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Características do Negócio 
Cliente Hospital Moinhos de Vento

Construtora TEDESCO

Prazo da obra 11 meses 

Gestor Marcelo Machado

Colaboradores no pico 120

A ampliação do Bloco C atende necessidades médico 
assistenciais importantes do Hospital Moinhos de Vento: 
mais duas novas ressonâncias magnéticas de última 
geração para atenderem preferencialmente pacientes 
internados; aumento de nossa área da Emergência Adulto; 
e, em tempos de tanta necessidade por atendimento, 
incrementamos INCREMENTO DEo número de leitos.

É mais uma grande obra em parceria com a TEDESCO e 
que atende na plenitude nossas expectativas de entrega, 
qualidade e segurança construtiva, bem como de custos 
orçados. 

Evandro Moraes, 
Superintendente  Administrativo e de 

Infraestrutura do Hospital Moinhos de Vento
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Características do Negócio 

Cliente Santa Casa de Misericórdia 
Porto Alegre

Construtora TEDESCO

Prazo da obra 45 dias

Gestor Marlon Moraes
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Características do Negócio 
Construtora TEDESCO

Prazo da obra 15 meses

Gestora Simone Paludo

Área construída 7.000 m²

Colaboradores no pico 150
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JUNTOS CONSTRUINDO UM 

A sua 

participação 

é 

essencial.

PESQUISA DE CLIMA DO GRUPO HTB
Plano de Ação 

Hoje começam 

os treinamentos com a GPTW sobre 

Cultura de Feedback.  
São dois encontros por colaborador. 

Os convites foram enviados pelo 

RHU pela agenda do Outlook. 

É necessário que você confirme 

sua presença, bloqueando sua 

agenda.

JUNTOS CONSTRUINDO UM 

A sua 

participação 

é 

essencial.

PESQUISA DE CLIMA DO GRUPO HTB
Plano de Ação 

Hoje começam 

os treinamentos com a GPTW sobre 

Cultura de Feedback.  
São dois encontros por colaborador. 

Os convites foram enviados pelo 

RHU pela agenda do Outlook. 

É necessário que você confirme 

sua presença, bloqueando sua 

agenda.

“Sei que não é nem um pouco fácil trabalhar em um lugar que tinha muita 

alegria e, por causa dos seres humanos acabou se afundando em um mar 

de tristezas, mas vocês nasceram pra trazer alegrias, então faça 

transformações inigualáveis e impossíveis e tragam aquela beleza gritante 

da natureza.

Fazer o certo, jamais será errado e que se junte todas as raças, cores, dores 

e amores e traga de volta a alegria e não importa o que vão dizer, 

simplesmente faça o que nenhuma empresa jamais faria.

E nada é impossível quando se tem vontade de pegar e fazer, e nesse ritmo 

até as montanhas se ajoelham pra agradecer.

E podem aplaudir, mas pela minha poesia, ela é ouro em mina de pouca 

luz, mas vocês são jóias raras e lapidadas pelos dedos de Jesus.”

Diogledson Braz José, 22 anos
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Observação: Todas as fotos, com pessoas próximas umas das outras, foram tiradas antes da pandemia de Coronavírus. 
Expediente: TAPUME, publicação interna para os colaboradores da HTB. Coordenação: Carina Labbate. Comissão editorial: Ana Paula Reis, Fátima Idogava, 
Luiz Nunes, Thomas Diepenbruck, Videllenia Sousa.
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 145 - São Paulo. Layout/Diagramação: Ana Paula Reis.   
É permitida a reprodução das matérias, desde que seja citada a fonte. Tiragem: 800 exemplares. Fale conosco: comunicacao@htb.eng.br


