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D iante do aumento do consumo de oxigênio em virtude 
do crescente número de internações de pacientes com 
a Covid-19, o Hospital Santo Ângelo vem investindo 

em novas tecnologias para atender a grande demanda. Um exemplo 
disso foi a instalação, na terça-feira, 23, de um tanque de oxigênio lí-
quido com capacidade para 15 mil metros cúbicos. A provedora Iara 
Fortes, juntamente com a vice-provedora, Isabel Cristina Mana Câme-
ra, e o integrante da diretoria, Alceu Mioso, acompanhou a instalação.

Com o investimento, o Hospital Santo Ângelo amplia sua capa-
cidade de abastecimento e passa a contar simultaneamente com usi-
na de oxigênio (que garante produção própria), tanque estacionário 
e cilindros de O². O HSA é  hoje um dos poucos hospitais do Estado 
que passa a contar com três sistemas de 0² para atender o crescente 
consumo de oxigênio em tempos de pandemia. 

A provedora do HSA, Iara Fortes, destaca que essa medida vai 
resultar em segurança, eficiência, qualidade dos serviços e suprir o 
aumento da demanda de oxigênio nesse período. “Essa é uma ação 
importante que garante para os próximos anos uma reserva suficiente 
de 0² para as UTIs e internações em nosso hospital.”

A provedora do HSA, Iara Fortes, recebeu na quinta-feira, 
25, a visita dos gerentes da Sicredi União RS. No encontro, o di-
retor administrativo, Marcelo Borges, o integrante da diretoria 
do HSA, Alceu Mioso, o assessor de direção, Fermino Zucoloto 
Batista, o gerente da agência da rua Andradas, Ivan Hentges, 
a gerente pessoa física, Cristina Brondani, e o gerente pessoa 
jurídica, Matheus Flores.

Durante a visita, os representantes da Sicredi União conhe-
ceram as obras e investimentos realizados no HSA.

Gerentes da Sicredi conhecendo a revitalização da antiga Unidade E
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Iara Fortes e Mana Câmera acompanhando instalação do tanque de oxigênio

Provedora Iara Fortes e diretor Marcelo Borges com visitantes

Isac Ceretta, Alceu Mioso, Mana Câmera, Iara Fortes, Fermino Batista e Tomaz Fortes
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Hospital Santo Ângelo

RGE anuncia novo investimento 
em energia solar no HSA

Diretor administrativo, Marcelo Borges, com representantes da RGE

O diretor administrativo, Marcelo Borges, recebeu nessa 
semana o executivo de relacionamento da Rio Grande 
Energia, Rafael Lugoch, e outros representantes da em-

presa. Rafael anunciou ao diretor que a RGE vai investir R$ 1,4 milhão 
em energia solar no Hospital Santo Ângelo. 

A empresa já tinha instalado uma usina fotovoltaica, placas foto-
voltaicas num investimento de R$ 362 mil. Também 2.096 lâmpadas 
LED no valor de R$ 77,5 mil.

O investimento da RGE (que integra o Grupo CPFL) faz parte 
do Programa de Eficiência Energética da distribuidora.

Grupo Político de RH e colaboradores

Homenagem ao Dia do Auxiliar 
de Serviços Gerais

No dia 22 de fevereiro foi comemorado o Dia do Au-
xiliar de Serviços Gerais. O Grupo Políticas de RH prestou 
homenagem aos profissionais. 

Na foto, o coordenador de RH, Otávio Possebom, a psi-
cóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes  e os colabo-
radores que atuam no HSA como auxiliar de serviços gerais.

"Feliz aniversário a todos aniversariantes 
da semana! Desejamos muita saúde, paz e 
amor!

Diretoria do HSA

FELIZ ANIVERSÁRIO!

JULIANA ZMORA 26/02 
DANIELA TONETTO 27/02 
LUANA MAYDANA GRINCHPUM 27/02 
LETICIA LANG GAIER 28/02 
CARLINE MARCHEZAN SCHERER 01/03.
CLAUDIA LAZZERI 01/03 
MIRELLA PADILHA DOS SANTOS 01/03 
CLEIA RANGEL MACHADO BELLO 02/03 
MARLI BRAGA DOS SANTOS 02/03 
ELSO DOS REIS MACIEL 03/03 
MARIA HELENA ROBALDO WOLF 04/03 
MARTA EUGENIA PERIM MOTTA 04/03

Aconteceu, na quarta-feira, 24, reunião do Comitê Temporário 
de Enfrentamento ao Coronavírus que discutiu os aspectos ligados 
às novas ações que serão realizadas para enfrentar a pandemia da Co-
vid-19 neste momento difícil que há aumento do registro do número 
de internações hospitalares.

A reunião contou com a participação da provedora do HSA, Iara 
Fortes, o diretor administrativo Marcelo Borges, o diretor técnico 
Henrique da Costa, o prefeito Jacques Barbosa, o secretário municipal 
de Saúde, Flavio Christensen, o coordenador da 12ª CRS, Iury Som-
mer Zabolotsky, a enfermeira da Comissão de Saúde de Santo Ângelo 
e do Comitê Coronavírus, Daniana Pompeo, a coordenadora da Se-
cretaria de Saúde, a enfermeira Andréia Bernardi, o gerente do Hospi-
tal Unimed Missões, Lisandro Rodrigo Grassel, entre outros.

Comitê discute ações 
de enfrentamento ao Coronavírus

Encontro foi realizado no auditório da Secretaria Municipal de Saúde


