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Projeto de ampliação do HSA
será apresentado neste sábado

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico
Bessa Almeida, fará neste sábado, 18, às 14 horas, a
apresentação do projeto de ampliação da instituição de
saúde. Na oportunidade vai estar presente o deputado
federal Darcísio Perondi (PMDB). O projeto prevê 7.141
metros quadrados de obra, com investimento de cerca
de R$ 29 milhões.

Encerradas as comemorações dos
85 anos do HSA

Uma solenidade especial em comemoração aos 85
anos do Hospital Santo Ângelo aconteceu no salão
paroquial da Catedral Angelopolitana. A cerimônia contou
com a presença de autoridades e dos colaboradores da
Casa de Saúde.
A atividade de comemoração teve início com
apresentações artísticas de alunos da professora de
música, Marli Klein. Na sequência cerimônia em
comemoração ao aniversário do Hospital Santo Ângelo. O
provedor Odorico Bessa Almeida fez um resgate da história,
lembrando que o HSA iniciou seus serviços onde é hoje o
Centro de Formação Lar da Menina e que depois em 1941
transferiu-se para o local no qual ainda funciona a
instituição hospitalar. Depois, lembrou os 44 serviços de alta
e média complexidade e os 26 municípios da região
atendidos pelo HSA. Falou ainda dos investimentos em
novas tecnologias e qualificação dos profissionais que têm
garantido a excelência dos serviços.

Estiveram presentes na solenidade o prefeito
Jacques Barbosa, o vice-prefeito, Bruno Hesse, o deputado
estadual, Eduardo Loureiro, a vice-provedora do HSA, Iara
Fortes, o diretor administrativo, Sidnei Rugeri, a enfermeira
gestora, Maristane Almeida, a coordenadora adjunta de
Saúde, Margarete Forlin, o secretário de Saúde, Luis Carlos
Cavalheiro, o secretário de Turismo e Esporte, Vando
Ribeiro, e os vereadores Rodrigo Trevisan, Felippe Terra
Grass e Ademir Queiroz.
PROGRAMAÇÃO

Ao longo da semana outras atividades foram
desenvolvidas dentro da programação em homenagem aos
85 anos do HSA. No dia 4 de fevereiro, o padre Rosalvo
Frey celebrou a Missa da Saúde, na Catedral
Angelopolitana. No domingo, 5, teve o “Hospital na
Comunidade- 85 anos” quando equipes de profissionais de
saúde fizeram verificação de pressão, teste de glicose,
assim como repassarm orientações de saúde e fizeram
distribuição de fôlderes educativos. E no dia 9, teve ato
religioso celebrado pelo pastor Jessé Paulo dos Santos, da
Igreja Adventista do Sétimo dia, com a participação do
diretor da Escola Adventista, David Euclides Martins que
cantou durante o culto religioso.

Campanha da Panvel começa
arrecadar recursos ao HSA

Desde o dia 23 de janeiro está em vigor a
campanha “Troco Amigo” da Panvel Farmácias para
arrecadar recursos ao Hospital Santo Ângelo. Na
semana passada, o gerente da Panvel, Delciomar
Baptista, e o subgerente, Jonas Fromming, estiveram
tratando deste assunto com o provedor do HSA, Odorico
Bessa Almeida, a vice-provedora, Iara Fortes, e o diretor
administrativo, Sidnei Rugeri. Conforme o gerente, a
campanha “Troco Amigo” há muito tempo é desenvolvida
pela Panvel.
“A campanha vinha arrecadando recursos para
ações sociais no Estado. Devido aos pedidos de nossos
clientes aqui da cidade, nós decidimos direcionar a
campanha para arrecadar recursos ao Hospital Santo
Ângelo que desenvolve um importante trabalho na área
da saúde”, frisa.
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