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Hospital Santo Ângelo comemora 
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Planejamento Estratégico

UM NOVO HOSPITAL
PARA UM NOVO TEMPO

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

O Hospital Santo Ângelo vai comemorar aniversário na 
terça-feira, 4 de fevereiro. Uma programação especial 

vai ser desenvolvida para marcar a data. 
No domingo, 9, às 8 horas, missa na Catedral Angelopolita-

na em homenagem aos 88 anos do Hospital Santo Ângelo. Na 
sequência, durante o Brique da Praça, na Praça Leônidas Ribas, 
haverá mateada, teste glicose e verificação de pressão arterial  
disponível ao público presente no local.

Na terça-feira, 11, às 10h30min, haverá celebração com pas-
tor Jessé Paulo dos Santos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 
Já às 13 horas transmissão do Roda Viva especial pela Rádio 
Santo Ângelo diretamente do Hospital Santo Ângelo.

Aconteceu, na quarta-feira, 29, no auditório do HSA, 
reunião que tratou da revisão do Planejamento Estraté-
gico do Hospital Santo Ângelo para os próximos cinco 
anos. O consultor hospitalar, Edemar Paula da Costa, 
juntamente com chefes de unidades, fez uma avaliação 
das ações implementadas de 2014 a 2019, os avanços, as 
dificuldades e as adequações necessárias, através de uma 
ferramenta importante a PDCA (planejar, desenvolver, 
corrigir e avaliar).  “Avaliamos a situação, estabelecemos 
ajustes, pois o planejamento estratégico se renova com 
novas metas”, observa o consultor Edemar.

Na oportunidade, o assessor de direção, Fermino Zu-
coloto Batista também apresentou dados sobre as obras 
que serão iniciadas em setores como o novo centro de 
parto normal, internação adulta no terceiro andar e telha-
dos.
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Marcio Dilnei Pinheiro 31/01
Rafael Gutstein 31/01 
Veronica Ferreira de Moura 31/01
Clauber Roberto Sulzbach Liques 01/02
Jairo Fabiano da Silva 02/02
Danielle Cristina de Almeida 03/02 
Franciele do Carmo Kieling 03/02 
Marcia Kohn 03/02 
Roberta de Oliveira Camilio 03/02 
Janine Valentina dos Santos 04/02 
Aline Obadowski 05/02 

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 

Troco Amigo Panvel

O Hospital Santo Ângelo recebeu, na quarta-feira, 29, recur-
sos obtidos em 2019 pelo projeto Troco Amigo Panvel. O 

repasse foi feito ao provedor Odorico Bessa Almeida por integran-
tes da Panvel. 

Na entrega, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o diretor 
técnico, Loi Roque Biacchi, o gerente da filial 066, Delciomar Bap-
tista, o coordenador Região Noroeste, Rafael Guerreiro Sampaio, 
a gerente da filial 088, Lurislane Pieper, e a farmacêutica, Raquel 
Brandão Guisolf. 

Ao todo foram repassados R$ 11.583,79. Na oportunidade, o pro-
vedor agradeceu a Panvel Farmácias pelo repasse feito à Casa de 
Saúde.

PROJETO
O projeto Troco Amigo permite que os clientes façam a doação 

de qualquer quantia em dinheiro do seu troco no ato da compra e 
ajudem os hospitais. A cada colaboração é fornecido um compro-
vante de participação.

O valor arrecadado pelo Troco Amigo Panvel ao longo de 2019 
foi de R$ 1.859.275,15, que irá beneficiar 74 hospitais do RS, SC, 
PR e SP.  Em 11 anos de realização, a partir do troco doado pelos 
clientes nas lojas da rede, a iniciativa superou a marca total de R$ 
11,5 milhões.

Eleição da AFUHSA
Nesta sexta-feira, 31 de ja-

neiro, está sendo realizada a 
eleição da nova diretoria da 
AFUHSA. O pleito, que iniciou 
às 6h30min, prosseguirá até as 
19h30min.  A votação acontece 
na entrada de acesso dos fun-
cionários, na rua Bento Gon-
çalves. No mesmo dia do pleito, 
a partir das 19h45min, haverá 
apuração da eleição da AFUHSA.  Na sequência di-
vulgação do resultado. Há somente uma chapa e os 
associados poderão votar sim ou não. 

CHAPA: Herondina dos Santos (presidente). Elai-
ne Raquel M. Lemos (vice-presidente) Rosângela dos 
Santos (1ª tesoureira), Aline Siveris (2ª tesoureira), 
Denise do Prado (1ª secretária), Viviane Paim Finkler 
(2ª secretária); conselho fiscal: Luis Fernando, No-
ronha, Lidiane Makowski, Adriana Mertin, Glaucia 
Oliveira, Indaiara de Oliveira, Angela Gasparetto e 
Camila Santos. 

No dia 10 de fevereiro, durante assembleia da as-
sociação, no auditório do HSA, será feita apresenta-
ção do relatório da votação e proclamação púbica do 
resultado. 

Também, haverá prestação de contas da diretoria 
anterior e posse da nova diretoria e conselho fiscal.

Plano Diretor do HSA

Nesta sexta-
-feira, 31, teve 
sequência reu-
nião do Plano 
Diretor do HSA. 
Foi tratado o 
estudo que pre-
vê qualificação 
da estrutura da 
Instituição de 
Saúde. Na atividade, o provedor do HSA, Odorico Bessa 
Almeida, o dreitor administrativo, Marcelo Borges, o con-
sultor hospitalar, Edemar Paula da Costa, o tesoureiro, Leo 
Mousquer, o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista 
e o arquiteto Jonas Badermann de Lemos, da Badermann 
Arquitetos.


