
Ela é uma das colaboradoras mais antigas e 
conhecidas do Hospital. Ceni Braga Pinto, 
a tia Ceni, completou 31 anos de serviços 
prestados ao Hospital e de amor e 
cuidados dedicados às crianças do setor de 
Pediatria. 
Foi admitida em 14 de janeiro de 1978, 
época que o Hospital não tinha ainda a 
estrutura atual. Atuou por um mês no 

setor de Hidratação (hoje já extinto) e foi transferida para a Pediatria, onde 
hoje trabalha de forma atuante e integrada a toda equipe do setor. 
Aos 60 anos, tia Ceni se formou Técnica de Enfermagem pelo curso 
Dimensão e hoje destaca o apoio da Gerente de Suporte a Prestação de 
Cuidados, Eliana Domingues, na sua formação. “Agradeço muito a Eliana que 
sempre me incentivou a fazer o curso e sempre me estimulou a seguir em 
frente”. A colaboradora salientou a importância do amor ao próximo dentro 
da Instituição. “Além de fazermos o nosso trabalho, temos que ter a 
consciência do quão importante é o apoio emocional e espiritual aos 
pacientes”, ressaltou.

Trajetória do Colaborador

“Como o pai me ama, assim também eu vos 
amo, permanecei no meu amor” (Jo 15,9)
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Tomou posse na manhã quarta-feira (28 de 
outubro), o novo Diretor Clínico do 
Hospital Universitário São Francisco de 
Paula, o médico intensivista, Dr. Marcio 
Osório Guerreiro. 
Com 15 dos 49 votos do total, o novo 
Diretor Clínico foi eleito para cumprir o 
mandato de dois anos a frente do Corpo 
Clínico, ocupado anteriormente pela 
médica chefe da UTI Pediátrica, Dra. 
Márcia Christina Stark Andersson. O 
médico otorrinolaringologista, Dr. Tulio 
Wenzel, foi reeleito para o cargo de Vice 
Diretor Clínico, com 12 votos.
A posse do novo Diretor Clínico foi 
realizada durante a reunião do Conselho 
Técnico do Hospital.  A Dra. Márcia, que 
permaneceu a frente da Direção do Corpo 
Clínico durante seis anos, parabenizou o 
novo Diretor e fez alguns agradecimentos. 
“Gostaria de agradecer por todo apoio 
recebido e pela confiança em mim deposi-
tada vinda de todos os colegas e da Direção 
do Hospital. Em especial, agradecer o 
incentivo recebido do Vice-Reitor da 
Universidade Católica de Pelotas (UCPel), 

Dr. José Carlos Bachettini Junior e do 
Diretor Técnico do Hospital, Dr. Ernesto 
Souza Nunes”, destacou.
O Diretor de Assistência do Hospital, Dr. 
Silvio Reis, também presente na reunião, 
deu as boas vindas ao novo Diretor Clínico 
e ressaltou o trabalho desenvolvido pela 
Dra. Márcia durante seu mandato. “Antes 
de mais nada, cumprimento o Dr. Marcio e 
destaco o belíssimo trabalho feito pela Dra. 
Márcia a frente da Direção do Corpo 
Clínico”.
O novo Diretor Clínico será o elo entre a 
Direção e o corpo clínico do Hospital, 
atuando na assistência e presidindo o 
Conselho Técnico, formado por um 
representante de cada área. “Espero dar 
segmento ao trabalho tão importante 
desempenhado pela Dra. Márcia  durante 
esses seis anos como Diretora Clínica. 
Agradeço a todos aqueles que me escolhe-
ram e a Direção do Hospital, aqui represen-
tada pelo Dr. Silvio e pelo Dr. Ernesto, pela 
oportunidade de vivenciar essa experiência 
nova que merece tanta dedicação”, 
declarou o médico.

Dr. Marcio Osório Guerreiro
Possui graduação na Faculdade de 
Medicina pela Universidade Federal 
de Pelotas (1998) e cursou douto-
rado em Ciências Médicas pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Médico rotineiro do 
Hospital Universitário São Francis-
co de Paula, tem experiência na 
área de Medicina Interna e Medici-
na Intensiva.
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Saiba
        Mais!
ATENÇÃO: Novo horário de funcionamen-
to do Almoxarifado

A partir da quinta-feira (29 de outubro), os horários de 
funcionamento do Almoxarifado mudaram na parte da 
manhã. O horário que passou a vigorar é o seguinte:

De segunda à Sexta: 08h às 10h; 16h às 18h

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone 
2128-8346.
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