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Expediente

HSA conquista R$ 700 mil 
para compra de equipamentos

O Hospital Santo Ângelo assinou dois convênios, na 
sexta-feira, 20, com o Ministério da Saúde que vão ga-

rantir o repasse de R$ 700 mil à instituição. Os recursos foram 
viabilizados através de emendas parlamentares dos deputados 
federais Darcísio Perondi (MDB) e Elvino Bohn Gass (PT).

Desse montante, R$ 500 mil são provenientes de emenda 
do deputado Perondi para a compra de dois carros de anestesia 
ao Centro Cirúrgico e um sistema de endoscopia flexível para 
exames. A outra emenda no valor de R$ 200 mil é do deputado 
Bohn Gass que vai possibilitar a aquisição de um ultrassom de 
diagnóstico e 12 computadores para informatização do HSA. Os 
investimentos serão efetivados no primeiro semestre de 2020.

O provedor Odorico Bessa Almeida destaca a importância 
deste investimento na aquisição de modernos equipamentos que 
irão qualificar ainda mais os serviços do Hospital Santo Ângelo. 
“Agradecemos mais uma vez o importante apoio do deputado 
Darcísio Perondi e Elvino Bohn Gass que tem apoiado a nossa 
Instituição de Saúde que é um hospital referência, atendendo 24 
municípios na região das Missões.”

Deputado Sanderson recebe 
certificado “Amigo do HSA”
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Reunião da diretoria do HSA

Aconteceu, na tarde de sexta-feira, 20, a reunião da di-
retoria do Hospital Santo Ângelo. No encontro, o provedor 
do HSA, Odorico Bessa Almeida, o diretor administrativo, 
Marcelo Borges, o secretário Ângelo Carrafa, os conse-
lheiros Emir Fronza e Isabel Cristina dos Santos Camara, 
a gestora do setor de Contabilidade, Andreia Barz, e o as-
sessor de direção, Fermino Zucoloto Batista. Na ocasião foi 
feito um balanço geral do Hospital Santo Ângelo referente 
à 2019. 

O deputado federal, Ubiratan Sanderson, foi home-
nageado, na tarde de quinta-feira, 26, pela direção do 
HSA. Ele recebeu do provedor Odorico Bessa Almeida 
o certificado “Amigo do Hospital Santo Ângelo”. A ho-
menagem foi em reconhecimento ao empenho de R$ 1 
milhão para o custeio do HSA e pela articulação que 
resultou na liberação de R$ 4,5 milhões anuais pelo Mi-
nistério da Saúde à instituição de saúde.

Feliz Ano Novo

“Ano novo, vida nova! Encaramos a mudança de ano 
com uma nova etapa de vitórias e superação de desafios. 
Em nome da direção do HSA, desejo a todos colabora-
dores e a nossa comunidade regional um 2020 repleto de 
conquistas.”

Odorico Bessa Almeida 
(Provedor do HSA)

O semarário
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Hospital Santo Ângelo

Alexandre Oliveira Nunes 27/12 
Giovana dos Santos Cassol 27/12 
Jennifer Tandara de Albuquerque 27/12 
Willian Siepalski Marciano 27/12 
Maria Leonice Isaias Steinhorst 28/12 
Anderson Leonir Rodrigues da Silva 29/12 
Alexandre da Roza Vargas 30/12 
Priscila Ruiz Diaz Valandro 30/12 
Patricia de Mattos da Silva 31/12 
Aldemir Aguiar Silva 02/01 
Francieli Borchartt Anchieta 02/01 
Marceli Poczwardowski 02/01 

AniversAriAntes

N a sex-
ta-feira, 

20, foi realizada a 
confraternização 
dos setores de La-
vanderia e Cos-
tura no auditório 
do HSA. Também 
teve “amigo secre-
to” com os coloba-
doradores. A ativi-
dade foi conduzida 
pela coordenado-
ra, Mirtes Dinon. 

Na confra-
ternização teve o 
pronunciamento 
do provedor, Odo-
rico Bessa Almei-
da, que destacou 
a importância do 

Confraternização de final de ano RETROSPECTIVA 2019

xxx

Papai Noel na Pediatria

Na quarta-feira de Natal, no dia 25 de dezembro, as crianças 
internadas na Pediatria tiveram um grande surpresa. O Papai Noel 
dos bombeiros esteve levando presentes e entoram canções natali-
nas aos pequenos e familiares. O espírito de Natal se fez presente, 
contagiando a todos nesta data especial. A coordenadora da uni-
dade, enfermeira Juliana Pires, parabeniza o Rodrigo, a Letiane e os 
integrantes do Corpo de Bombeiros pela bela iniciativa.

Banco de Sangue 

trabalho desenvolvido pelos setores de Sanificação, Costura e Lavan-
deria.

RETROSPECTIVA 2019

JANEIRO
HSA anuncia investimen-

tos em novas tecnologias para o 
Centro Cirúrgico, Área de Diag-
nóstico e Oncologia.

FEVEREIRO
Comemoração dos 87 anos 

do Hospital Santo Ângelo na 
Praça do Brique e missa especial 
na Catedral Angelopolitana.

MARÇO
Inicia atendimento de pa-

cientes pelo SUS na Unacon do 
Hospital Santo Ângelo

ABRIL
Inauguração do Prédio dos 

58 leitos - investimento de mais 
de R$ 2,3 milhões pelo Governo 
do Estado.

MAIO
De 14 a 17 teve a Semana de 

Enfermagem que reuniu profis-
sionais da área no HSA.

JUNHO
Inicia curso de capacitação 

de 20 horas do Samu que reuniu 
profissionais de toda a região.

JULHO
Ministro Luiz Henrique 

Mandetta publica, no dia 18, 
no Diário Oficial da União, 
portaria que garante R$ 4,5 
milhões anuais para o HSA.

AGOSTO
Acontece a Semana Mun-

dial de Aleitamento Mater-
no - dentro das atividades do 
“Agosto Dourado”.

SETEMBRO

Setembro Verde pela CIH-
DOTT, III Rústica de Incenti-
vo à Doação de Órgãos e ativi-
dades do Setembro Amarelo.

OUTUBRO

Unacon do HSA promove 
atividades para marcar o Ou-
tubro Rosa. Neste mês tam-
bém teve evento da SIPAT. NOVEMBRO

Acontece o II Ciclo Ver-
melho pela Vida na Praça do 
Brique - promoção do Banco 
de Sangue do HSA e ACM. 

DEZEMBRO
Jantar da AFUHSA e 

do HSA no GDF Os Far-
roupilhas.


