
Provedor: Odorico Bessa Almeida
Jornalista: Cristiano Devicari
Rua Antônio Manoel - 701
Telefone: (55) 3313 2000

Expediente

Hospital Santo Ângelo

Ministério da Saúde repassa 
equipamentos ao HSA

O Ministério da Saúde fez o repasse de equipamentos 
para o Hospital Santo Ângelo através de programa 

emenda parlamentar. Ao todo foram mais de R$ 100 mil para 
a compra de um BERA Triagem e um emissor de acústicas de 
triagem pelo programa do Ministério da Saúde para Otorrino e 
fonoaudiologia.

Também dois cardioversores para a Urgência e Emergência 
do Hospital Santo Ângelo. Os equipamentos foram adquiridos 
com recursos de emenda parlamentar do então deputado fede-
ral, Luis Carlos Heinze. 

Na foto, o provedor Odorico Bessa Almeida, o diretor ad-
ministrativo, Marcelo Borges, e o assessor de direção, Fermino 
Zucoloto Batista.
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Energia solar
Nessa se-

mana técni-
cos estiveram 
finalizando o 
processo de 
i mpl ant a ç ã o 
das placas de 
energia solar 
no Hospital 
Santo Ângelo. 

Banco de Leite Humano

O provedor Odorico Almeida recebeu, na terça-feira, a visi-
ta do deputado federal, Darcísio Perondi.  O parlamentar con-
versou com a direção e colaboradores. Perondi reafirmou seu 
compromisso em apoiar os projetos do HSA. 

Na foto, o provedor Odorico Bessa Almeida, a vice-prove-
dora, Iara Fortes, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o 
secretário municipal de Turismo e Esportes, Vando Ribeiro, o 
assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista, o tesoureiro Leo 
Mousquer, e Margarete Forlin. 

HSA recebe visita do 
deputado Perondi

UM NOVO HOSPITAL
PARA UM NOVO TEMPO

Hospital Santo Ângelo - Rua Antônio Manoel 
 701 - Telefone: (55) 3313 2000

O diretor administrativo, Marcelo Borges,  e 
o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batis-
ta, acompanharam o trabalho dos profissionais.
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Hospital Santo Ângelo

Banco de Sangue 

Banco de Sangue

D e 23 de janeiro a 11 
de março a Carreta 

OdontoSesc realizará atendi-
mento na rua Bento Gonçalves  
(aos fundos do HSA). 

No local será feito atendi-
mento de colaboradores do 
Hospital Santo Ângelo e de-
pendentes.  

Angelita Camargo Morais 17/01 
Sandra Cavalheiro Brites 17/01
Jussara Fritz Severo 18/01 
Leticia Lombarde Lima 18/01
Eunice Martins Duarte 19/01
Sebastiao da Silva Albano 20/01
Andrieli da Roza da Luz 22/01 
Carine Bueno Fernandes 22/01
Carine da Silva Maciel 22/01 

AniversAriAntes

Carreta OdontoSesc

Treinamento da Farmácia

Na terça-feira, 14, teve treinamento dentro do Procedi-
mento Operacional Padrão (POPs) de dispensação de mate-
riais e medicamentos, reposição de estoque, estornos e sobras 
de materiais e medicamentos, limpeza e controle de validade. 

Também teve orientações sobre liberações de leitos den-
tro das adequações previstas pela consultoria do Hospital 
Albert Einstein dentro do Programa de Apoio ao Desenvol-
vimento Institucional do SUS (PROADI-SUS). 

Reunião de enfermagem

O agendamento deve ser feito no setor de Recursos Humanos 
do HSA. O valor é de R$ 15,75 por consulta/procedimento e o des-
conto será na folha de pagamento. 

O horário de atendimento será das 8 às 12 horas e das 13 às 18 
horas (segunda a quinta-feira) e das 8 às 12 horas (sexta-feira).

A coleta de sangue no Banco de Sangue do 
Hospital Santo Ângelo funciona de 

segunda a sábado, das 7 às 12h30min. 
Mais informações pelo telefone 

(55) 3313 2000 

Aconteceu, na quarta-feira, 15, a primeira reunião men-
sal de enfermagem. A atividade foi coordenada pela gerente 
de enfermagem, Maristane Almeida. Na oportunidade fo-
ram tratadas as adequações para o alinhamento da alta hos-
pitalar de pacientes com a consultoria do Hospital Albert 
Einstein. Também na pauta assuntos gerais do setor e metas 
para 2020. 

Durante a reunião teve homenagem às aniversariantes 
do mês: as enfermeiras Sheila Steidl, Haidê Brissow e An-
dreia Bernardi.
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