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Hospital Santo Ângelo apresenta 

projeto de ampliação

 
No sábado, 18, o provedor Odorico Bessa 

Almeida, apresentou o projeto de ampliação do Hospital 
Santo Ângelo que prevê 7.141 metros quadrados de 
obra e investimento de cerca de 29 milhões. A atividade 
contou com a participação do deputado federal, Darcício 
Perondi, deputado estadual, Eduardo Loureiro, prefeito 
Jacques Barbosa, presidente da AMM, Brasil Sartori, 
presidente da Câmara de Vereadores, Adolar Queiroz, 
secretário de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, 
Vando Ribeiro, assim como Nara Damião (representando 
o deputado federal e Ministro do Desenvolvimento Social 
e Agrário, Osmar Terra), o diretor técnico do HSA, Loi 
Roque Biacchi, o diretor clínico, Flávio Christensen, 
vereadores Vinicius Makvitz, Lucas Lima e Felippe Terra 
Grass, representantes da Liga de Combate ao Câncer, 
entre outros convidados. 

 
O provedor Odorico Bessa Almeida fez um resgate 

do processo de recuperação do Hospital Santo. Lembrou 
o trabalho que possibilitou os avanços e conquistas da 
Casa de Saúde que atende hoje uma população de 300 
mil pessoas, disponibilizando 44 serviços de alta e média 
complexidade. 

PROJETO 

O diretor 
administrativo, Sidnei 
Rugeri, fez 
apresentação técnica 
do projeto que prevê 
no térreo, na área do 
hospital, um acesso 
principal, sala de 
urgência e 

emergência, 
ambulatório, 

diagnóstico por 
imagem e espaço 
para circulação. No 2º 
pavimento, novo 
Bloco Cirúrgico, área 
técnica, Centro de 

Material Esterilizado (CME) e área de circulação. E no 3º 
pavimento, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sala de 
internação e espaço de circulação; enquanto no 4º 
pavimento: internação e circulação. O Centro Cirúrgico 
terá sete salas de 
cirurgia. Também está 
previsto 120 leitos de 
UTI e internação. Com 
essa ampliação o 
Hospital Passará a 
contar com cerca de 
300 leitos. 

 
A questão da 

sustentabilidade foi 
outro ponto apresentado 
pelo diretor 
administrativo. Nas 
instalações haverá 
captação e aproveitamento de água de chuva; painéis 
fotovoltaicos e cobertura verde. A elaboração do projeto 
é da Rocha Construarq e da Fortes Arquitetura e 
Engenharia. 

 
No final do encontro, os presentes assinaram uma 

moção de apoio ao projeto que foi repassado ao 
deputado federal Darcísio Perondi. O parlamentar 
parabenizou o Hospital Santo Ângelo pela iniciativa. “A 
recuperação do Hospital Santo Ângelo é um caso de 
sucesso. Eu e o ministro Osmar Terra estamos 
comprometidos com esse projeto”, finalizou.   

 
 
 

 



Sala da pediatria é revitalizada

 
O provedor Odorico Bessa Almeida inaugurou, 

juntamente com a presidente do Lions Clube Santo Ângelo 
Centro, Iara Fortes, a sala de punção da pediatria, onde são 
feitas aplicação de soro e medicamentos nas crianças. A 
solenidade contou com a presença do diretor administrativo, 
Sidnei Rugeri, o past governador do Lions Distrito LD4, 
Leonesildo Berte, o past governador do Lions, Carlos Ronei 
Freitas de Almeida, o tesoureiro, Benjur Zanon, a 
conselheira Kelly Sangoi, a integrante do Lions, Marisa 
Cristina Santos, a enfermeira chefe, Maristane Almeida, o 
assessor administrativo, Fermino Zucoloto Batista, e a 
enfermeira Cristiane Segatto. 

A obra de revitalização da sala garantiu nova pintura, 
decoração infantil, colocação de climatizador, novo 
mobiliário e outras melhorias. Odorico salientou o apoio que 
o hospital vem tendo dos clubes de serviços. “Os clubes de 
serviços representam a nossa comunidade. Estou há 37 
anos atuando nessa área e não lembro tanta participação 
dos clubes de serviços como ocorre agora. Agradecemos 
mais uma vez o apoio que recebemos do Lions Clube Santo 
Ângelo Centro que repassou recursos para viabilizar o 
projeto de revitalização desta sala”, frisou. 

 

 

 

Doação de Sangue  
Calouros da URI fizeram doação de sangue ao 

Banco de 
Sangue do 
Hospital Santo 
Ângelo. A 
ação faz parte 
do Trote 
Solidário.  

A 
biomédica 
Patrícia Eich 
salienta a 
importância deste gesto solidário para salvar vidas. “Esse é 
um belo exemplo que pode ser seguido por outros 
universitários”, afirma Patrícia.  

Além dos calouros, também fizeram doação de 
sangue os veteranos, não apenas da URI, mas de 

universidades da 
região, como foi 
o caso de 

Dahling 
Negreiro, de 22 
anos, acadêmico 
do oitavo 
semestre do 
curso de design 
da Unijuí. O 
jovem salienta 
que é 
fundamental a 

doação de sangue, principalmente neste período do 
Carnaval que aumenfa a demanda por sangue. 

Entrevista  s

 
O provedor Odorico Bessa Almeida concedeu 

entrevista ao longo da semana na imprensa local sobre o 
projeto de ampliação do HSA. Ele esteve conversando com 
Dalmir Ledur e Fabiane Oliveira na Rádio Com. Também 
falou sobre o assunto na Rádio Santo Ângelo e Rádio Sepé 
Tiaraju. 


