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Expediente

Ministro Nardes visita HSA

O ministro do TCU, João Augusto Ribeiro Nardes, visi-
tou, na quinta-feira, 19, o Hospital Santo Ângelo. Ele 

reuniu-se com o provedor Odorico Bessa Almeida, o diretor ad-
ministrativo, Marcelo Borges e outros integrantes da diretoria do 
HSA. No encontro conheceu de perto o trabalho desenvolvido 
pela instituição, os avanços e desafios. 

Depois, conversou com os colaboradores do hospital. Na se-
quência, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, entregou 
mimo na homenagem ao ministro. 

Centros de Custos 
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Vídeo institucional da Sicredi União 

Na manhã de terça-feira, 17, uma produtora esteve no 
Hospital Santo Ângelo, gravando entrevista com o prove-
dor Odorico Bessa Almeida sobre o Fundo Social Sicredi 
União RS. 

No mês de agosto a cooperativa de crédito fez o repas-
se de R$ 9.990, 00 ao hospital para compra de enxovais. 
A produtora está fazendo um vídeo institucional sobre o 
Fundo Social Sicredi União RS.

Durante reunião das chefias, na quarta-feira, 18, 
com o diretor administrativo Marcelo Borges, foi feito 
uma análise das receitas e despesas do Hospital Santo 
Ângelo. 

No encontro, a gestora do setor de contabilidade, 
Andreia Barz, apresentou números de janeiro a outu-
bro de 2019. Os dados possibilitaram a verificação mais 
precisa das receitas e despesas dos centros de custos do 
Hospital Santo Ângelo.

Papai Noel distribui presentes

No dia 14 de dezembro, na sede da Associação Médica de 
Santo Ângelo, aconteceu a festa de confraternização das equi-
pes de Sanificação, Lavanderia e Costura. Na oportunidade, 
o “Bom Velhinho” distribuiu presentes à garotada. 

A coordenadora do setor, Mirtes Dinon, conta que tam-
bém teve distribuição de brindes para os colaboradores que 
participaram da confraternização.

Na segun-
da-feira, 16, a 
coordenadora 
da Pediatria, 
e n f e r m e i r a 
Juliana Pires, 
efetuou a en-
trega dos  no-
vos uniformes 

Novos uniformes da Pediatria

da unidade. Os uniformes foram confeccionados pelo 
setor de Costura do HSA. Na foto, Juliana Pires, Mirtes-
Dinon (coordenadora da Sanificação, Lavanderia e Cos-
tura) e colaboradores da unidade.

O semarário
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Hospital Santo Ângelo

Micheli Segatto Machado Seifert 20/12 
Maria Madalena Nunez Aguiar 21/12 
Marleni da Silva Santos 21/12 
Andrea Silva dos Santos 22/12 
Brenda Valeska Cristofari Margarin 22/12 
Leuda da Silva Nunes 22/12 
Elcione Lizete Frederich 23/12 
Marcio Vinicius Steinhaus 23/12 
Laura Pippi Terra do Amaral 24/12 
Tainara dos Santos Leal 24/12 
Daniele Lauxen da Rosa 25/12 
Paola Taborda Birmann 25/12 
Sandra Beatriz Machado 25/12 
Juliane da Silva Maciel 26/12 
Natiele Antunes Velasques 26/12 

AniversAriAntes

A conteceu, na 
terça-feira, 17, 

reunião do diretor ad-
ministrativo, Marcelo 
Borges, com a equipe de 
coordenadores de uni-
dades do Hospital Santo 
Ângelo. Na oportunida-
de foi feito alinhamento 

Fluxo de alta de pacientes Alunos do Colégio Marista 
doam livros e gibis à Pediatria

No dia 11 de de-
zembro, as turmas 
do segundo ano 
do Colégio Marista 
Santo Ângelo fize-
ram a doação de 
livros e gibis para 
a Unidade de Pe-
diatria. A ação faz 
parte do projeto 
“Quanto tempo, o 

O Dia do Pedreiro é comemorado no Brasil no dia 13 
de dezembro. A data homenageia a profissão de um dos 
operários mais antigos da história da humanidade. 

Os colaboradores Ronaldo Nascimento da Silva e Chris-
tian Nicoletti receberam homenagem. pela data. Na foto, o 
diretor administrativo, Marcelo Borges, o coordenador do 
Departamento Pessoal, Otávio Possebom, a psicóloga do 
Trabalho, Carine Bueno Fernandes, e os homenageados.

Reunião da CIPA

Na segunda-feira, 16, ocorreu reunião mensal da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do HSA que fez um ba-
lanço dos registros de acidentes de trabalho do mês de novembro. 

A atividade foi coordenada pelo presidente da CIPA, Eduardo 
Ritter, com a participação dos técnicos de Segurança doTrabalho,  
André Blum e Marcelo Padilha.

Banco de Sangue 

A coleta de sangue no Banco de Sangue do 
Hospital Santo Ângelo funciona de 

segunda a sábado, das 7 às 12h30min. 
Mais informações pelo telefone 

(55) 3313 2000 

Banco de Sangue

do fluxo de alta dos pacientes pelo projeto, realizado em parceria com 
o Hospital Israelita Albert Einstein. Já na quinta-feira,19, teve novo 
encontro com a participação da consultora do Hospital Albert Eins-
tein, Gabriela Malheiros.

tempo tem”. Também presentes na entrega as professoras Cláudia 
Minetto, Sedinara Braga Meotti e Verônica Freitas, e a coordena-
dora, Ana Cláudia Silva. A enfermeira coordenadora da unidade, 
Juliana Pires, recebeu as doações.

Homenagem


