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Sicredi União RS repassa R$ 246 
mil ao Hospital Santo Ângelo

A Sicredi União repassou, na quinta-feira, 28, R$ 
246.622,20 ao Hospital Santo Ângelo. A entrega 

foi feita pelo presidente da cooperativa de crédito, Sidnei 
Strejevithc, ao provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida. O 
recurso, viabilizado através do “Fundo Social Sicredi União 
RS”, é destinado para a aquisição de equipamentos, medica-
mentos e insumos no combate ao coronavírus na Região das 
Missões. 

Na solenidade de repasse do recurso, o provedor Odorico 
Bessa Almeida entregou ao presidente da Sicredi União RS, 
Sidnei Strejevithc, o certificado “Amigo do Hospital Santo 
Ângelo”. No ato, o prefeito de Santo Ângelo Jacques Barbosa, 
o diretor administrativo do HSA, Marcelo Borges, os geren-
tes da agência Sicredi União da avenida Getúlio Vargas, Ivan 
Carlos Marmitt Hentges, da rua Andradas, Rodrigo Jahn 
Marostega, do bairro Pippi, Elisângela Cristina Pelisson Ne-
del, o consultor hospitalar, Edemar Paula da Costa, e o asses-
sor de direção do HSA, Fermino Zucoloto Batista.

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

Expediente

HOSPITAL SANTO ÂNGELO

Doação de enxovais para a UTI Neonatal

O “Fazendo Arte” 
do Grupo Espírita Se-
ara do Mestre realizou 
um belo gesto solidá-
rio.

Fez a doação de 
roupinhas de bebê para 
a UTI Neonatal e a Pe-
diatria.

Lions Santo Ângelo Centro faz doação 
de enxovais e banheiras à Maternidade 

Na manhã de 
terça-feira, 26, o 
Lions Clube Santo 
Ângelo Centro fez 
a doação de kits 
de enxovais para 
bebês e banheiras 
à Maternidade do 
Hospital Santo 
Ângelo. O repasse foi feito pelas representantes do Lions Clu-
be Santo Ângelo Centro, Iara Fortes (vice-provedora do HSA), 
e Lindalva Matzembacker.

Na entrega, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, a gerente 
de enfermagem, Maristane Almeida, a enfermeira coordena-
dora da Maternidade, Cristiane Segatto, a enfermeira coorde-
nadora da Unidade de Saúde Mental, Cristina Taborda, e as 
assistentes sociais, Maira Bagatini e Priscila Dekeper.

O provedor 
do HSA, Odorico 
Bessa Almeida, re-
cebeu, na segun-
da-feira, 25, ofício 
confirmando repas-
se de emenda parla-
mentar da deputa-
da, Franciane Bayer 
(PSB), no valor de 

Provedor recebe ofício de emenda 
da deputada Franciane Bayer ao HSA

R$ 130mil. O repasse do documento foi feito pelo pastor 
Fabiano Lencina, da Igreja Internacional da Graça de Deus, 
que esteve representando a deputada.

O recurso é viabilizado pela portaria nº 327/2020, que 
autoriza o repasse para ações de enfrentamento à Covid-19.

CPFL Energia anuncia R$ 250 mil 
para o Hospital Santo Ângelo

O Grupo 
CPFL Energia 
anunciou, nesta 
sexta-feira, 29, o 
repasse de R$ 250 
mil ao Hospital 
Santo Ângelo para 
o enfrentamento 
da pandemia da 
Covid-19. A confirmação foi feita por videoconferência pelo 
presidente do grupo, Gustavo Estrella, ao diretor administra-
tivo do HSA, Marcelo Borges. Os recursos serão destinados à 
compra de testes rápidos para Covid-19, máscaras PFF2 e ál-
cool gel. Ao todo foram repassados R$ 5 milhões para 20 hos-
pitais do país. Na região o Grupo CPFL Energia está presente 
através da distribuidora RGE Energia.
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Hospital Santo Ângelo

Gabriela Callegaro 28/05
Eldia Lucia Ceretta Dalmolin 29/05 
Eneias Marciano da Silva 29/05 
Mariza Dalzot da Silva 29/05 
Ivoti de Fátima Cardoso Pagliarini 30/05 
Aline Dias da Silva 31/05 
Cleciane Adriano 03/06 

ANIVERSARIANTES

Reunião de enfermagem

A gerente de 
enferma-

gem, Maristane Al-
meida, coordenou, 
na quarta-feira, 27, 
a reunião de enfer-
magem com a par-
ticipação da Comis-
são de Controle de 
Infecção Hospitalar 

Reunião com equipes de recepção e internação

Aconteceu, na quin-
ta-feira, 28, reunião 
com as equipes de re-
cepção/portaria e inter-
nação. 

A atividade foi con-
duzida pela coorde-
nadora dos setores, a 
enfermeira Neida Faga-
nello. 

No encontro foram 
discutidas as mudan-
ças devido à Covid-19 
em relação à recepção e 
fluxo de pacientes den-
tro do hospital. e outros 
procedimentos.

Na terça-fei-
ra, 26, teve trei-
namento com os 
profissionais de 
fisioterapia do 
Hospital Santo 
Ângelo. A ativi-

Treinamento com a equipe de fisioterapia

(CCIH). 
No encontro foi falado sobre fluxo e rotinas de atendimento de 

pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. A iniciativa faz 
parte do Programa de Educação Permanente.

dade foi coordenada pelo fisioterapeuta da UTI Adulto, 
Vagner Damião Machado, com a participação da enfer-
meira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, 
Daniele Berwanger, e a enfermeira consultora, Cinthia 
Oliveski.

Os participantes receberam orientações a respeito 
da paramentação para atendimento de pacientes Co-
vid-19, assim como fizeram treinamento sobre ventila-

Alunos do Senac fazem entrega de 
placas de identificação à Unidade B

Alunos da tur-
ma 10 do Curso 
Técnico de Enfer-
magem do Senac 
fizeram a doação de 
dez placas de iden-
tificação de pacien-
tes para a Unidade 
B. Na entrega, a 
gerente de enfer-
magem, Maristane 
Almeida, a enfermeira coordenadora da Unidade B, Claudiane 
Escobar, a enfermeira Daiane Prestes, técnicos de enfermagem 
e alunos do Senac.

As placas doadas são colocadas na cabaceira da cama onde 
é feito o registro dos dados do paciente e o nome do médico. 

A professora do curso, a enfermeira Daiane Prestes conta 
que a iniciativa faz parte do Projeto Integrador que é uma das 
disciplinas da grade de ensino do Senac. “O projeto tem como 
objetivo colocar em prática a parte teórica dos trabalhos rela-
cionados à saúde, assim como promover o atendimento huma-
nizado dos pacientes tanto em hospitais quanto na rede básica, 


