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MENSAGEM 
DO PRESIDENTE

MENSAGEM 
DO SUPERINTENDENTE

Winston Roberto S. V. Machado

Adm. Jailton Alves Pedroso 

É com muita alegria que 
apresentamos o relatório de 
mais um ano de atividades do 
Hospital Infantil mostrando 
que continuamos a crescer. 
Consolidamos-nos como um 
hospital geral com especialida-
de em pediatria e os números 
mostram os nossos avanços 
no atendimento de urgência e 
emergência pediátrica. Os da-
dos e eventos desvendam a me-
lhoria na qualidade do serviço 
que prestamos e o avanço no 
resultado de exames. 

O período que aqui avalia-
mos foi marcado pela conquis-
ta do fortalecimento da insti-
tuição no atendimento geral e 
pediátrico no sul do Espírito 
Santo, ao acerto de decisões do 
passado e o compromisso com 
os colaboradores.  A população 

Este tra-
balho tem 
por objetivo 
apresentar as 
ações e ini-
ciativas da 

Família Hifa no decorrer de 2012. 
Inicialmente o que temos a destacar 
é o valoroso trabalho de sustentabi-
lidade conquistado pelos membros 
do Conselho de Administração, que 
juntamente ao Projeto Governança 
Corporativo – Resultados Estratégi-
co de Sustentabilidade -  é sem dúvi-
da um grande avanço de perenidade, 
transparência e efetivo controle im-
pactado pelos honoríficos membros 
do Conselho Deliberativo, Admi-
nistrativo e Fiscal sustentado pelos 
membros da Assembléia Geral.

Em tempos difíceis de contrata-
ção de médicos, especialmente na 
especialidade que trabalhos, a pe-

tem atendido e correspondido 
às campanhas comparecendo 
ao trabalho voluntário, trazen-
do doações pessoais, ou ligadas 
aos diversos Clubes, Grupos, 
ONGs ou Instituições a que se 
filiam. Os amigos empresários 
tem mostrado espírito solidá-
rio no pronto atendimento aos 
apelos de nossas campanhas, 
eventos e projetos, e a cujas 
empresas muito devemos os su-
cessos alcançados.  Os políticos 
de nossas região tem deposi-
tado inteira confiança na dire-
ção desta Instituição ao liberar 
os recursos para as melhorias 
que estão sendo realizadas.  Os 
funcionário do Hifa realmente 
vestem a camisa da Instituição 
onde trabalham, entendendo o 
dever de servir um pouco mais 
além do próprio dever. 

Te -
m o s 
encon-
t r a d o 
m u i t a 
g e n t e 
assim em nosso caminho, que 
nada embarga o impulso de fazer 
o bem e que pelo simples fato de 
estarem em condições de ajudar, 
já se sentem recompensados.  
Em tempos, o maior compro-
misso certamente foi a vida de 
nossos pequenos pacientes.  Mas 
não deixamos de prestar atenção 
aos acompanhantes e seu con-
forto, no crescimento do corpo 
clínico e no avanço tecnológico 
dos equipamentos hospitalares. 

Desta forma garantimos ver-
dadeiro o nosso slogan uma vez 
que estamos sempre crescendo 
com você!

diatria, tivemos avanços significa-
tivos em 2012. A incorporação de 
novos profissionais demonstra que 
estamos no caminho certo, que es-
tamos traçando um caminho estável, 
pois temos conseguido agregar mais 
profissionais que acreditam em nos-
sa proposta de trabalho, que reco-
nhecem nosso trabalho e sentem-se 
valorizados pelos serviços prestados 
aos nossos pequenos pacientes.

As obras e a aquisição de no-
vos equipamentos hospitalares de-
monstram que nosso planejamento 
vem sendo alcançado. Se ainda não 
podemos gerar superávit operacio-
nal, em detrimento do alto custo 
da assistência pediátrica, temos em 
nossos projetos de captação de re-
cursos as respostas que precisamos 
garantir uma atenção humanizada, 
de qualidade e com elevado nível de 
resolutividade.

O crescimento é necessário e o 
Projeto Crescer, que já existe há mais 
de 3 anos, vem deixando marcas 
importantes no Hifa. A resposta do 
trabalho incansável de nossa gente, 
de nossos dedicados funcionários, 
a estes o nosso muito obrigado; en-
fermagem, pessoal de higienização, 
copa/cozinha e administrativos, a 
todos, nosso muito obrigado! Saibam 
que estamos plantando frutos para 
que o futuro de nossas crianças se-
jam garantidos, pois sem dúvida, esse 
resultado de nosso trabalho impacta 
diretamente na redução da morbi-
-mortabilidade infantil de toda a Ma-
cro Região Sul Capixaba.

Estamos preparados para crescer, 
uma vez que sabemos qual o melhor 
caminho a seguir e temos como farol 
nossa missão estatutária alicerçada 
pelos valores e compromissos com a 
sociedade.
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HISTÓRIA DO HIFA
É na década de 50 que começa a ser contada a história 

do Hospital Infantil Francisco de Assis.  O trabalho de assis-
tência social voltado para a população carente, desenvolvido 
pela ‘Mocidade Espírita Jerônimo Ribeiro’, encontrou no jo-
vem pediatra Gilson Caroni o apoio necessário para oferecer 
atendimento médico a crianças enfermas de toda a região. 

Foi então a partir da união de esforços dos jovens espíri-
tas, e do desejo do Dr. Gilson Caroni em oferecer serviço de 
saúde especializado e gratuito, que começou a ser construí-
do o hospital pediátrico. Passados quinze anos da constru-
ção, a obra física foi concluída em 30 de novembro de 1969. 

O primeiro Presidente do Hospital Infantil foi o Sr. Satyro 
Pereira França, que hoje nomeia o laboratório do Hifa. A 
esperada inauguração aconteceu em 29 de junho de 1971, 
com as presenças do Prefeito Municipal Sr. Hélio Carlos Ma-
nhães, do Governador do Estado Sr. Arthur Carlos Gerhardt 
dos Santos e outras autoridades.

Da década de 70 em diante, o Hifa vem crescendo junto 
da população que atende. Busca-se a excelência no atendi-
mento da região sul capixaba, através de um corpo clínico 
especializado, trabalhos de humanização e constantes inves-
timentos em infraestrutura.

“Não podemos prever o 
futuro, mas podemos 
planejá-lo. Esse é o 

trabalho da Governância 
Coorporativa.”

Adm. Jailton Alves Pedroso
Superintendente do HIFA
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OBJETIVOS DA ENTIDADE

SERVIÇOS

Hospital Infantil 
“Francisco de Assis”

Missão
Prestar serviço de assistência à saúde pediátrica de 

forma humanizada e especializada, interagindo com a fa-
mília, com ênfase na aprendizagem organizacional e no 
compromisso. 

Visão
Ser um hospital de referência em pediatria na macro-re-

gião sul capixaba, com eficiência no uso de seus recursos e 

O Estatuto do Hospital Infantil Francisco de Assis 
tem por finalidade “oferecer serviços de saúde e conforto 
com ênfase no atendimento à população infanto-juvenil 
e adulta, principalmente aos mais necessitados e prover 
serviços de assistência médico-hospitalar e contribuir 
na promoção da saúde”.

foco no processo de aprendizagem e crescimento de seus 
colaboradores, mantendo sua identidade com a sociedade.

 Valores
Respeito à vida e à dignidade humana; Responsa-

bilidade social; Comprometimento e profissionalismo; 
Humanização e acolhimento; Ética e transparência; Ra-
cionalidade no uso dos recursos; Respeito pelos direitos 
individuais; Aprendizagem organizacional contínua.

Baseado neste compromisso, o Hifa disponibiliza, 
à população atendida, serviços ambulatoriais, como 
Policlínica, Pronto Atendimento, Laboratório, diag-
nóstico por imagem, entre outros; e serviços de in-
ternação, divididos em internação clínica, cirúrgica 
e intensiva (UTI).

Os pacientes do Hospital Infantil têm à sua disposição 
uma estrutura moderna e um corpo clínico formado por 
médicos de diversas especialidades, além de profissionais 
das áreas de nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, assistên-
cia social, entre outras. Buscando o atendimento integral ao 
paciente, o Hifa conta com:

• Pronto Socorro 24h; 
• Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal e 
Pediátrica com 20 leitos; 
• Centro Cirúrgico com três salas; 
• Centro de Diagnóstico por Imagem e Radiografia/
Ultrassonografia;
• Enfermaria Clínica e Cirúrgica;
• Serviço de Nutrição e Dietética (SND).

Pioneiro no segmento clínico infantil, o Hifa tem bus-
cado desenvolver espaços voltados para o conforto dos 
pequenos pacientes – por exemplo, a brinquedoteca. O 
atendimento busca dar suporte a todas às necessidades dos 
pacientes e acompanhantes.
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Pronto Atendimento Infantil 
“Dr. Gilson Caroni”

Laboratório de Análises Clínica 
“Satyro Pereira França”

Inaugurado em 29 de setembro de 2006, o PAI busca pro-
porcionar atendimento ambulatorial humanizado, em am-
biente amplo e adaptado para o entretenimento das crianças. 
Em julho de 2011, o pronto atendimento passou a funcionar 
em nova sede, localizada em frente ao Hospital Infantil, o 
que facilita o transporte de paciente e proporciona ainda 
mais conforto aos usuários.

Com um corpo clínico e equipe de profissionais de saú-
de altamente qualificados, o PAI oferece, além do serviço de 
pronto atendimento de baixa e média complexidade, outros 
serviços ambulatoriais especializados, como Ortopedia, He-
matologia e Fisioterapia.

O Laboratório Satyro Pereira França se destaca por dis-
ponibilizar equipamentos de avançada tecnologia laborato-
rial aos pacientes do SUS, e não só de convênios. Com espe-
cialidade na coleta infantil, o laboratório atua há 23 anos e 
prima pela qualidade e seriedade laboratorial.

O aumento da capacidade produtiva e a eficiência dos 
serviços possibilitou ao Laboratório do Hifa obter a certifi-
cação do DICQ - Sistema Nacional de Acreditação.

Em todo o país são 62 laboratórios certificados pelo sis-
tema, sendo apenas dois laboratórios em hospitais. Deste 
modo, o Hospital Infantil é o primeiro hospital a ter um la-
boratório com Sistema da Qualidade acreditado pelo DICQ 
no Espírito Santo e o segundo no Brasil.
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Policlínica Gente

Hifa Medicina Ocupacional

Em 20 de fevereiro de 2008, o Hospital Infantil “Francis-
co de Assis” – HIFA – inaugurou a POLICLÍNICA GENTE 
oferecendo à população da Macro Região Sul, em um único 
endereço, serviços do Centro de Audiologia Sul Capixaba, 
Diagnose na Saúde do Trabalhador  e o Laboratório de Aná-
lises Clínicas “Satyro Pereira França”. Em 2012 o HIFA ex-
pandiu os serviços do “Centro de Audiologia Sul Capixaba” 
e “Diagnose na Saúde do Trabalhador” inaugurando instala-
ções físicas independentes. 

Funcionando na Avenida Pinheiro Junior, nº39, bairro 
Ibitiquara, na antiga sede do Pronto Atendimento Infantil 
“Dr. Gilson Caroni” – PAI, a Policlínica Gente inaugurou 
nova sede onde também funciona o Centro de Audiolo-
gia Sul Capixaba “Dr. Fernando Portinho” e continua ofe-
recendo completa avaliação auditiva clínica (Audiometria 
tonal, vocal e Impedanciometria) em crianças, adultos e 
idosos, e exames complementares: Emissão Otoacústica 
Evocada (teste da orelhinha) e Potencial Evocado Auditivo 
de Tronco Encefálico (BERA). Além do serviço de diag-
nose, realizamos readaptação de Aparelhos de Amplifica-
ção Sonora Individual e terapias fonoaudiológicas, quando 
necessário. Tudo em uma estrutura ampla, bem arejada e 
altamente capacitada. 

A saúde ocupacional nasceu no ambiente da Po-
liclínica Gente, um serviço que veio dar sustentabi-
lidade ao Hifa. Cresceu tanto que a partir de 2012, 
a Diagnose da Saúde do Trabalhador passou a ser 
chamada HIFA MEDICINA OCUPACIONAL e inau-
gurou uma sede própria. Funciona na Rua Coronel 
Guárdia, nº 83- Centro, em um ambiente confortável, 
contando com uma equipe multidisciplinar pronta 
para atender os funcionários de várias empresas na 
realização de avaliações ocupacionais. 

O Hifa Medicina Ocupacional tem no programa 
de atenção a saúde do trabalho, ASO – atestado de 
saúde ocupacional, que são os exames admissionais, 
periódico, retorno ao trabalho, mudança de função 
e demissional - e uma bateria de exames, tais como, 
exames parasitológicos, urinário, hematológico e bio-
químico para todas as necessidades do empregador. 
Todos estes serviços vêm fomentar a comercialização 
deste Controle de Qualidade à Saúde do Trabalhador 
que HIFA Medicina Ocupacional promove aos seus 
associados.
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Estacionamento Rotativo

Telemarketing

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

A partir da publicação da lei 4.777, de 8 de junho de 
1999, o Estacionamento Rotativo da cidade de Cachoeiro de 
Itapemirim passou a ser administrado pelo Hospital Infan-
til “Francisco de Assis”. Além da função social de empregar 
cerca de 40 pessoas, o rotativo ajuda a minimizar o trânsito 
do centro da cidade.

Toda a arrecadação revertida para o Hifa é destinada à 
compra de medicamentos, manutenção do hospital, aquisi-
ção de equipamentos, melhorias na estrutura física e inves-

A Sollo Brasil é uma conceituada empresa atuante em 
mais de 14 estados brasileiros, cuidando do relacionamen-
to entre instituições e seus clientes. Além disso, está entre 
as 31 empresas no Brasil que são reconhecidas pela ética 
pelo programa de auto-regulamentação do setor. 

No Hospital Infantil “Francisco de Assis”, a Sollo Brasil 
está presente através do telemarketing há cinco anos, fa-
zendo contato com clientes da Escelsa, empresa de energia 
elétrica do Espírito Santo e solicitando doações a serem 
descontadas diretamente na conta de energia elétrica.

timentos para realizar os atendimentos de urgência e emer-
gência pediátrica.
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PROGRAMAS E COMISSÕES
O Hospital desenvolve ações e programas que visam 

a qualidade do atendimento pediátrico no Sul do Esta-
do, através do controle integral das atividades desen-
volvidas pela instituição. Comissões para apreciação e 

deliberação acerca de assuntos de extrema relevância, e 
projetos de crescimento e responsabilidade social estão 
entre as ferramentas que levam à excelência dos servi-
ços prestados.

Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar

Comissão Nutrição Parental 
(Equipe multiprofissional 

de Terapia Nutricional – EMTN)

Controle na Gestão Operacional

Âncoras de Desenvolvimento

Projeto de Diagnóstico 
de Imagem e Radiografia Digital

Projeto Crescer

Comissão de Ética Médica

Controle na 
Gestão Administrativa

Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa)

Unidade da Garantia 
da Qualidade

O objetivo desta comissão é garantir o envolvimento de 
todo o pessoal da instituição em torno do controle de infec-
ções hospitalares. A partir de 2010, a comissão passou por 
reestruturação que estabeleceu novas rotinas, metas e meto-
dologias de educação continuada. Em pouco tempo, todos 
na instituição aderiram às novas propostas. 

A CCIH estabeleceu uma padronização dos processos. 
Isso facilita a obtenção de recursos e leva aos dados e índices 
de controle das infecções hospitalares.

A recuperação ou manutenção do estado nutricional dos 
pacientes é o objetivo desta comissão, que busca aprimorar a 
qualidade dos procedimentos terapêuticos desta área.

Em 2010 a comissão trabalhou para desenvolver a Equi-
pe Multiprofissional de Terapia Nutricional, que por sua vez 
desenvolve o cuidado alimentar para os usuários de alimen-
tação especial. 

A meta futura é de cada vez maior participação da comis-
são e de seus envolvidos no dia-a-dia da entidade.

A função desta comissão é analisar e orientar os métodos 
operacionais a fim de encontrar os melhores resultados, da 
melhor forma possível. Entre as operações do hospital estão 
internações, consultas, farmácia, cirurgias, entre outras. A 
análise operacional gera bases quantitativas para tomada de 
decisões e dimensionamento do serviço.

Em 2010, o Controle na Gestão Operacional mediu as 
operações com base na metodologia científica para identifi-
car pontos positivos e negativos, capacitar os grupos envol-
vidos e desenvolver modelos de controle estatístico e mate-
mático para exposição dos dados de forma mais interativa.

Trata-se de uma série de programas que, juntos, visam o 
crescimento da instituição como um todo, com melhorias 
no atendimento prestado à população, ampliação da estru-
tura física e projetos de responsabilidade social e ecológica.

O projeto começou em 2009, com a captação de recursos 
para adquirir os equipamentos de tecnologia de ponta como 
raio-x digital, arco cirúrgico e aparelho de ultrassonografia. 
Em 2010, o serviço é ampliado, com o desenvolvimento de 
um trabalho técnico-científico, além de treinamentos prá-
ticos. Tudo isso é para oferecer, através do diagnóstico por 
imagem, atendimento completo aos pacientes.

Voltado para a reestruturação completa de todo o 
hospital, este projeto trouxe obras, reformas e amplia-
ções estratégicas para a melhoria no atendimento. 

Entre as obras já entregues, estão: ampliação da UTI, 
construção da nova brinquedoteca, reforma geral da fa-
chada do hospital, construção do novo Centro de Diag-
nóstico por Imagem, construção do Grupo Gerador, a 
nova Sede do PAI (Pronto Atendimento Infantil Dr. Gil-
son Caroni), entre muitas outras.

A comissão de ética médica foi criada para assegurar 
as diretrizes da entidade e o bem estar dos pacientes. 
Seu objetivo é supervisionar a ética dos profissionais nos 
atendimentos clínicos ou em caso de denúncia.

Em 2010, o Conselho Regional de Medicina do Espí-
rito Santo deu posse à nova comissão de ética da insti-
tuição.

Além de controlar as funções administrativas da ins-
tituição (sejam elas contábeis, de produção, de quali-
dade, de vendas, entre outras), esta comissão foi criada 
com o objetivo de acrescentar aspecto empreendedor às 
ações do Hifa. A partir de 2006, a nova gestão adminis-
trativa, com o apoio do Conselho Deliberativo, iniciou 
seu planejamento estratégico para os próximos anos de 
crescimento. Atualmente, as metas traçadas estão sendo 
cumpridas com êxito e excelência.

A Cipa é um instrumento de que a entidade dispõe 
para tratar da prevenção de acidentes do trabalho, das 
condições do ambiente de trabalho e de todos os aspec-
tos que afetam à saúde e a segurança dos trabalhadores 
e do hospital.

A comissão realiza treinamento de prevenção e me-
lhoria, constantemente supervisionado pela equipe de 
Segurança do Trabalho. Em 2012, a aplicação deste ser-
viço obteve sucesso em vários treinamentos e palestras.

Realizando treinamento constante de seus técnicos e 
definindo diretrizes de melhorias, o grupo de Unidade da 
Garantia da Qualidade busca estabelecer, implementar, 
controlar e gerenciar as ações voltadas para o controle e a 
melhoria contínua da qualidade do laboratório. Isso leva 
à diminuição de custos, diminuição de desperdícios e au-
mento da produtividade.
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Programa de Incentivo 
à Capacitação

Projeto Saúde Digital

Projeto de Eficientização 
EnergéticaServiço de Nutrição e 

Dietética (SND) em Ação

Nossa Família

O programa de incentivo à capacitação dá à instituição 
um caráter de maior conceito técnico no desenvolvimento 
de seus processos e serviços. Unido a isso, o Hifa acredita 
que as questões humanas de ética e confiança são funda-
mentais, como paradigmas humanos na empresa. 

Entretanto, o controle ainda é o ponto mais importante 
de uma gestão profissional. Por isso, o investimento na ca-
pacitação dos funcionários fortalece as questões humanas 
e estabelece, a partir dos controles e do processo formal de 
gestão, uma coerência administrativa.

Desde 2009, a implantação do projeto Saúde Digital, 
apoiada pelo Governo do Espírito Santo através da Se-
cretaria Estadual da Saúde, investiu 2,7 milhões em tec-
nologia da informação com uma nova infraestrutura da 
rede elétrica, serviços de manutenção, instalação de ser-
vidores, cabeamentos e de todo o sistema de informação 
e treinamento na gestão hospitalar.

O objetivo do programa é melhorar a informatização 
do hospital e qualificar a gestão hospitalar de forma se-
gura, organizada e integrada.

Este projeto teve início em fevereiro de 2009, com o ob-
jetivo de economizar o uso da energia por área hospitalar 
e estabelecer que toda obra esteja em conformidade com a 
proposta de eficientização energética.

Em caso de falta de energia, o hospital é completamen-
te abastecido pelo Grupo Gerador, com capacidade de 300 
Kva. Em 2010, iniciou-se a instalação de materiais elétricos 
para a economia da energia, como sistema de iluminação 
com lâmpadas econômicas, e programas para monitorar o 
fornecimento por área hospitalar.

No ano de 2010, o SND adquiriu equipamentos e ma-
teriais que beneficiou o serviço nutricional, obtendo maior 
controle e segurança nos serviços prestados. A proposta do 
programa é produzir refeições para atender aos pacientes, 
acompanhantes e colaboradores, e garantir a qualidade de 
um atendimento humanizado.

O programa desenvolveu projetos internos, como ‘Prato 
Decorado’, ‘Refeição Humanizada’, ‘Alimentação Humanizada 
aos Pacientes e Acompanhantes’, além de treinamento contínuo.

Chiquinho

Inez

Biel

FranciscoClarinha Boleba
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Internações 
Clínicas e Cirúrgicas

Cirurgias
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Internações na UTI

Exames Laboratoriais

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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Exames de Imagem

Pronto Atendimento 
Infantil “Dr. Gilson Caroni”

2007

2008

2009

2010

2011
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2008

2009

2010

2011
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HIFA Medicina Ocupacional

Policlínica Gente

Observação: os centros de custos da Policlínica Gente e Hifa Medicina Ocupacional foram 
separados a partir de meados do ano de 2012.

2008

2009

2010

2011

2012
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BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 
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BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES 
DO PATRIMÔNIO SOCIAL
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO 
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DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO - DVA
EM 31 DE DEZEMBRO
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AMIGOS DO HIFA
O Hospital Infantil “Francisco de Assis” vem crescen-

do a cada dia com a contribuição de uma rede de amigos 
que ajudam a instituição, seja através de serviço volun-
tário, seja através de doações.

Todos os recursos são direcionados para a melhoria 
no atendimento e assistência à saúde dos pacientes. Os 
valores, financeiros e humanos, conseguidos através dos 

“Amigos do Hifa” são empregados em favor da própria 
sociedade, que ganha em saúde pediátrica avançada e 
especializada.

A Famíla Hifa agradece a cada um dos integrantes da 
rede de “Amigos do Hifa” e a todos que em algum mo-
mento contribuíram para o crescimento da entidade  ao 
longo desses 41 anos de história.

Acqua Flash
Agrizzi Informática
Alliance Auditoria
Ambientalis
Antônio Auto Peças
Apsi Consultoria 
Armando Pneus
Armarinho Consolação
Armarinho Noé
Armazém Estrela
Artminha Ateliê
Atacadão São Paulo
Auto Elétrica Vagalume
Backup Informática
Bahiense Material de Construção
Belas Artes Buffet
Big Festa
Botica Moulin
Cacau Show
Café Campeão
Caixa Econômica Federal
Camacol Material de Construção
Carimbo Express
Casa da Borracha
Casa dos Médicos
Churrasquinho Brazão
CIAC
Cirúrgica Confiança
Cirúrgica Leal
Clínica Amigo da Criança
CMPC – Centro Médico e Psicoló-
gico de Cachoeiro
Corpo de Bombeiros
Correios
Crispel Embalagens
Cultura FM
Decolores Mármore e Granitos
Dell Computadores
Depósito Ypiranga
Dona Flor Floricultura
Droganossa
Drogaria Bernardo Horta
E.P. Comunicações
Eletrocity

Eletromax
Embratel
Encopel
Escelsa
Estrela H
Fabiano Pimentel Advogado
Fiat
Flecha Branca
Florisbela Floricultura
Fly Balloon
Foz do Brasil
Gelmar Manutenção Máquinas de Ar
Ghostmed
Global Informática
Grupo Dadalto
Heliograf
HG2 Studio
Hortifruti
Hospitec
Informatos
Instituto do Coração
Ipê Instituto de Pesquisas Educa-
cionais
ISH Consultoria da Informação
Jornal Aqui Notícias
Jornal Espírito Santo de Fato
Jornal Folha do ES
José Ricardo Machado Me
Jota Jota Material Construção
Karmaq
Lavanderia Betel
Lions Clube
Locaweb
Logus Sistemas
Loja da Fabiana
Lojas Americanas
Macromed
Madeireira Paulino
Mag Ban Mármores
Manutel
Marília Haddad Rezende Me
Marmoprates
Metalúrgica Cachoeiro
Multimóveis
Mundo das Tintas
MV Sistemas
Nestlé
Nova Fórmula
Nutriep

O Rei da Miscelânea
O Rei do Cloro
Pablitos
Padaria Brasil
Panificadora Bela Massa
Papel & Cia
Papelaria Cachoeiro
Paraíso dos Enfeites
Pardini Laboratório
Pedro Júnior Fotógrafo
Perim Supermercados
Planeta Elétrica
Planeta H
Polita Mármores
Posto Nogueira
Print Mark
Rádio Diocesana
Rede Gazeta
Rede sim Brasil / Record News
Rede Tribuna
Revista Sete Dias
Revista Viver
Robson Uniformes
Sadia
Salpic Panificadora
São Camilo ES 
SBM Informática
Seara
Selita
Senai
Serramar Mármores e Granitos
Sesc / Senat
Sistec 
SMG Mármores e Granitos
Sollo Brasil
Sossai Veículos
SP Malhas
SPP Informática 
Transportadora Braspress
Transporte Itapemirim
Usimed Sul Capixaba
Usina Paineiras
Viação Sudeste 
Viação Sul Viação
Vida Nova Moda
Vitral Vidraçaria
VMI Industria e Comércio
White Martins
Winston Transportes

Amigos do 
HIFA
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HIFA NA IMPRENSA
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Gincana de Páscoa do Sest/Senat 
doa mais de 7.000 fraldas ao Hifa

Superintendente defende Rotativo na 
Câmara Municipal de Cachoeiro

Posse da Assembleia

Coelhinho da Páscoa

Hifa recebe selo de Responsabilidade Social da UnimedDoação de leite - Escola de Idiomas Yázigi

RETROSPECTIVA
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Doação de kits bebê – parceria Lions 
Clube Cachoeiro e Colégio IPE

Vacinação contra gripe

Divulgação do teste da orelhinha em Itapemirim

Participação da Medicina Ocupacional na Feira do Comércio

Formatura do Curso de Libras

Prestação de Contas do Rotativo

Visita do Conselho Municipal de Saúde às novas 
instalações da Policlínica GenteVisita do Deputado Federal Camilo Cola
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Inauguração da Sala de Prece

Inauguração da nova sede da Policlínica Gente

Ação de Conscientização pelo Dia de Higienização das Mãos

Visita de Alunos do Sest/Senat Doação de Fraldas - Projeto Cuidar

Assinatura de convênio com a Acisci
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Novo Uniforme de futebol society do TIME HIFA

Laboratório em ação no bairro Paraiso

Ginástica Laboral

Comemoração do Dia das Crianças
Doação de Cestas Básicas através de Gincana 

Folclórica promovida pela Escola Ciac

Doação de Fraldas Conselho de Radiologia

Treinamento de toda equipe do Laboratório
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Doação de Fraldas do Sest/Senat 
arrecadadas no Dia das Crianças

Treinamento de novos estagiários da São Camilo e do IPES

Doação de fraldas - Escola de Idiomas Yázigi

Aniversário de Adilsa Roncetti rende 
doação de leite em pó para o Hifa

SCIH - Educação Continuada - etapa higienização

Doação de Livros - parceria Lions Clube 
Cachoeiro e Colégio IPE
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Doação de livros - Banco Itaú

Doação de brinquedos - Viação Itapemirim

Doação de brinquedos - Dona Flor Cabelereiros

Doação de fraldas – IFES

Doação de fraldas através de tarde de lazer 
promovida por Juliana Vimercati

Visita de estudantes da São Camilo

SIPAT 2012
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Novos uniformes do Rotativo

Doação de Fraldas da Secretaria Municipal de Educação

Visita do Papai Noel do Shopping Sul

Confraternização de Final de Ano

Celebração Natalina com a presença do Coral Nero Abranches
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AMPLIAÇÃO DA ENFERMARIA CLÍNICA

EVOLUÇÃO DAS OBRAS 
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CONSTRUÇÃO DO LACTÁRIO
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AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - SND
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FUTURAS INSTALAÇÕES 



Rua Coronel Guárdia, nº 62 - bairro Centro 
CEP: 29300-070 - Cachoeiro de Itapemirim - ES

Telefone: (28) 2101-5656
E-mail: hifa@hifa.org.br
Site: www.hifa.org.br


