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Expediente

Palestra marca comemoração
 do Dia dos Serviços Gerais

Uma palestra motivacional foi desenvolvida, na quar-
ta-feira, 27, para marcar o Dia dos Serviços Gerais 

-  comemorado no dia 22 de fevereiro. A palestra ministrada 
pelo auditor do Tribunal de Contas do Estado e professor 
da Cnec Santo Ângelo, Paulo Ricardo Barreto. A  atividade 
destinou-se aos colaboradores da Sanificação, Lavanderia 
e Costura.

O palestrante falou sobre as expectativas existentes 
tanto das pessoas quanto de uma organização nas rela-
ções de trabalho. Paulo Ricardo destacou a importância 
do trabalho em equipe e a necessidade de os profissionais 
saberem como lidar com conflitos e dessa forma evitar des-
gastes nas tarefas do dia a dia. Também teve uma reflexão 
sobre ações focadas na aproximação de uma organização 
com seus colaboradores. 

A gestora da Sanificação, Lavanderia e Costura, Mirtes 
Dinon, revela que um novo encontro será realizado com 
data a ser definida para discutir um plano de ação, visando 
treinamentos que possam contribuir para a vida profissional 
e até mesmo pessoal dos colaboradores, através da manu-
tenção do equilíbrio diante de situações de conflito.

Paulo Barreto, provedor Odorico Almeida e Mirtes Dinon

Hospital Santo Ângelo
UM NOVO HOSPITAL

PARA UM NOVO TEMPO

Hospital Santo Ângelo - Rua Antônio Manoel - 701 - Telefone: (55) 3313 2000

Na quinta-feira, 
28, o provedor Odo-
rico Bessa Almeida 
participou de entre-
vista na Rádio Sepé 
Tiaraju. Ele conver-
sou com os apre-
sentadores Paulo  
Renato Ziembowicz 
e Hogue Dorneles.

 Na ocasião 
falou que a inau-
guração da obra 
dos 58 leitos será Provedor Odorico na Rádio Sepé

Obra dos 58 leitos e Unacon

no dia 27 de abril. Também confirmou para o dia 
11 de março o início do atendimento de pacien-
tes pelo SUS na Unacon do Hospital Santo Ângelo.

Novos uniformes da Sanificação

Na quarta-feira, 27, no auditório do HSA, teve a apre-
sentação do novo uniforme, na cor grafite, da equipe de 
Sanificação. Na ocasião teve a entrega dos uniformes.

Apresentação do novo uniforme da Sanificação
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Carline Marchezan Scherer 01/03
Claudia Lazzeri 01/03 
Tatiane Meneghetti 01/03
Cleia Rangel Machado Bello 02/03 
Marli Braga dos Santos 02/03 
Elis Karine de Pra 03/03 
Elso dos Reis Maciel 03/03
Everlize dos Anjos Oliveira 03/03
Everlize dos Anjos Oliveira 03/03
Maria Helena Robaldo Wolf 04/03 
Marta Eugenia Perim Motta 04/03
Gisele Buzinello 05/03
Maria Natalia Bueno da Silva 06/03 
Sergio Borchartt de Freitas 06/03 
Claudio Rodrigues Goulart 07/03 
Kaline Santos da Silva 07/03 
Leandra Maria Mezadri 07/03 
Matheus Ebres da Silva 07/03

Reunião da Comissão 
de Farmacoterapia

Provedor Odorico Almeida e a diretora Clínica, Mabel Konzen, 
com integrantes da Comissão de Farmacoterapia

Aconteceu, na quinta-feira, 28, a primeira reunião 
mensal de 2019 da Comissão de Farmácia e Terapêutica. 
No encontro forma tratados assuntos como a padroniza-
ção dos medicamentos, manual da farmacoterapia e uso 
racional de medicamentos.

Participaram da reunião o provedor Odorico Bessa Al-
meida, a presidente da comissão e diretora clínica, Mabel 
Konzen, a vice-presidente e farmacêutica, Adriana Mertin, 
as enfermeiras Jacqueline Bageti Garcia e Dienefer Pie-
trowski, e a farmacêutica Raquel Botton.

HSA recebe recursos do Troco Amigo Panvel

Equipe da Panvel Farmácias fazenda a entrega ao provedor

Funcionários destaques
Durante as comemorações do Dia dos Serviços 

Gerais foi feito um relatório que apresentou os cola-
boradores destaques na questão do ponto, seguin-
do as regras da Instituição de Saúde. A gestora do 
setor de Sanificação, Lavanderia e Costura, Mirtes 
Dinon, salienta que a iniciativa tem como objetivo 
estimular o zelo pela pontualidade com os horários. 
Na ocasião aconteceu sorteio de brindes e servido 
coffee break.

PREMIADOS
Elsa de Fátima Walter (Sanificação)
Eneias Fernandes de Almeida (Lavanderia)
Maria Eli Goulart Streck (Costura)

Um gesto solidário marcou a tarde de terça-feira, 26. O 
Hospital Santo Ângelo recebeu R$ 15.016,61 pelo pro-

jeto Troco Amigo Panvel. O repasse foi feito pelo coordenador 
regional da Panvel Farmácias, Jeferson Perussatto, ao provedor 
do HSA, Odorico Bessa Almeida. Na entrega o diretor o diretor 
administrativo, Marcelo Borges, o assessor de direção, Fermino 
Zucoloto Batista, o gerente da filial 2 da Panvel, Delciomar Bap-
tista, a gerente da filial 1, Lurislane Pieper e a subgerente da filial 
2, Maristela Soares.

Na entrega o coordenador Jeferson Perussato destacou que 
o projeto Troco Amigo Panvel é uma ação social desenvolvida 
há 10 anos nas farmácias da rede no Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e São Paulo. “Esses recursos que estamos re-
passando foram arrecadados no período de janeiro a dezembro 
de 2018. A média do repasse de recurso pelo Troco Amigo foi de 
R$ 0,50, ou seja, cerca de 30 mil contribuições efetuadas nas 
farmácias da rede em Santo Ângelo.”

O provedor, Odorico Almeida, por sua vez, destacou o gesto 
solidário da Panvel Farmácias. “Temos tido parceiros importan-
tes que têm apoiado o Hospital Santo Ângelo. Além do repasse 
de recursos, o gesto reflete a credibilidade do hospital, que pres-
ta um bom atendimento à comunidade regional.”

TROCO AMIGO
O projeto Troco Amigo permite que os clientes façam a do-

ação de qualquer quantia em dinheiro do seu troco no ato da 
compra que é destinado aos hospitais. A cada colaboração é for-
necido um comprovante de participação. A campanha continua 
nas lojas da Panvel Farmácias de Santo Ângelo em 2019.


