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Expediente

Hospital renova contratualização 
de serviços do SUS com o Estado

HSA em clima de Natal

Provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, assinando contrato 

Enfeites de Natal

O Hospital Santo Ângelo, renovou, nesta terça-fei-
ra, 11, a contratualização de serviços do SUS 

com o Estado. Na assinatura, o provedor Odorico Bessa 
Almeida, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o coor-
denador da 12ª CRS, Yuri Sommer Zabolotsky, a coorde-
nadora adjunta, Margarete Forlin, e o técnico Luiz Antônio 
Caetano. 

A renovação do contrato vai viabilizar o repasse de R$ 
40.334.017,72 pelo Governo do Estado. Os recursos se-
rão destinados aos serviços de média e alta complexidade 
como oncologia, traumatologia, obesidade mórbida, oftal-
mologia, entre outros. O HSA também garantiu mais de 
950 mil em recursos de emendas parlamentares. 

O provedor salienta a importância desta renovação, 
tendo em vista que o serviço pelo Sistema Único de Saúde 
é o principal convênio do Hospital Santo Ângelo.

Os Lions Clubes locais fizeram, na terça-feira, 11, o 
repasse de valor para o Hospital Santo Ângelo. O re-
curso veio de lucro obtido no Baile do Município, que 
aconteceu em março no Clube Gaúcho. O provedor 
do HSA, Odorico Bessa Almeida, recebeu a doação. 

A entrega foi feita pelo presidente do Lions Clube 
Santo Ângelo Centro, Flávio dos Santos, juntamente 
com a esposa Maria Cristina Brum dos Santos, o pre-
sidente do Lions Clube Santo Ângelo Universitário, Ju-
lio Matos, e o ex-governador do Distrito LD4, Leonesildo 
Berte. O Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju também par-
ticipou desta ação que arrecadou dinheiro para o HSA.

O provedor agradeceu os Lions Clubes pelo repasse do 
valor e destacou o apoio que o hospital vem tendo dos clu-
bes de serviços de Santos Ângelo. “Os Lions Clubes têm 
sido parceiros importantes nesta caminhada. Um exemplo 
deste trabalho foi a obra de revitalização da Internação do 
HSA que contou com recursos do Lions Clube Internacional 
e dos Lions Clubes Santo Ângelo Centro, Lions Clube Santo 
Ângelo Tiaraju e Lions Clube Santo Ângelo Universitário.”

Lions Clubes repassam valor 
para o Hospital Santo Ângelo

Provedor Odorico Almeida com integrantes dos Lions Clubes

Confraternização de Natal da enfermagem

A gerente de enfermagem, Maristane Almeida, com a equipe de 
enfermeiros no Rancho LM

O clima de Natal está to-
mando conta do Hospital San-
to Ângelo. 

Quem circula no HSA pode 
ver de perto uma decoração 
especial com pinheiros de Na-
tal, guirlandas, arranjos e ou-
tros enfeites  que retratam o 
nascimento do menino Jesus e 
do Bom Velhinho (Papai Noel). 

No dia 8 de dezembro aconteceu a confraternização de 
Natal da equipe de enfermagem do Hospital Santo Ângelo. 
A promoção foi realizada na sede do Rancho LM.

Encontro de Ex-funcionários e Veteranos
No sábado, 

dia 8, aconteceu 
o 9º Encontro 
de Ex-Funcio-
nários e Vetera-
nos do  HSA, no 
GDF Os Farrou-
pilhas. Na oca-
sião teve jantar 
e na sequência 
baile com animação do Grupo Os Faroupilhas. Na organi-
zação, Neuza Rost, Marilene da Costa, Júlia Lang, Brunilda 
Schinwelski, Edite Camargo e Lúcia Henke.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Luis Carlos Augusti 14/12 
Marliane Correa da Silva 14/12 
Daniel Pedroso Souza 15/12 
Tayana Flugrath Feijo 15/12 
Danielle Moreira Ribeiro da Silva 16/12 
Fernanda Moraes dos Santos 17/12 
Lisiane Moretti Fauda 17/12 
Francine Paulus dos Santos 18/12 
Jessica A. M. Jaroszewski de Araujo 18/12 
Leticia da Silva 19/12 
Micheli Segatto M. Seifert 20/12

No domingo, 9, 
foi desenvolvida 
uma ação social na 
Pediatria do HSA. 
O Papai Noel e  
Rafael Luis Segat-
to (representante 
de Santo Ângelo no 
Mister Rio Grande 
do Sul) fizeram a 
distribuição doces 
e guloseimas para 
as crianças atendi-
das na unidade. 

Papai Noel na Pediatria

Apresentados protocolos de Segurança 
do Paciente para a direção do HSA

Nesta sexta-feira, 14, foram apresentados os protoco-
los básicos da Instituição de Saúde que seguem as nor-
mas técnicas do Ministério da Saúde.

Cada grupo de trabalho mostrou o processo de elabo-
ração e as atividades do Núcleo de Segurança, definindo 
o cronograma de forma participativa, com envolvimento 
da direção, profissionais de assistência e da administra-
ção.

Participaram da atividade o provedor Odorico Bessa 
Almeida, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o dire-
tor técnico, Loi Roque Biacchi, a gerente de enfermagem 
Maristane Almeida, e outros colaboradores.

Provedor, Odorico Almeida, e o 
comerciante, Delarci  Roque Nyari

HSA recebe doação de tecidos

Curso e palestras do SAMU

De 7 a 9 de de-
zembro a equipe do 
Samu realizou curso 
sobre “Atendimento 
Pré-hospitalar Pedi-
átrico” em São Luiz 
Gonzaga. Partici-
param do curso os 
enfermeiros, Alex 
Martins Antunes, Mi-
chele Bittencourt, 
a técnica de enfer- Samu repassando orientações

O dia 23 de novembro 
foi marcado por um 

importante gesto solidário no 
HSA. O comerciante Delarci 
Roque Nyari  fez o repasse de 
tecidos para o hospital. A entre-
ga foi feita ao provedor Odorico 
Bessa Almeida.

O provedor agradeceu o co-
merciante pela doação e desta-
cou o apoio que a comunidade 
vem dando ao HSA.

De acordo com a gestora 
do setor de Sanfiicação, Lavan-
deria e Costura, Mirtes Segat-
to, com os tecidos foram con-
feccionados 31 lençóis para a 
Casa de Saúde.

magem, Sheila Machado, e o condutor Tiago Machado. Já no 
dia 10 foi a vez de curso com a EcoAdventure de Santa Maria.

PALESTRAS
No dia 6, a equipe do Samu ministrou palestra de Primeiros 

Socorros para o 6º semestre do curso de graduação em Farmá-
cia da URI. A palestra foi ministrada pelo coordenador de enfer-
magem do Samu, Alex Martins Antunes, com a participação do 
técnico de enfermagem, Clauber Luques, e os condutores de ve-
ículo de emergência,  Vitor Silveira dos Santos e Tiago Machado.

Já no dia 8 foi ministrada palestra sobre primeiros so-
corros para o curso de pós-graduação em Engenharia da Uri 
com os enfermeiros Alex Martins Antunes e Gisele Siniak, 
e o condutor de veículo de emergência Miguel Bellentier.

Rafael Segatto fazendo a entrega de doces

Grupos de Trabalho mostraram detalhes de todo o processo

Protocolos Básicos de Segurança do Paciente


