e internacionais, propaganda, marketing e planejamento, coordenação e 

execução de eventos. 
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ATIVIDADES CIENTÍFICAS E DIDÁTICAS               
 

 

 

BOLSA DE ESTUDOS - cessão de bolsa de estudos para :  

 

 

Enf. MIRIAN SERUR , ajuda de custo para realização de curso de PÓS- Graduação em Administração em 

Enfermagem , na Universidade Federal de Santa Catarina , ao custo de R$ 618,10 .  

 

MAYCON TRUPEL - ajuda de custo para cursar de Curso de Direito, na Associação Catarinense de Ensino, 

em Joinville no valor de R$ 2.582,38. 

 

ROSENILDE SCHULZ – ajuda de custo para participação da FEIRA INTERNACIONAL DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO, em São Paulo,  em agosto, no valor de R4 601,88. 

 

ZENITA NUNES, ajuda de custo para realização de curso de Informática, no valor de R$ 728,65. 

 

 

ANDRÉIA PLOTOW  - BIÓLOGA contratada pela Fundação para trabalhar no Laboratório de 

Histocompatibilidade, sendo que atualmente ela esta fazendo curso de aperfeiçoamento no Laboratório de 

Histocompatibilidade da Santa Casa em Curitiba, PR,  

 

 

Dr. RAFAEL FÁBIO MACIEL – ajuda de custo de R$ 505,00 para participação de Congresso Brasileiro de 

Nefrologia. 

 

 

ENF. CARLA STAUT,  ajuda de custo de R$ 300,00 para participação em Congresso .e R$ 120,00 para 

participação em Jornada de /acesso Vascular. 

 

ARNALDO MOREIRA – ajuda de custo para cursar PROCESSAMENTO DE DADOS , na UTESC – 

UNIÃO DE TECNOLOGIA E ESCOLAS DE SANTA CATARINA – R$ 1.399,72. 

 

 

MARCIO GRAFT – ajuda de custo para participar do curso de ELETRÔNICA – da Escola Técnica Tupy de 

Joinville, SC – R$ 2.540,80. 

 

Dr. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ FILHO e Enf. ASTRID MARGARET LEONADT – ajuda de 

custo de R$ 2.075,00 para participação no Congresso Brasileiro de Nefrologia. 

CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA  - convênio no valor de R$ 783,76 , para 

treinamento de 3 alunos do curso  de Terapia Ocupacional e 4 alunos do curso de PSICOLOGIA , da 

Associação Catarinense de Ensino, de Joinville, SC,  

 

Ajuda material e administrativa para os pacientes renais crônicos associados a ASSOCIAÇÀO 

JOINVILLENSE DE PACIENTES RENAIS CRÔNICOS, e funcionários da FUNDAÇÃO PRÓ-RIM 

para constituição da SERPRIM – SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PRÓ-RIM. 

 

RUTH DE AZEVEDO CRUA e ELIZÁRIO SCHIOCHET – ajuda de custo no valor de R$ 1.536,00 para 

realização de curso de Pós graduação na Universidade de Joinville. 

 

VIAVA DUARTE, CLAUSI DE FÁTIMA, SILVANE CASTILHO, JOAQUINA MARTINS SOARES, 

DANEILA TOLEDO, LÚCIA PADILHA PEREIRA, , ajuda de custo no valor de R$ 3.030,96 , para 

realizarem curso de Técnica em Enfermagem. 
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RODRIGO DA LUZ, ajuda de custo para realização de curso preparatório da acesso ao Curso de 

computação da Escola Técnica Tupy em Joinville. 

 

JOSELINE ALAIR BATISTA- ajuda de custo no valor de R$ 1.567,12 , para cursar a faculdade de Línguas 

de Joinville, 

 

LIZ MARI BERTOLI, LUCIANE GRAÇA DA COSTA, VIVIAN DUARTE ,ajuda de custo no valor de 

R$ 247,50 para realização de curso de aperfeiçoamento de secretariado. 

 

GILBERTO GERMANI MEYER – ajuda de custo no valor de R$ 375,00 para participar do Curso de 

Acreditação Hospitalar em Curitiba , PR 

 

MARIA DE FÁTIMA RODIRGUES ,  ajuda de custo no valor de R$ 477,64 para cursar a Faculdade de 

/assistência Social da Fundação Universidade de Blumenau, SC. 

 

ROSA MARIA GASPARINO DA SILVA , ajuda de custo de R$ 431,50 para realizar curso de pós 

graduação em Psicologia Hospitalar. 

 

ALINE  CRISTIANE CUSTÓDIO – ajuda de custo de R$ 355,00 para realização de curso de secretária 

Informatizada, nas Escolas SID – Joinville. 

 

ZENITA NUNES, JOCELINE ALAIR BATISTA E JANE ZAIONS – ajuda de custo no valor de R$ 

415,50 para realização de curso de Atendimento ao Público no CEAD em Joinville. 

 

MARGARETE T. THOL e MIRIAM SERUR – ajuda de custo de R$ 750,00 para realização dos 

NEFROMÓDULOS junto a Sociedade Brasileira de enfermagem em Nefrologia. 

 

  

EDUCAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E 

ENSINO DA COMUNIDADE 
 

 

Treinamento de Diálise de 1 enfermeira e 5 técnicos  de enfermagem, durante o ano de 2.000. 

 

Publicação da coluna ‘POR UMA CAUSA NOBRE ‘, todos os domingos, no Jornal A NOTÍCIA em 

Joinville, a partir de novembro / 98, com artigos médicos de interesse da população em geral, sendo que 

foram publicados 57 colunas  em 2.000 

 

 

REUNIÃO CIENTÍFICA - Reunião a cada 15 dias do grupo de Transplante Renal, para discussão de casos 

clínicos e assuntos ligados a transplante renal, e semanalmente com o pessoal da enfermagem da Unidade de 

Hemodiálise do  

Hospital Regional de Joinville, para reciclagem dos mesmos, sendo que foram  realizadas 26 reuniões. 

 

RESIDÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA - durante o ano de 2.000 a Fundação e o Centro de Tratamento de 

Doenças Renais, receberam os médicos residentes abaixo relacionados para a realização de Estágio  em 

Nefrologia dentro do Programa de Residência em Clínica Médica: 

 

CARLOS AUGUSTO SACAMORI FERREIRA    13.03  A  23.04.2000 

VITTO MICHELS JUNIOR      24.04  A  04.06.2000 

RODRIGO CLASEN MORITZ      05.06  A  16.07.2000 

KARLA RICHTER ZANELLA      17/07  A  27.08.2000 

RICARDO MURILO CIDADE      09.10  A  19.11.2000 

ROGÉRIO SILVA DABLE      20.11  A  31.12.2000 
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RESIDÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA.   

 

Desde fevereiro de 1995, os residentes de Nefrologia do  Hospital Municipal São José  e fazem seus 

treinamentos em conjunto com a FUNDAÇÀO PRÓ-RIM e CENTRO DE TRATAMENTO DE 

DOENÇAS RENAIS DE JOINVILLE .O médico residente permanece durante 2 anos em treinamento nas 

dependências da Fundação.  

 Dr. MARCOS ANDRÉ ALCÂNTARA VIANA finalizou sua residência médica em Nefrologia em 

dezembro/ 99 

 Dra. CLEONICE DO CARMO DE SOUZA PEREIRA, finalizou sua residência médica em 

31.12.2000 

 Dra. OLIVIA ANDRADE BARROS , iniciou sua residência em janeiro de 2.001 

 

Treinamento dos alunos do Curso de Auxiliar de Enfermagem do REPENSUL – HOSPITAL REGIONAL 

HANS DIETER SCHMIDT durante 2 .meses, totalizando o treinamento teórico e prático de 30 alunos em 

hemodiálise 

 

Treinamento teórico e prático dos alunos do Curso de auxiliar de Enfermagem da ESCOLA TÉCNICA 

FEDERAL DE SANTA CATARINA no período de 10 de novembro a 16 de dezembro, num total de 28 

alunos. 

 

ESTÁGIO VOLUNTÁRIO – a fundação recebeu no período de abril a dezembro de 2.000, quatro ( 4) 

estudantes de Psicologia da Associação Catarinense de Ensino, as quais desenvolverem estágio voluntário de 

treinamento, junto com a Psicóloga ROSA MARIA GASPARINO DA SILVA. 

 

 

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE DOENÇAS   CRÔNICAS E 

DEGENERATIVAS 
 

 

Durante o ano de 2.000 foi terminada a  construção da Ala “E”  do HOSPITAL DE DOENÇAS 

CRÔNICAS E DEGENERATIVAS DE JOINVILLE, com os recursos obtidos com a Campanha SALVE 

UMA VIDA , sendo que esta Ala foi inaugurada em outubro de 2.000 

Durante o ano de 2.000 foram realizados os seguintes gastos na obra do hospital com recursos PROPRIOS da 

FUNDAÇÃO ,  provenientes da campanha de arrecadação de recursos denominada SALVE UMA VIDA :   

 

                   Mês                   Moeda             Valor – R$ 

   

                  Janeiro                    R$  12.608,00 

                  Fevereiro                    R$     3.746,00 

                  Março                    R$   6.472,00 

                  Abril                              R$ 4.195,00 

                  Maio       R$  3.163,00 

                  Junho                     R$  8.353,00 

                  Julho        R$          2.624,00 

                 Agosto       R$            7.740,00 

                 Setembro       R$            7.310,00 

                 Outubro       R$            3.585,00 

                 Novembro       R$            2.222,00 

                 Dezembro                    R$            4.719,00 

                TOTAL  66.737,00 

, 
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 UNIDADE RENAL EM SÃO BENTO DO SUL 

 
Em razão de alguns pacientes renais crônicos necessitarem se deslocar de Rio Negrinho ( 10 pacientes ) , São 

Bento do sul ( 9 pacientes) e Campo Alegre ( 4 paciente ) para realizarem suas sessões de hemodiálise em 

Joinville, e como existem alguns pacientes que deslocam-se das cidades acima para Curitiba , para também 

realizarem sues tratamentos, a FUNDAÇÃO decidiu instalar uma unidade de hemodiálise na cidade de São 

Bento do Sul , para que esses pacientes não necessitem deslocar-se muito para realizarem seus tratamentos e 

desse modo possam ficar mais tempo junto de seus familiares. 

No ano de 2.000 foram gastos nesta unidade os seguintes valores :   

 

Mês                   Moeda             Valor – R$ 

   

                  Julho        R$          1.715,00 

                 Agosto       R$            3.600,00 

                 Setembro       R$            18.771,00 

                 Outubro       R$            21.282,00 

                 Novembro       R$            34.739,00 

                 Dezembro                    R$            52.190,00 

                TOTAL  132.300,00 

 

 

 CAMPANHA COMUNITÁRIA DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS 

 “SALVE UMA VIDA” 
 

A partir do mês de maio de 1996, foi desencadeada nova campanha de arrecadação de recursos denominada 

CAMPANHA PRÓ-RIM.A campanha compreende o seguinte : Foi montada uma equipe de voluntários ( 

pacientes renais crônicos e familiares) que através do telefone contatam os proprietários de linhas telefônicas 

e solicitam uma doação para a FUNDAÇÃO PRÓ-RIM, a qual será debitada na conta telefônica do doador 

durante os 12 meses seguintes. Foi feito um convênio com a TELESC, a qual cobra nas contas telefônicas os 

valor da doação e repassa para a FUNDAÇÃO ; para esse procedimento a TELESC cobra uma comissão de 

7% ( sete  por cento) do valor cobrado nas contas telefônicas e para incentivo aos voluntários, a valor da 

primeira cota recebida de cada doador é repassada para o voluntário que manteve contato com o doador. 

Durante o ano de 2.000 continuaram s ser contatados os proprietários dos telefones da cidade de Joinville e do 

norte catarinense até Canoinhas e no Vale do Itajaí incluindo Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau , Rio do 

Sul e cidades menores. 

A campanha teve a seguinte movimentação : 

MÊS DOADORES 

VOLUNTÁRIOS 

DOAÇÃO-R$ CUSTOS REC. LIQ. 

JAN 50.530 98.042.54 32.476,42 65.566,12 

FEV 51.870 62.032,27 21.829,62 40.802,65 

MAR 52.976 188.149,97 29.814,06 158.335,91 

ABR 54.007 152.828,35 36.964,53 115.863,82 

MAI 55.224 113.100,87 41.548,70 71.552,17 

JUN 55.811 122.314,97 51.812,70 70.502,27 

JUL 55.422 118.194,49 53.658,00 64.536,49 

AGO 55.322 124.710,54 59.149,76 65.560,78 

SET 55.204 178.028,24 56.985,02 121.043,22 

OUT 55.111 170.129,00 57.396,83 112.732,17 

NOV 54.384 89.699,97 44.487.65 45.212,32 

DEZ 54.628 212.878,58 82.413,90 130.464,68 

     

TOTAL 650.489 1.630.709,79 568.537,19 1.062.172,60 
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CONTRATO DE PRESTAÇÀO DE SERVIÇO 
 

 

Com o contrato de prestação de serviço com o CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS 

DE JOINVILLE SC LTDA, a FUNDAÇÃO PRÓ-RIM obteve durante o ano de 2.000 a seguinte receita : 

 

 

MÊS R $ 

JANEIRO 37.463,59 

FEVEREIRO 37.463,59 

MARÇO 37.463,59 

ABRIL 37.463,59 

MAIO 37.463,59 

JUNHO 37.463,59 

JULHO 37.463,59 

AGOSTO 37.463,59 

SETEMBRO 37.463,59 

OUTURBRO 37.463,59 

NOVEMBRO 37.463,59 

DEZEMBRO 37.463,59 

TOTAL 449.563,08 

 

 

 

CAMPANHA POR UMA CAUSA NOBRE 

CD BRASIL SOLIDÁRIO 
 

 

 

Em 2.000 , o Presidente da Fundação em conjunto com outros 3 músicos gravaram um COMPACT DISC ( 

CD ) com músicas conhecidas do repertório mundial e cederam seus direitos para a FUNDAÇÃO. O CD foi 

comercializado pela Fundação em conjunto com outro CD com músicas natalinas , cedido pelo membro da 

Assembléia Geral, Sr. JOSÉ CARLOS VIEIRA , com a denominação de “ BRASIL SOLIDÁRIO “ , sendo 

que foram mandados confeccionar 10.000 ( dez mil ) discos , os quais foram comercializados diretamente por 

voluntários da Fundação e através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , com cobrança em 3 

parcelas na conta telefônica em convênio com a TELESC , com pagamentos a partir do mês de janeiro de 

2.000 , ao preço médio de R4 15,00 ( quinze reais ) .  

Os valores gastos em 2.000 para a confecção dos CD foi o abaixo, cujo valor voltara a partir do ano 2.001 

 

 

 

Mês Valor recebido 

Outubro 600,00 

Novembro 20.769,00 

Dezembro 3.802,00 

Total 25.171,00 
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CO-IRMÃ NOS ESTADOS UNIDOS 
 

 

 

 

Em novembro de 1998  foi criada na cidade de Miami, Florida, USA., a PRÓ-KIDNEY FOUNDATION, 

INC., com a finalidade de receber  doações financeiras de pessoas físicas e jurídicas bem como fazer 

campanhas de arrecadação de fundos com o objetivo de ajudar instituições idênticas nos países da América 

Latina especialmente no Brasil. A fundação Pró-Rim deverá ser a principal beneficiária e através dela que se 

realizarão contratos e convênios com o Brasil. A co-irmão encontra-se em estágio de registro junto ao 

Departamento de Fazenda dos Estados Unidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

I N T E R N E T 
 

 

 

 

A FUNDAÇÃO PRÓ-RIM possui um site da Internet  ( www.prorim.com.br) na qual as pessoas 

interessadas podem obter informações sobre a Fundação. Durante o ano de 2.000 foi dado continuidade do 

trabalho de converter o conteúdo do site para a língua inglesa, a fim de que as pessoas ligadas a PRÓ-

KIDNEY FOUNDATION, INC , de Miami, USA, possam conhecer nossas atividades. Neste Site foi 

implantado em NOVEMBRO / 2.000  um serviço gratuito para médicos e leigos esclarecerem suas dúvidas 

com respeito a doenças renais, este serviço denomina-se DOUTOR ON LINE , e durante o ano de 2.000  

recebeu solicitações de esclarecimentos de 19  pessoas de todo o BRASIL.  

 

 

VOLUNTARIADO 

 
 
A FUNDAÇÃO PRÓ-RIM , além dos doadores voluntários que colaboram mensalmente com a Fundação 

através de desconto na lista telefônica, possui os seguintes voluntários : 

 

 A – ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS – nesta área 5 pessoas, entre pacientes e familiares, 

trabalham no setor de telemarketing , 3 pessoas trabalham  na  campanha de coleta de cartuchos de 

impressoras vazios . 8 pessoas trabalham na campanha de venda do CD BRASIL SOLIDÁRIO 

 

 

B – ÁREA ADMINISTRATIVA  - nesta área 1 pessoa trabalha na coordenação das campanhas de 

divulgação da Fundação junto a comunidade,  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prorim.com.br/
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DESPESAS ANUAIS 
 

 

 

Para poder atender seus objetivos sociais, a FUNDAÇÃO  necessitou realizar as seguintes despesas em 2.000 

 

                                                                                                   R$ 

Salários 1.463.387,24 

Encargos Sociais 249.899,70 

Serv. de Pessoas Jurídicas 59.067,86 

Serv. de Pessoas Físicas 15.763,85 

Aluguéis 32.044,00 

Publicidade 96.866,62 

Material Expediente 18.247,74 

Limpeza e Manutenção 40.135,41 

Combustíveis 3.482,26 

Correio 8.261,45 

Viagens 26.987,86 

Alimentação 37.425,19 

Juros/ Var. monetárias 50.015,74 

Energia Elétrica 8.670,26 

Água 1.635,35 

Telefone 116.955,54 

Despesas Bancárias 5.356,51 

Cursos e Seminários 32.977,04 

Vale Transporte 37.643,34 

Despesas Diversas 383.711,71 

Multa/mora fiscais  1.641,12 

Associações de Classe 2.221,51 

Depreciação 80.998,44 

Despesas Tributárias 17.540,12 

Imobilizado 291.956,87 

 

TOTAL                       

 

3.082.892,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 

 

    Joinville, 08 de maio de 2.001 

 

 

 

 

À 

GAZETA MECANTIL 

 

 

ATENÇÃO  SR. DANIEL ANTIGUERA 

 

 

 

 

Prezados Senhores: 

 

 

    Conforme solicitação de V. Sas. estamos enviando em anexo a seguinte 

documentação : 

 

1. Fotocópia do balanço encerrado em 31.12.2000. 

2. Cópia do relatório das atividades de 2.000. 

 

 

                                                         Para maiores informações sobre a Fundação, V. Sas. poderão acessar o 

site  www.prorim.com.br ou www.filantropia.org/prorim . 

 

                                                         Permanecendo a disposição de V.Sas. subscrevemo-nos 

 

                                                         Atenciosamente 

 

 

 

                                                         Gilberto Germani Meyer 

 

 

 

http://www.prorim.com.br/
http://www.filantropia.org/prorim

