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Cresol anuncia repasse de recursos ao HSA

A Cresol Sicoper anunciou repasse de R$ 40 mil 
ao Hospital Santo Ângelo. O provedor do HSA, 

Odorico Bessa Almeida, esteve na sede da cooperativa, na 
sexta-feira, 12. O recurso é proveniente do Fates (Fundo 
Social) e destinado à aquisição de equipamentos e insu-
mos no combate ao coronavírus. 

Na ocasião, o provedor fez a entrega do Certificado 
Amigo do Hospital Santo Ângelo ao diretor-presidente da 
Cresol (regional em Guarani das Missões), Miguel Ânge-
lo Moscon.

PRESENÇAS
Presentes no encontro, o diretor-presidente da 

Cresol (regional em Guarani das Missões), Miguel 
Ângelo Moscon, a gerente da unidade de Santo Ânge-
lo, Camila Lunardi, o secretário da cooperativa, Omar 
Almeida, o tesoureiro do HSA, Leo Mousquer, e o as-
sessor de direção, Fermino Zucoloto Batista.

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

Reunião da Defesa Civil

O diretor administrativo, Marcelo Borges, participou, 
na terça-feira, 16, da reunião da Defesa Civil. No encontro  
foram avaliadas as ações de enfrentamento à Covid-19 em 
Santo Ângelo. A atividade teve a participação de represen-
tantes da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Defesa Civil, 
entre outros.

Na oportunidade o prefeito Jacques Barbosa falou das 
medidas para evitar a propagação do vírus como o toque de 
recolher, arrastão fiscal e a interdição de espaços públicos e 
praças esportivas. As medidas de maior restrição passam a 
fazer parte do novo decreto municipal que incluem o “to-
que de recolher”, das 23 horas às 5 horas do dia seguinte, 
que foi uma das ações sugeridas na reunião pela Brigada 
Militar e pelo Exército.

BANDEIRA LARANJA
Santo Ângelo prossegue com a bandeira laranja após 

reavalização do Governo do Estado que tinha anterior-
mente classificado a região como bandeira vermelha.

Aconteceu, na quarta-feira, 17, treinamento com profissio-
nais de saúde. A atividade foi coordenada pela gerente de enfer-
magem, Maristane Almeida, com a participação da enfermeira 
do SCIH, Daniele Berwanger, e o fisioterapeuta da UTI Adulto, 
Vagner Damião Machado.

No treinamento teve capacitação para intubação de pacien-
tes supeitos ou confirmados da Covid-19.

Capacitação de profissionais
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Valéria Hennicka 19/06 
Andréia Cristina Colovini 20/06 
Franthiesco Fernandes de Moura 20/06 
Mariane Mundstock 20/06 
Patricia Lemos Machado 20/06 
Jackson Delci Junker dos Santos 21/06 
Joao Francisco Chagas da Silva 21/06 
Elisângela Santos Siqueira da Silva 23/06 
Izoldi Zavalhia Sarzi 24/06 
Mateus de Vargas 24/06 
Anderson Furtado da Silva 25/06 
Lenir Haetinger Paulos 25/06 
Paula Daiane Zanolla Diel 25/06 

ANIVERSARIANTES

HSA adquire analisador 
clínico de  sangue portátil

O Hospital Santo Ângelo adquiriu aparelho analisador 
clínico de parâmetros sanguíneos portátil, da marca Abbot, 
importante para diagnóstico e tratamento de pacientes no 
enfrentamento da Covid-9. O diretor comercial da MedCa-
re, Alexsander Cardoso, fez a entrega do aparelho ao diretor 
administrativo, Marcelo Borges. 

“Nossos profissionais do 
Serviço de Imagem e Diagnós-
tico do HSA atuam na linha de 
frente no enfrentamento da Co-
vid-19 com a realização de exa-
mes de raio-X e tomografia de 
pacientes diagnosticados com 
a doença. Para o enfrentamen-
to deste desafio diário temos 
feito treinamentos sobre pro-
cedimentos e o uso correto dos 
equipamentos de proteção indi-
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vidual (EPIs), assim como trabalhamos o aspecto emocional 
da nossa equipe de radiologia.”

Marilene da Costa Coimbra
Coordenadora SADT

Art Lux faz doações ao HSA

A empresa 
Art Lux 

fez, na terça-feira, 
16, a doação de 
tecidos para en-
xovais, máscaras 
cirúrgicas, luvas, 
álcool gel e álco-
ol líquido para o 
Hospital Santo 
Ângelo. 

Na entrega, 
o gestor de com-

pras do HSA, Paulo Carvalho, a coordenadora da Sanificação, La-
vandeira e Costura, Mirtes Dinon, e os representantes da empresa, 
Marissi Ebling e Yuri Borges. 

A doação da Art Lux foi feita pelo empresário Fernando Lon-
dero.


