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O semarário

CIPA desenvolve o projeto Elogie

UM NOVO HOSPITAL
PARA UM NOVO TEMPO

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

Nessa semana técnicos estiveram fina-
lizando o processo de implantação das pla-
cas de energia solar no Hospital Santo Ângelo. 

A conteceu, na quinta-feira, 23, uma solenidade no au-
ditório do HSA para marcar o início do atendimeno 

da carreta OdontoSesc. No ato teve manifestação do provedor 
Odorico Bessa Almeida, do gerente do Sesc Santo Ângelo, Lu-
ciano Maso, e o prefeito Jacques Barvosa. Presentes na soleni-
dade a vice-provedora, Iara Fortes, o diretor administrativo, 
Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, o vice-
-prefeito, Bruno Hesse, a vereadora Zilá Andres (representando 
Legislativo), presidente do Sindilojas Missões, Gilberto Aiolfi, 
o presidente da CDL, José Nilson, o presidente do SindiSaúde, 
Idair Machado, entre outros.

Após solenidade os presente foram visitar a unidade móvel 
odontológica na rua Bento Gonçalves aos fundos do HSA. No 
local está sendo feito atendimento de colaboradores do Hospi-
tal Santo Ângelo e dependentes. O agendamento deve ser feito 
no setor de Recursos Humanos do HSA. O valor é de R$ 15,75 
por consulta/procedimento e o desconto será na folha de pa-
gamento. O horário de atendimento será das 8 às 12 horas e 
das 13 às 18 horas (segunda a quinta-feira) e das 8 às 12 horas 
(sexta-feira).

“Elogiar faz a direferança”. Nessa semana, a CIPA do Hospi-
tal Santo Ângelo promoveu atividade pelo projeto Elogie, que 
busca promover um bom relacionamento interpessoal dos co-
laboradores com um ambiente de trabalho seja saudável e pro-
dutivo. A ação foi desenvolvida junto com colaboradores das 
unidade 

Na foto, o presidente da CIPA, Eduardo Ritter, a vice-presi-
dente, Daniele Lauxen Rosa, o tesoureiro, Rafael Gutstein, e a 
secretária Paula Diel, e a psicóloga do Trabalho, Jéssica Garcia.
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Hospital Santo Ângelo

Banco de Sangue 

Nelson Machado Barcellos 24/01 
Otavio Francisco Possebom 24/01
Thomas Felipe de O. do Nascimento 24/01 
Juliana Graciele Simas 25/01
 Patricia Augusti 25/01
Ana Paula Zavacki 26/01 
Elisiane dos Santos Melo 26/01 
Roselaine Marciano Jardim 27/01 
Eneias Fernandes de Almeida 28/01 
Marcus Vinicius Angst 29/01 
Melania Salete Savariz 29/01 
Eduardo Marques Ritter 30/01 
Fernanda Moreira Cegelka 30/01
Juliana Stamborowski 30/01 

AniversAriAntes
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 

Eleição da AFUHSA
A presidente da Associação dos Funcinários do 

Hospital Santo Ângelo, Herondina Santos, no uso de 
suas atribuições, convoca todos os sócios para partici-
parem da eleição da diretoria e do conselho fisal gestão 
2020.

No dia 28 será o último dia para apresentação de 
chapas (dias vias) para as eleições. O registro das cha-
pas será recebido pela presidente, Herondina Santos, e 
a vice-presidente, Elaine Raquel Marques, no horário 
das 7 às 12 horas e das 13h30min às 17 horas, mediante 
análise da documentação e homologação do registro 
ou não de cada chapa apresentada.

A chapa inscrita deverá ser composta conforme o 
artigo 22 do Estatuto da Associação (presidente, vice-
-presidente, primeiro e segundo tesoureiro (as) e pri-
meiro e segundo secretário (as).

A eleição será no dia 31 de janeiro das 6h30 min às 
19h3min. Os associados poderão votar na entrada de 
acesso dos funcionários na rua Bento Gonçalves. No 
mesmo dia do pleito, a partir das 19h45min, haverá 
apuração da eleição da AFUHSA.  Na sequência a di-
vulgação do resultado. 

Já no dia 10 de fevereiro, durante assembleia da 
associação, no auditório do HSA, será feita apresenta-
ção do relatório da votação e proclamação púbica do 
resultado, assim como a apresentação da prestação de 
contas da diretoria anterior, e posse da nova diretoria 
e conselho fiscal.

Reunião com chefes de unidades

Aconteceu, nessa semana, nova reunião com chefes de 
unidades e a consultora do Hospital Albert Einstein, Ga-
briela Malheiros. Na ocasião foram feitas avaliações.

Doação de climatizador ao HSA

O Hospital Santo Ângelo recebeu doação de um climatizador 
de familiares de paciente atendido na instituição de saúde. 

O provedor agradeceu a família pelo gesto solidário. 
Na foto, o provedor Odorico Bessa Almeida e o diretor adminis-

trativo, Marcelo Borges.

Dia do Farmacêutico

No dia 20 de janeiro foi comemorado o Dia do Farmacêutico. 
Na terça-feira, 21, teve homenagem aos farmacêuticos, Adriana 
Mertin, Paula Munaretto, Raquel Botton e Fabio Pertile. Na foto, o 
diretor administrativo, Marcelo Borges, e o coordenador de Recur-
sos Humanos, Otávio Possebom.


