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A conteceu, na quarta-feira, 17, na CDL, reunião da 
direção do Hospital Santo Ângelo com lideranças 
políticas e empresariais para discutir o aumento 

do número de leitos clínicos e de UTI Covid-19. No encontro, 
a vice-provedora, Isabel Cristina Mana Câmera, o diretor admi-
nistrativo, Marcelo Borges, os prefeitos de Santo Ângelo, Jacques 
Barbosa, de São Miguel das Missões, José Roberto, o presidente 
da Câmara de Vereadores, Nader Hassan, o coordenador do setor 
de Planejamento da 12ª CRS, Rodrigo Reis, o secretário de Indús-
tria e Comércio, João Batista Santos da Silva, o membro do con-
selho administrativo do Alibem, Juscelino Gonçalves, o empre-
sário Fernando Londero, o assessor de direção do HSA, Fermino 
Zucoloto Batista, e o presidente da CDL, José Nilton Ribeiro.

Durante a reunião foram discutidas ações para viabilizar no-
vos leitos para pacientes com Covid-19. O custo previsto para a 
implantação de cinco novos leitos de UTI é de R$ 382 mil para 
aquisição de equipamentos e mais R$ 210 mil por no mínimo 
três meses.A ideia é fazer um rateio entre a prefeitura de Santo e 
outros muncípios que integram a AMM (Associação dos Muni-
cípios das Missões) e empresas locais. 

O Ministério da Saúde confirmou um tomógrafo de 128 canais 
para o Hospital Santo Ângelo. O equipamento foi viabilizado, através 
de emenda parlamentar do deputado federal, Ubiratan Sanderson. O 
valor do investimento é de R$ 2,4 milhões.

ULTRASSOM
O Hospital Santo Ângelo também conquistou, via emenda parla-

mentar, um aparelho de Ultrassom para exames de ecografia no valor 
de R$ 130 mil e mais quatro computadores. 

Além disso, a instituição vai receber vários equipamentos como 
centrífuga laboratorial, estufa de secagem e esterilização,  refrigerado-
res, freezer, resfriador, entre outros que serão destinados ao Banco de 
Leite Humano do HSA.

Tomógrafo será utilizado nas ações de enfrentamento à Covid-19

Direção do HSA e lideranças 
discutem ampliação de leitos 
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Lideranças políticas e empresariais participaram de reunião na CDL

O semarário

Campanha do Posto Garra 
arrecada recursos ao HSA

O Posto Garra Santo Ângelo lançou a campanha 
“Juntos pela Vida” que está arrecadando recursos ao 
Hospital Santo Ângelo. O diretor administrativo do HSA, 
Marcelo Borges, recebeu ofício da empresa, na quarta-
feira, 17, formalizando a parceria para a campanha.

De acordo com o Posto Garra ficou definido 
que parte do valor de cada litro de combustível 
comercializado, no período de 17 a 31 de março, 
será repassado para compra de insumos ao HSA.

O Posto Garra Santo Ângelo fica na avenida 
Getúlio Vargas, nº 2966, telefone (55) 3190-0171.

Ministério da Saúde confirma 
tomógrafo para o HSA
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Hospital Santo Ângelo

Provedora do HSA, Iara Fortes, com colaboradoras e alunas do Senac

A lunas da disciplina PI (Projeto Integrador) do curso 
Técnico de Enfermagem do Senac fizeram, na manhã de 
sexta-feira, 18,  a entrega de kits de higiene a pacientes 

da Unidade de Saúde Mental. No ato, a provedora do HSA, Iara For-
tes, e a gerente de enfermagem, Maristane Almeida.

O kit entregue é composto por antisséptico bucal, xampu, sabo-
nete, escova de dente e creme dental.O repassa foi feito pelas alunas 
Tiele da Silva de Oliveira e Emily Kowalski Machado,da turma TE 
10, acompanhadas pelas enfermeiras Suzete Liques (coordenadora do 
curso) e Daiane Prestes (docente).

A provedora parabenizou as alunas do cursos e destacou o impor-
tante gesto solidário.

"Comemorar aniversário é celebrar a vida. 
Uma data especial, motivo de alegria e 
gratidão. Parabéns e muitas felicidades!"

Diretoria do HSA

FELIZ ANIVERSÁRIO!

JANAINA RUSCH 19/03 
JOCELI DE F. DE OLIVEIRA DA SILVA 19/03 
VEROCI DA SILVA BESONIN 20/03 
CARINE DO NASCIMENTO A. DE VARGAS 21/03 
FERMINO ZUCULOTO BATISTA 21/03 
LUAN ALTAMAR TEIXEIRA 21/03 
MIGUEL ANGELO BELLENTIER 21/03
ROSENARA PUHL 24/03 
VICTOR HUGO DOS SANTOS 24/03 
ZANIRA DUARTE ENGROFF 24/03 
ERONDINA G. FERREIRA DA CRUZ 25/03 
LORENI DE FATIMA DE OLIVEIRA 25/03

Rotary Club de Santo Ângelo 
Cruz de Lorena doa TV ao HSA

O espírito solidário marcou o início da tarde desta quarta-feira, 
17. O Rotary Club de Santo Ângelo Cruz de Lorena doou uma Smart 
TV 32 polegadas, da marca Panasonic, ao Hospital Santo Ângelo. A 
entrega foi feita pela presidente, Normali Iven, à vice-provedora, Isa-
bel Cristina Mana Câmera. 

Na entrega, a vice-provedora agradeceu a doação e destacou a im-
portância deste gesto solidário do Rotary Club Cruz de Lorena que 
fez a doação do televisor.

A presidente do Rotary Cruz de Lorena, por sua vez, salientou 
as ações sociais que são realizadas pelo clube de serviço em prol de 
entidades e instituições como o Hospital Santo Ângelo. Normali lem-
bra que que no no passado o Rotary Cruz de Lorena, assim como os 
demais da cidade, foram parceiros do HSA na captação de recursos 
destinados a recuperação de respiradores para fazer frente à pande-
mia do novo coronavírus.

Presidente do Rotary Cruz de Lorena e a vice-provedora do HSA, Mana Câmera

Ações voltadas à se-
gurança dos pacientes 
no processo assistencial 
contribui para reduzir 
riscos de contaminação 
e estresse. 

Também é impor-

Segurança ao paciente

tante para possibilitar uma visita segura e consciente. Pensan-
do nisso, alunos do curso técnico de enfermagem do Senac 
(TE 10 Grupo I do Projeto Integrador) desenvolveram mate-
rial com uma série de cuidados para reger visitas às puérperas 
e recém-nascidos em tempos de pandemia. A turma criou um 
dispositivo de PVC (lavável) que fixou em todos os quartos da 
Maternidade. No material, há orientações com medidas pre-
ventivas aos visitantes.

Na entrega, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, 
o integrante da diretoria, Alceu Mioso, a enfermeira Daiane 
Prestes (docente do Senac), alunas do curso, entre outros.

Novos colaboradores

 Os profissionais do 
HSA participaram de 
atividade do Progra-
ma de Integração de 
Novos Colaboradores, 
na quinta-feira. A ação 
contou com a partici-
pação da psicóloga do 
Trabalho, Carina Bueno 
Fernandes, a analista de 
pessoal, Pamela Uecker 
(RH), a enfermeira do 
CCIH, Daniele Berwan-

ger, e os técnicos de Segurança do Tra-
balho, André Blum e Marcelo Padilha  
(Sesmt).

Na atividade foram repassadas 
orientações aos novos colaboradores 
do HSA.

Alunas do Senac repassam kits de 
higiene à Unidade de Saude Mental


