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Expediente

Realizada reunião do Centro 
de Custos do mês de maio

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 

Aconteceu nesta terça-feira, 22, a reunião das 
chefi as no auditório do Hospital Santo Ânge-

lo. A atividade contou com a participação do dire-
tor administrativo, Marcelo Borges, e foi coordenada 
pela gestora do setor de Contabilidade, Andréia Barz.

A reunião deu continuidade ao primeiro encontro re-

HSA recebe a visita do 
ex-prefeito de Canoas Jairo Jorge

alizado na quarta-fei-
ra, 16, quando foram 
apresentados os re-
sultados dos centros 
de custos produtivos 
referentes aos meses 
de fevereiro e março. 

No encontro, o dire-
tor administrativo, Mar-
celo Borges, repassou 
orientações e metas a 
serem alcançadas pe-
las unidades de áre-
as, visando a redução 
de custos e aprimora-
mento dos serviços.

Andréia salien-
tou a importân-
cia desta ferramenta para o gerenciamento dos re-
sultados por unidade como forma de buscar o ponto 
de equilíbrio fi nanceiro de cada centro de custo. 

O provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, recebeu, 
na segunda-feira, 21, a visita do ex-prefeito de Canoas, 
Jairo Jorge, pré-candidato ao Governo do Estado, pelo 
PDT. A liderança política estava acompanhada do depu-
tado estadual, Eduardo Loureiro, deputado federal, Pom-
peo de Mattos, e do vice-prefeito de Santo Ângelo, Bruno 
Hesse. Também presentes no encontro os diretores admi-
nistrativos, Marcelo Borges, e técnico, Loi Roque Biacchi.

Na ocasião Jairo Jorge pode conhecer as ins-
talações do Hospital Santo Ângelo e conver-
sar com os colaboradores da Instituição de Saú-
de que atende mais de 24 municípios da região.
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Marisa Cleci Novicki 25/05 
Marilene da Costa Coimbra 26/05 
Adriana Silveira Mello 27/05 
Cristina de Souza Taborda 27/05 
Rosane Hossa 27/05 
Eldia Lúcia Ceretta Dalmolin 29/05 
Mariza Dalzot da Silva 29/05 
Ivoti de Fátima C. Pagliarini 30/05 
Aline Dias da Silva 31/05 
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Hospital Santo Ângelo

Gerente  executivo da Caixa Econômica 
Federal repasse orientações

O g e r e n t e 
executivo 

de governo da 
Caixa Econômi-
ca Federal de 
Passo Fundo, 
Daniel Magag-
nin, repassou, 
nessa semana, 

Entrevista na RadioCom

Apresentado o novo uniforme 
da equipe do setor da Lavanderia

Durante reunião, no dia 15 de maio, foi apresentado 
o novo uniforme da equipe da Lavanderia. Na reunião, 
coordenada pela gestora do setor, Mirtes Segatto, foram 
tratados diversos assuntos como, por exemplo, o proces-
so de lavagem, secagem e dobragem e as medidas para 
atender a demanda deste serviço. No encontro, também 
foram discutidas ações de aprimoramento da comuni-
cação interna da unidade com o setor de Lavanderia. 

Mirtes também destacou o trabalho de conscientiza-
ção para o uso consciente dos enxovais pelas unidades.

O prove-
dor do HSA, 
Odorico Bessa 
Almeida, e a 
vice-provedo-
ra, Iara Fortes, 
foram entre-
vistados pelo 
radialista, Dal-
mir Ledur, na quinta-feira, 24, no progra-
ma “Eu Sou do Sul”, na RadioCom 98.5 FM.

Na ocasião, o provedor detalhou as audiências 
mantidas em Brasília, com parlamentares federais, vi-
sando à liberação de recursos para compra de equi-
pamentos, reforma e ajuda de custeio para o Hospital 
Santo Ângelo. Também destacou o encontro com o 
ministro da Saúde, Gilberto Occhi, quando se buscou 
agilizar o processo de habilitação do serviço de onco-
logia do HSA pelo Sistema Único de Saúde. O prove-
dor salientou, ainda, que outro tema tratado na reu-
nião  foi a obra dos 58 leitos do HSA que se encontra 
na fase fi nal e necessita do aporte de mais recursos.

Iara Forte, por sua vez,  falou do trabalho desen-
volvido pelo Banco de Leite Humano e do Banco 
de Sangue, assim como as ações e campanhas 
realizadas pela Casa de Saúde, através dos co-
laboradores que atuam no Hospital Santo Ânge-
lo, e mediante parcerias com os clubes de servi-
ços locais como os Lions Clubes e Rotarys Clubes.

orientações para a equipe que atua na fi naliza-
ção da obra da fachada do Hospital Santo Ângelo. 

O engenheiro civil esteve reunido com o as-
sessor de direção, Fermino Zucoloto Batis-
ta, e a equipe de profi ssionais de engenharia. 

Daniel é responsável pela aprovação dos projetos 
de construção de obras pela Caixa Econômica Federal. 

Rádio Sepé Tiaraju
O provedor Odorico Bes-

sa Almeida também con-
cedeu entrevista na Rádio 
Sepé Tiaraju, na semana 
passada, sobre a viagem 
da comitiva do HSA para 
a Brasília. Ele salientou as 
tratativas para a habilitação 
da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Una-
con) e destacou a participação das lideranças locais que 
estiveram na Capital Federal como o prefeito Jacques 
Barbosa, o deputado estadual, Eduardo Loureiro, o ex
-prefeito, Valdir Andres, o secretário de Turismo e Espor-
te, Vando Ribeiro, os vereadores Márcio Antunes e Paulo 
Sérgio (Paulão), assim como o consultor Hospitalar, Ede-
mar Paula da Costa, o tesoureiro Leo Mousquer. Odorico 
explicou que a comitiva manteve contato com os depu-
tados federais Luis Carlos Heinze, Cajar Nardes, Darcí-
sio Perondi, Covatti Junior, Jerônimo Goergen e Onyx 
Lorenzoni, visando a busca de recursos para o HSA.

CURSO DE FORMAÇÃO
Integrantes da 

Comissão Intra
-Hospitalar de Do-
ação de Órgãos e 
Tecidos para Trans-
plantes (CIHDOTT) 
do Hospital Santo 
Ângelo estão re-
alizando curso de 
formação, nesta 
sexta-feira, 25, em Caxias do Sul. O Curso de Formação Co-
ordenadores Intra-Hospitalar de Transplantes é de 10 horas 
e acontece na Câmara de Vereadores daquele município. 

Na foto, a psicóloga Carine Bueno Fernandes, a assis-
tente social, Maira Bagatini, a médica Fernanda Paiva Bo-
now (que falou sobre o tema morte encefálica durante o 
curso) e a enfermeira gestora da UTI Adulto, Paula Queiroz. 


