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MPT garante mais de R$ 170 mil ao HSA

O Ministério 
Público do 

Trabalho (MPT) re-
verteu R$ 172.849,04 
para o Hospital Santo 
Ângelo. Os recursos 
são destinados a aqui-
sição de materiais e 
equipamentos necessários ao combate do coronavírus. 

A medida resulta do redirecionamento do valor alcançado 
a título de indenização por danos morais em ação civil pública 
(ACP) ajuizada contra uma empresa. O procurador Roberto 
Portella Mildner informou que o juiz do Trabalho, Edson Mo-
reira Rodrigues, reconsiderou despacho anterior e decidiu pelo 
depósito do valor na conta do HSA.

Rotarys de Santo Ângelo repassam 
recurso para conserto de respiradores

O espírito solidário 
mais uma vez se fez pre-
sente na comunidade. 
Na segunda-feira, 6, o 
representante dos Ro-
tarys de Santo Ângelo, 
Ney Rocha, fez a entrega simbólica do conserto de cinco 
respiradores ao diretor administrativo do HSA, Marcelo 
Borges. Os recursos são provenientes do Rotary Club de 
Santo Ângelo Norte, Rotary Club de Santo Ângelo, Rotary 
Club de Santo Ângelo Centro Norte, Rotary Club de San-
to Ângelo Cruz de Lorena e parceiros. O investimento de 
mais de R$ 20 mil foi exclusivamente na compra de peças, 
sem custo de mão de obra. A Bio Care/Copracil foram 
parceiras desta ação.

O diretor da Vida Equipamentos, Ân-
gelo Cortez Neto, fez a doação de más-
caras (tripla proteção) para o Hospital 
Santo Àngelo. 

Vida Equipamentos

Deputado Sanderson destina 
emenda de R$ 200 mil para o HSA

O deputado federal, 
Ubiratan Sanderson (PSL), 
destinou emenda parla-
mentar no valor de R$ 200 
mil para o Hospital Santo 
Ângelo. O recurso é para as 
ações de enfrentamento ao 
Coronavírus (Covid-19). 

Os assessores do parla-
mentar, Nívio Braz e Roger Jaekel entregaram, na quinta-feira, 
9, ao diretor administrativo, Marcelo Borges, o ofício da indica-
ção do valor para o HSA.

HSA amplia leitos de UTI 
O HSA vem realizando várias ações 

para o enfrentamento da pandemia do 
Coronavírus (Covid-19). Além da série 
de treinamentos feitos com o seu qua-
dro de profissionais de saúde, seguindo 
os novos protocolos do Ministério da 
Saúde, o HSA também está ampliado 
sua estrutura. Uma das medidas é o au-
mento do número de leitos de UTI preparados especifica-
mente para atender pacientes com Covid-19. 

Panvel Farmácias repassa R$ 5 mil 

A gerente da filial 1 da Panvel Farmá-
cias de Santo Ângelo, Lurislane Pieper, fez, 
na quarta-feira, 8, o repasse de R$ 5 mil ao 
diretor administrativo do HSA, Marcelo 
Borges. A doação faz parte do lançamen-
to da campanha “Troco Amigo Covid-19” 
– uma edição especial que permitirá ao 
público realizar doações através da internet. Qualquer pessoa 
poderá contribuir acessando o site panvel.com/trocoamigo e 
escolher entre as opções de valores: 5, 10, 20, 25 e 50 reais. A 
Rede Panvel Farmácias vai duplicar por conta própria todo o 
valor doado.

Deputada Maria do Rosário
destina emenda de R$ 100 mil

A deputado federal, Ma-
ria do Rosário, destinou 
emenda parlamentar de R$ 
100 mil para o Hospital San-
to Ângelo. Na tarde de sexta-
-feira, 3, o ex-vereador e vi-
ce-presidente do PT, Gilberto 
Corazza, juntamente com Volmari Carneiro, do Diretório 
do partido, e Norberto Chemin, da Comissão de Ética, 
estiveram com o diretor administrativo, Marcelo Borges, 
realizando a entrega simbólica de documento com a desti-
nação de emenda parlamentar

Integrantes da família Bazana, de Eugênio de Castro, 
efetuaram a doação de material de limpeza ao HSA. 

A doação contou com a participação de Daise No-
ronha de Almeida (esposa do enfermeiro Roberto de 
Almeida), Nádia Noronha dos Reis (mãe do enfermei-
ro Luis Fernando Noronha Reis), Emerita Bazana No-
ronha, Nadir Bazana, Beatriz Bruinsma, Inês Heuser e 
Euvira Schneider.

Família Bazana faz doações
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Hospital Santo Ângelo

Aline Barichelo 10/04
Dalvana Braga da Silva 10/04 
Simone Goreti Wengrat 10/04 
Eva Tobias de Oliveira 11/04 
Marilia dos Santos Maciel 11/04
Cristiane Dobler Fank 12/04
Elisabete Busatto 13/04
Joel da Silva Bueno 14/04 
Liliane Dutra Correa 14/04 

M ais um ges-
to solidário 

marcou a tarde de 
quinta-feira, 9. A Clí-
nica de Oncologia e 
Hematologia das Mis-
sões (COHM) fez a 
doação de 5 mil luvas 
ao Hospital Santo Ân-

COHM faz doação de 5 mil luvas ao HSA

ANIVERSARIANTES

HSA recebe doação da Minner

A empresa Minner Comercial 
LTDA repassou, na quinta-feira, 9, 
materiais de proteção para o Hospital 
Santo Ângelo. Foram doados frascos 
de álcool 70% spray, sabonete líquido 
antisséptico e bactericida, máscaras 
PFF2 e óculos de proteção. 

A entrega foi feita ao gestor de 
compras do HSA, Paulo Carvalho, e 
ao coordenador de patrimônio, Rafael 
Gutstein.

Deputado Bohn Gass destina 
emenda de R$ 100 mil 

O deputado fe-
deral, Elvino Bohn 
Gass (PT), destinou 
emenda parlamentar 
no valor de R$ 100 
mil ao Hospital Santo 
Ângelo. O ofício con-
firmando a indicação 
do recurso foi encami-

Comunidade Evangélica Luterana Sião

A Comunidade Evan-
gélica Luterana Sião repas-
sou, na última quarta-feira, 
110 aventais e 38 toalhas de 
banho ao Hospital Santo 
Ângelo. A entrega foi feita 
ao diretor administrativo 
do HSA, Marcelo Borges, 

gelo. A entrega foi feita pelo médico oncologista, Lourenço Sangoi, 
e a enfermeira, Kelly Meller Sangoi, ao diretor técnico do HSA, Loi 
Roque Biacchi. 

A comunidade tem aten-
dido ao chamamento do HSA 
neste momento desafiador. 

Um exemplo desse apoio é 
Úrsula Mess que fez a doação 
de 31 fronhas e 23 lençóis. A 
coordenadora da Sanificação, 
Lavanderia e Costura, Mirtes 
Dinon recebeu a doação.

nhado pelo presidente do PT de Santo Ângelo, Adelmo 
Fonseca.

O valor será destinado às ações de enfrentamento 
da pandemia de coronavírus (Covid-19). O repasse vai 
ser viabilizado, através do Fundo Estadual de Saúde 
(FES), da Secretaria Estadual de Saúde do RS.

O Grupo 
Políticas de 
RH fez a en-
trega de Ces-
ta Natalidade 
para colabora-

Cesta Natalidade

doras em licença-maternidade. 
Foram beneficiadas a secretária Jéssica Jaros-

zewski de Araújo (Maternidade), a biomédica Laura 
Terra do Amaral (Laboratório de Análises Clínicas) 
e a enfermeira Mariéli Munaretto (Maternidade). Na 
entrega, o coordenador do RH, Otávio Possebom, a 
psicóloga do Trabalho, Jéssica Garcia, e a analista 
pessoal, Pâmela Uecker.

Termômetro Têxtil repassa 500 máscaras
A Termômetro Têxtil repassou, 

na quarta-feira, 500 máscaras ao 
Hospital Santo Ângelo. 

O diretor da empresa, Luciano 
Teixeira, fez a entrega do material 
de proteção ao diretor administra-
tivo, Marcelo Borges. 

Doação de fronhas e lençóis

pelo presidente da comunidade, Márcio Zimpel, e Marlene 
Martin. Também presentes no repasse a gerente de enfer-
magem, Maristane Almeida, e a coordenadora da Sanifica-
ção, Lavanderia e Costura, Mirtes Dinon.

Clube de Mães Maria Pettenon
O Clube de Mães Helena Pette-

non, da Serra de Baixo, em Entre-I-
juís, repassou, na semana passada, 
18 travesseiros ao HSA. A doação foi 
feita pela presidente Cecília Tonet-
to juntamente com Daiane Weiler e 
Rúbia Tolfo. 


