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Ministério da Saúde confirma 

recursos para o HSA  

 
O Hospital Santo Ângelo receberá verbas federais 

para reformas e compra de novos equipamentos. A 
informação é do deputado Federal, Cajar  Nardes, que 
articulou a viabilização dos recursos junto ao Ministério 
da Saúde. Em abril, o provedor Odorico Bessa Almeida e 
o ex-prefeito, Valdir Andres, estiveram em Brasília na 
busca de recursos para o hospital. 

Conforme Cajar, a confirmação foi feita, na 
semana passada, pelo ministro da Saúde, Ricardo 
Barros. “O montante de verbas previsto será de R$ 8 
milhões. No entanto, num primeiro momento serão 
liberados R$ 5 milhões”, explica. 

PROJETO 

O projeto referência tem como proposta reformas 
do Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, circulação 
externa, cobertura, lavanderia, Pediatria, reservatório e 
unidade cirúrgica. Já o objeto do convênio prevê 
aquisição de equipamentos destinados à UTI Adulta, UTI 
Neonatal, Centro Cirúrgico de Urgência e Emergência.   

Entrevista 
O provedor 

do HSA, Odorico 
Bessa Almeida, 
concedeu, na 
quinta-feira, 15,  
entrevista ao 
programa Aldeia 
Global, na Rádio 
Sepé Tiaraju. O 
provedor 
conversou com a 
comunidade e 
falou do trabalho 
desenvolvido pelo hospital ao apresentador Paulo 
Renato Ziembowicz. 

Dia Mundial do Doador de Sangue   

Na quarta-feira, dia 14 de junho, foi comemorado o 
Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi instituída 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com o 
objetivo de homenagear os doadores de sangue que 
ajudam a salvar vidas. Neste dia também é comemorado 
o aniversário do médico e biólogo austríaco, Karl 
Landsteiner, que conquistou o prêmio Nobel em 1930 
pela classificação dos grupos sanguíneos (sistema ABO) 
e ter descoberto o fator RH. 

A doação de sangue por voluntários é fundamental 
para o funcionamento de um hospital ou um centro de 
saúde. No município, o Banco de Sangue do Hospital 
Santo Ângelo conta diariamente com a solidariedade dos 
doadores. 

A gestora do Banco de Sangue, a enfermeira 
Marta Perim Motta, destaca a importância da doação de 
sangue que tem sido feita no HSA. “Neste período 
estamos como os estoques de sangue estáveis, devido 
às doações feitas por alunos de escolas da cidade”, 
conta a enfermeira Marta. As doações podem ser feitas 
no Banco de Sangue, de segunda a sábado, das 7 às 
12h30min.  Mais informações pelo telefone (55) 3313 
2000.  

 



 

AFUHSA assina contrato com a 

Unimed Missões  

 
A Associação dos Funcionários do Hospital Santo 

Ângelo (AFUHSA) assinou com a Unimed Missões 
contrato de parceria que garante os serviços de plano de 
saúde aos associados. No ato esteve presente a 
presidente da AFUHSA, Herondina dos Santos, a vice-
presidente, Maria Helena Wolf, o provedor do HSA, 
Odorico Bessa Almeida, o diretor administrativo, Marcelo 
de Oliveira Borges, o gestor comercial, Gilberto Freitas, e 
a consultora de vendas, Marta da Silva Barbosa. 

A presidente da AFUHSA salientou a importância 
desta parceria que vai possibilitar aos associados ter 
acesso ao plano de Saúde da Unimed Missões. 
Herondina lembrou, ainda, a parceria que a AFUHSA 
fechou com o Clube 28 de Maio, e também os convênios 
que associação tem com supermercados.  

 

 Comemoração 

 
Na segunda-feira, 12, a AFUHSA também 

comemorou  com os aniversariantes dos meses de abril, 
maio e junho. Na ocasião teve homenagens e sorteio de 
brindes.  

 


