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Senador Heinze recebe o certificado 
Amigo do Hospital Santo Ângelo

ANO XIX- Nº 1017 - 28/02/2020
O semarário

Aconteceu, na 
quinta-feira, 27, a 
reunião mensal de 
enfermagem. Na 
oportunidade a 
gerente de enfer-
magem, Maristane 
Almeida, tratou 
com  as equipes o 
alinhamento das 
ações que esta-

O senador Luis Carlos Heinze recebeu, na quinta-feira, 
27,  do provedor Odorico Bessa Almeida, o certifica-

do “Amigo do Hospital Santo Ângelo”. A homenagem ao par-
lamentar deve-se a indicação de emendas parlamentares como 
deputado federal no valor de R$ 979 mil para equipamentos, 
obra e custeio do Hospital Santo Ângelo. 

Com esses recursos foram adquiridos dois monitores mul-
tiparâmetros, dois desfibriladores e uma torre especial para 
cirurgias e será feita a reforma da estrutura da lavanderia. Já 
como senador, Heinze viabilizou via portaria do Governo Fe-
deral mais R$ 429 mil para o Hospital Santo Ângelo. No ato, o 
provedor agradeceu o apoio efetivo que o HSA vem recebendo 
do senador Luis Carlos Heinze e fez a entrega de novas deman-
das. 

Presentes na homenagem a vice-provedora, Iara Fortes, o 
diretor técnico, Loi Roque Biacchi, o ex-prefeito, Valdir An-
dres, a ex-vice-prefeita Nara Damião, os vereadores Rodrigo 
Trevisan e Paulo Sérgio dos Santos e Silva (Paulão), o tesou-
reiro do HSA, Leo Mousquer, o integrante do Conselho Fiscal, 
Fernando Londero, o assessor de direção, Fermino Zucoloto 
Batista, o presidente do Sindicato Rural, Laurindo Nikititz, en-
tre outros.

2020

Reunião de enfermagem

rão sendo implementadas na instituição pelo PROADI-
-SUS que busca a promoção da melhoria dos serviços.

Também foi discutida a reformulação do tra-
balho das comissões de atuação da enfermagem 
de curativo, educação permanente, acesso cen-
tral e terapia venosa, e nutrição enteral e parenteral.

Na oportunidade teve homenagem às aniversariantes 
do mês: as enfermeiras Marta Perim Motta e Márcia Kohn.

Durante a reunião de enfermagem,  integrantes do setor de 
Recursos Humanos do Hospital Santo Ângelo apresentaram 
a retomada das avaliações de desempenho dos colaboradores 
da assistência. 

O coordenador dos Recursos Humanos, Otávio Posse-
bom, e a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes, ex-
plicaram o novo formato dessa avaliação.

As avaliações se estenderão a todos os colaboradores do 
Hospital Santo Ângelo.

Recursos Humanos
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Letícia Lang Gaier  28/02
Carline Marchezan Scherer 01/03
Claudia Lazzeri 01/03
Cleia Rangel M. Bello 02/03
Marli Braga dos Santos 02/03
Elis Karine De Pra 03/03
Elso dos Reis Maciel 03/03
Maria Helena Robaldo Wolf 04/03
Marta Perim Motta 04/03
Gisele Buzinello 05/03

N o dia 21 de fe-
vereiro foi co-

memorado o Dia dos 
Serviços Gerais. Para 
marcar essa data foi 
feita homenagem aos 
profissionais da área, 
no dia 22, com a par-
ticipação do provedor 
Odorico Bessa Almei-
da. Na homenagem 
também presentes o 

Homenagem ao Dia dos Serviços Gerais

Banco de Sangue

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 

Humanização e Qualidade de Vida

Foi realizada, na quinta-feira, 27, a primeira reunião do 
projeto Humanização e Qualidade de Vida no Trabalho. A 
atividade foi desenvolvida pela equipe dos Recursos Hu-
manos do HSA, através do coordenador do setor, Otávio 
Possebom, e a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno.

Na oportunidade discutiu-se a elaboração do projeto 
com a participação de representantes da CIPA, Brigada 
de Emergência, Sesmt, gerência de enfermagem e áreas de 
serviços e de apoio. 

coordenador dos Recursos Humanos, Otávio Possebom, a psicó-
loga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes, e outros integrantes 
do HSA.

A homenagem contou com a participação do Palhaço Leleco, 
personagem interpretado pelo técnico de Segurança no Trabalho, 
Marcelo Padilha, através do projeto Dr. Palhaço.
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