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Expediente

Realizada reunião de análise de custos

Aconteceu, na quarta-feira, 3, a reunião com a 
direção e as chefi as das unidades de resul-

tado do Hospital Santo Ângelo. Na oportunidade fo-
ram apresentados os custos relacionados aos nú-
meros de produção (atendimentos por convênios, 
número de exames e atendimento ambulatoriais). 

Durante a apresentação foi avaliado o resul-
tado de cada um dos setores. Também, ana-
lisados os custos das unidades de apoio. 

De acordo com a gestora de contabilidade, Andréia 
Barz, essa ação dará continuidade ao trabalho de pla-
nejamento estratégico que tem como um dos objeti-
vos o gerenciamento dos custos da área de resulta-
do, conforme metas estabelecidas no início deste ano. 

PRESENÇAS
Participaram da reunião o diretor administrati-

vo, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Roque 
Biacchi, a gestora de contabilidade, Andréia Barz 
e outros colaboradores da Instituição de Saúde.

Brigada de Emergência

Foi realizada, na quarta-feira, 3, a reunião men-
sal da Brigada de Emergência. Na oportunida-
de foi desenvolvido treinamento teórico e prá-
tico sobre prevenção e combate a incêndio. 

O técnico de Segurança no Trabalho, An-
dre Blum, repassou orientações aos brigadistas. 
Na atividade, Blum solicitou para quatro brigadis-
tas realizaram o checklist mensal dos extintores.  

Hospital Santo Ângelo vai encerrar
 convênio com a Unimed Missões

O Hospital Santo Ângelo estará en-
cerrando convênio com a Unimed Mis-
sões a partir do dia 10 de janeiro. 

A decisão foi tomada em comum acordo entre o 
HSA e a Cooperativa de Saúde em função da não 
renovação de contrato celebrado entre as partes.

Repasse de Cesta Natalidade

O coordenador do Departamento Pessoal, Otávio 
Possebom, a integrante do departamento, Ana Flores, 
e a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes, 
fi zeram a entrega da Cesta Natalidade que é destinada a 
mães em licença maternidade do Hospital Santo Ângelo. 

Neste primeiro repasse de 2018 foi 
contemplada a colaboradora, Denise Sontag 
Gomes, que atua no setor de Sanifi cação. 

Foram repassados alimentos da cesta básica 
específi cos para o aporte nutricional adequado da 
mãe e o bebê, e produtos como fraldas, mamadeiras, 
bicos, xampu, óleo para pele, entre outros. 

O repasse foi viabilizado através de contrato 
fi rmado pelo Hospital Santo Ângelo com seguradora.
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Haide Guse Brissow 05/01 
Andreia Bernardi 06/01 
Claudia Carvalho de Moraes 07/01
Aline Oliveira dos Santos 08/01 
Gisele Schlotefeldt Siniak 08/01 
Tairone Brasil Campos 08/01 
Fabiane Roberta Coimbra Vieira 10/01 
Matieli Santos Coletto 10/01 
Viviane da Silva 10/01 
Claiton Noli Bade 11/01 
Jean Jose dos Santos Queiroz 11/01 
Sheila Beatriz de Oliveira Steidl 11/01 
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Primeiro bebê do ano é um menino 

AFUHSA

O primeiro bebê do ano é um menino e nasceu de 
parto cesáreo às 5h39min do dia 1º de janeiro 

no Hospital Santo Ângelo. O pequeno Mateus Gabriel 
nasceu com 4,225 quilos e com 54 cm de comprimento. 
Ele é fi lho de Cleusa Maria Webler Ely, de 35 anos, e 
Marcos Paulo Ely, de 42 anos. O casal é de Cerro Largo.

Cleusa conta que teve uma gravidez tranquila e o nascimento 
do bebê estava previsto para o fi nal do mês de dezembro, 
mas acabou nascendo no dia primeiro de janeiro. “Tinha 
conversado com meu médico durante o pré-natal feito em 
Cerro Largo. Nossa expectativa era para o mês de dezembro. 
Eu não imaginava que ele seria o primeiro bebê do ano”, diz.

Conforme a mãe, a previsão era de que o menino nascesse 
de parto normal, mas acabou sendo necessário efetuar o 
parto cesáreo. O bebê está em observação na UTI Neonatal. 

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 informa-
ções pelo telefone (55) 3313 2000 

Os Lions 
Clubes lo-
cais fi zeram 
reunião com 
a direção do 
Hospital San-
to Ângelo e 
a empresa 
responsáve l 
pela obra, na 
quarta-feira, 3. 

Lions fazem o fechamento do 2º relatório 
da obra de acessibilidade no HSA

Hospital Santo Ângelo

REUNIÃO DA CIPA
Na terça-feira, 

2, aconteceu a 
reunião da Co-
missão Interna 
de Prevenção 
de Acidentes 
(CIPA). A ativi-
dade foi coordenada pelo técnico de Seguran-
ça do Trabalho, André Blum, e teve a partici-
pação da vice-presidente da CIPA, Luci Alves.

No encontro teve a apresentação do relatório de aci-
dentes de trabalho do mês de dezembro. Com o término 
do calendário da Comissão, foi marcada uma nova reunião 
da CIPA. O próximo encontro será no dia 6 de fevereiro.

Serviço de Imagem 

Na ocasião foi feito o fechamento do 2º rela-
tório da obra de acessibilidade e revitalização.

A atividade contou com a participação do diretor ad-
ministrativo, Marcelo Borges, a coordenadora do projeto, 
Iara Fortes, o ex-governador do Distrito LD4, Leonesildo 
Berte, o presidente do Lions Clube Santo Ângelo Tiara-
ju, Leonardo Schoffen, assim como dos representantes do 
Lions Clube Santo Ângelo Universitário, Isabel Cristi-
na Câmera, do Lions Clube Santo Ângelo Centro, Flá-
vio dos Santos, o encarregado da obra, Roger Frees, e o 
assessor de direção do HSA, Fermino Zucoloto Batista. 

Além do fechamento do relatório foi re-
alizada a visita técnica in loco da obra. 

Dentro do cronograma da obra já foi feita a parte es-
trutural e a instalação das redes hidráulica e elétrica. 

No próximo mês deve iniciar a obra 
da fachada, calçamento e acabamentos. 

Nesta sexta-feira, 5, acontece a reunião com a equi-
pe do Serviço de Imagem e Diagnóstico. A atividade 
é coordenada pela gestora do setor, Loiva Bekmann.

Na reunião estão sendo apresentados os resultados do se-
tor, as metas dos funcionários para 2018, assim como avalia-
ção dos  colaboradores, custos dos exames e assuntos gerais.


