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Realizada reunião geral 

dos gestores  

 
 Aconteceu na quarta-feira, 26, no auditório do HSA, 

a reunião geral dos gestores do Hospital Santo Ângelo. A 
atividade contou com a participação do provedor Odorico 
Bessa Almeida, o diretor administrativo, Marcelo de Oliveira 
Borges, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, o consultor 
hospitalar, Edemar Paula da Costa, a gerente de 
enfermagem, Maristane Almeida, o assessor administrativo, 
Fermino Zucoloto Batista, entre outros. 

A reunião tratou do Planejamento Estratégico 
2014/2018, que engloba assuntos como o Plano Diretor, 
receita da instituição, políticas do setor de Recursos 
Humanos, busca da satisfação dos clientes e revisão dos 
serviços existentes. 

O diretor administrativo, Marcelo Borges, salientou o 
trabalho desenvolvido até o momento e enumerou as 
medidas a serem implementadas para o Planejamento 
Estratégico que passará para a fase de execução. “Dentro 
deste processo teremos como foco a busca da qualidade e 
a otimização dos serviços prestados pelo Hospital Santo 
Ângelo e outras ações estratégicas da instituição”, frisou.  

Direção recebe a visita do 

deputado Cajar Nardes  

 
A direção do Hospital Santo Ângelo recebeu, na 

sexta-feira, 21, a visita do deputado federal, Cajar Nardes, 
juntamente com o assessor parlamentar, André Marques. 
No encontro, o diretor administrativo, Marcelo de Oliveira 
Borges, e o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, falaram 
sobre os projetos encaminhados pela instituição que visam 
a busca de recursos junto ao Governo Federal. 

Cajar destacou os recursos que serão destinados ao 
HSA, através de sua equipe, para reformas na instituição. O 
projeto está em trâmite no Ministério da Saúde. O deputado 
também reafirmou seu compromisso em seguir apoiando o 
Hospital Santo Ângelo. O parlamentar salientou que está 
empenhado em viabilizar verbas junto ao Governo Federal, 
visando a compra de equipamentos para o Hospital Santo 
Ângelo. 

UTI Neonatal 

Os pais da pequena Maria Vithória estiveram, na 
terça-feira, 25, para o acompanhamento do 
desenvolvimento do bebê no ambulatório de egressos. 
Maria Vithória ficou por 100 dias internada na UTI Neonatal 
para cuidados e aporte nutricional. O bebê de 25 semanas 
(6,5 meses) nasceu com 468 gramas.  

Os pais, Alex Sandro Lencina Soares e Lidiane 
Rodrigues Pereira, que são de São Borja, aproveitaram 
para levar a menininha para rever os médicos, enfermeiros 
e técnicos de enfermagem que a cuidaram da pequena na 
UTI Neonatal.  

Na foto, a enfermeira gestora da unidade, Aline 
Rebelato, a médica Camila Copetti, e as técnicas de 
enfermagem Aline Siveris, Daiana Camargo Braz, Taicy 
Ristow e Juliane Maciel.   



21º Curso de Casal Gestante 

encerra nesta sexta-feira  

 
Encerra nesta sexta-feira, 28, o 21º Curso Casal 

Gestante – Projeto Nascer – do Hospital Santo Ângelo. 
Neste último encontro, a psicóloga Luciana Souza da Silva 
vai ministrar a palestra “Aspectos emocionais na gestação”. 
Em seguida, a nutricionista Marília Sima vai falar sobre o 
Banco de Leite. E, por fim, a enfermeira Paula Queiroz vai 
tratar do tema o “Pós-alta com recém-nascidos”. 

O curso está sendo coordenado e organizado pela 
enfermeira Paula Queiroz juntamente com a gerente de 
enfermagem Maristane Almeida.   

Consulta Popular 
O presidente 

do Conselho 
Municipal de 
Desenvolvimento, 
Diomar Formenton, 
convoca a 
comunidade para 
participar da 
Consulta Popular 
2017/2018 que será 
realizada de 1º a 3 de agosto.  

Diomar salienta a importância da Consulta Popular 
que tem viabilizado muitos recursos para Santo Ângelo e 
região. De acordo com o presidente do Comude é 
fundamental que as pessoas se mobilizem para esse ato de 
cidadania que vai definir prioridades de investimentos não 
apenas para Santo Ângelo, mas também à região. Diomar 
lembrou que na Consulta Popular 2005/2006 foram 
elencadas como prioridades uma UTI Neonatal para o 
Hospital Santo Ângelo que hoje é uma realidade, além de 
investimento para a modernização da UTI Adulto. 

O representante do Comude esteve na terça-feira, 
25, visitando as instalações da UTI Neonatal, acompanhado 
da enfermeira gestora da unidade, Aline Rebelato, e do 

assessor 
administrativo do 
HSA, Fermino 
Zucoloto Batista. 

Formenton 
também visitou a 
UTI Adulto, onde 
manteve contato 
com a enfermeira 
Andreia Bernardi 

, os técnicos de enfermagem, Jéssica Menezes e Régis 
Lopes, e a secretária Giovana Cassol.  

COMO VOTAR 

Neste ano, os eleitores poderão escolher apenas um 
dos Programas ou ações constantes da cédula. Na votação 
on-line e nos pontos de votação é necessário o número do 
título de eleitor. Caso a pessoa não tenha à mão, o 
ambiente de votação na internet permitirá pesquisa 
diretamente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  

Mais informações no site 
www.consultapopular.rs.gov.br ou www.vote.rs.gov.br. 
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