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Expediente

AMM discute com deputados 
aporte de recursos para a saúde

Gestores  buscam emendas parlamentares para  a saúde

Cesta Natalidade

Repasse feito na manhã de quarta-feira no auditório do HSA

Aconteceu, na quarta-feira, 31 de julho, a entrega de Ces-
tas Natalidades para colaboradoras do Hospital Santo Ângelo. 
O repasse foi feito pelo Grupo Políticas de RH. 

Foram beneficiadas as seguintes colaboradoras: Andressa 
Silva de Lima (técnica de enfermagem da CME); Maria de Fá-
tima de Oliveira dos Santos (analista de faturamento); Mariele 
de Souza Maciel Godoi (auxiliar financeira da Tesouraria); e 
Patrícia Lemos Machado (secretária de unidade).

A Cesta Natalidade é viabilizada mediante contrato com 
seguradora. Ela é constituída com alimentos específicos para 
o aporte nutricional adequado da mãe e do bebê. A cesta con-
ta ainda com fraldas, mamadeiras, bicos, xampu, óleo para 
pele, entre outros. Na foto, o coordenador do Departamento 
Pessoal, Otávio Possebom, Ana Flores (que integra o do de-
partamento) e as colaboradoras beneficiadas Patrícia Lemos 
Machado, Maria de Fátima e Mariele Godói.

N esta sexta-feira, 2 de agosto, às 14 horas, será reali-
zado encontro de prefeitos da AMM com deputados 

da região para tratar do aporte de recursos para a saúde. A 
reunião vai ser na sede da AMM em Cerro Largo. 

De acordo com o presidente da AMM e prefeito de Santo 
Antônio das Missões, Puranci Barcelos dos Santos, a ideia é 
cobrar dos deputados uma posição mais comprometida com 
a área da saúde e apoio na busca de recursos e encaminha-
mento de emendas parlamentares ao Hospital Santo Ângelo.

MOBILIZAÇÃO
O prefeito Puranci Barcelos destaca a importância da mo-

bilização de todos para manutenção de serviços importantes 
como a Traumatologia, Oftalmologia, Otorrinolaringolia entre 
outros.  “É fundamental neste momento um aporte de recursos 
para o HSA que atende 23 municípios da região”, diz Puranci.

Homenagem ao provedor 

O provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico Bessa 
Almeida, completou, nesta sexta-feira, 2 de agosto, 83 
anos de idade. A direção e colaboradores prestaram ho-
menagem ao provedor pelo aniversário. Participaram da 
homenagem, a esposa do provedor, Marisa Almeida, o 
diretor administrativo, Marcelo Borges, o diretor técnico, 
Loi Roque Biacchi, a gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida, e outros colaboradores do HSA. 
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES

Catiele Aparecida Calegaro 02/08 
Gabriela Fabricio da Silva dos Santos 02/08 
Marli Radmann Galvagni 04/08 
Cesar Tiago Lima dos Santos 05/08 
Daiane Zaltron 05/08 
Denise Guerin 05/08 
Heron da Silva Mousquer 06/08 
Josiane Ferreira dos Santos 07/08 
Clarice de Fatima Buss Krauzer 08/08 
Danieli Silva Dutra dos Santos 08/08 
Liziana Rodrigues da Silva 08/08 
Mariele de Souza Maciel Godoi 08/08 

Prefeitos da AMM aprovam 
tabela de repasse de recursos 

Dienefer Petrowski e Gisele Buzinello

Presidente da AMM,  Puranci Barcelos , na reunião em Eugênio de Castro

Treinamento de RHC do INCA

Profissionais da 
Oncologia vem rea-
lizando treinamentos 
de qualificação. 

Na quinta-feira, 
dia 1º de agosto, a 
enfermeira Dienefer 
Petrowski, e a secre-
tária Gisele Buzinello 
participaram de trei-
namento RHC (Re-
gistro Hospitalar do 
Câncer) no Hospital 
São Vicente de Pau-

Equipamento para fisioterapia

Um novo equipamento está qualificando o atendimento 
de pacientes que necessitam de fisioterapia. Está sendo 
utilizado no HSA  um aparelho chamado CPM (Movimento 
Passivo Contínuo).

O CPM garante mais segurança e conforto ao paciente 
no trabalho pós-operatório de joelho e quadril. O  equipa-
mento apresenta inúmeras vantagens, pois possibilita mais 
amplitude do movimento no processo de fisioterapia, diminui 
o ciclo de trauma inflamatório e perda de movimento, e ace-
lera a reabilitação. 

Na foto, os fisioterapeutas Dagoberto Antônio Moro e Mil-
ton Bastos Medeiros.

D urante reunião, em Eugênio de Castro, na sexta-feira 
passada, os prefeitos da Associação dos Municípios das 

Missões aprovaram, por maioria, uma tabela de valores comple-
mentares para o Hospital Santo Ângelo. A tabela foi montada pelo 
secretário executivo da AMM , Norberto Schofenn, e os cálculos 
basearam-se em dados repassados pela Instituição de Saúde.

O presidente da AMM e prefeito de Santo Antônio das Missões, 
Puranci Barcelos dos Santos, explica que a tabela tem como base 
vários cálculos, considerando a média populacional, número de 
atendimentos, adesão dos municípios e atenção básica.

Ao todo serão mensalmente R$ 230 mil a mais do que já é re-
passado pelos municípios à casa de saúde. O cálculo estabelece 
o valor que cada município deverá repassar, sendo 20% referente 
a média de atendimento, 50% do número da população, 10% de 
adesão dos municípios e 20% do atenção básica.

Além da definição dos valores do aporte extra, os prefeitos 
da AMM definiram ações na busca de mais recursos junto aos 
deputados para o Hospital Santo Ângelo. Conforme o presi-
dente da AMM, os municípios também enfrentam dificuldades 
financeiras e estão arcando com as obrigações que seriam do 
Estado e da União. 

lo de Passo Fundo.
Os pacientes atendidos na Unacon do HSA serão ca-

dastrados pela secretária Gisele Buzinello no banco de da-
dos do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Clube de Mães Helena Pettenon
repassa mantas ao HSA

Na sexta-feira, 2, o Clube de Mães Helena Pettenon 
da Serra de Baixo, de Entre-Ijuís, fez a entrega de mantas 
para o Hospital Santo Ângelo. O repasse foi feito pela pri-
meira-dama e presidente do Clube de Mães, Iara Sartori, 
ao provedor Odorico Bessa Almeida. Na entrega, o diretor 
administrativo, Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Roque 
Biacchi, o prefeito de Entre-Ijuís, Brasil Sartori, a coordena-
dora do setor de Sanificação, Lavanderia e Costura, Mirtes 
Dinon, e outras integrantes do clube mães.

No ato, o provedor Odorico Bessa Almeida agradeceu 
o Clube de Mães Helena Pettenon, pelo gesto solidário e o 
trabalho das integrantes da entidade por lembrar do Hospi-
tal Santo Ângelo.

Provedor Odorico Almeida recebendo a doação


