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Expediente

HSA busca recursos em Brasília

Apresentação de projetos e busca de apoio dos 
parlamentares para a obtenção de recursos desti-

nados ao custeio, reformas e compra de equipamentos 
ao Hospital Santo Ângelo. Esses foram os objetivos da 
viagem do provedor, Odorico Bessa Almeida, que este-
ve na semana passada, na Capital Federal, mantendo 
contato com ministro, senadores e deputados federais 
gaúchos. Acompanharam o provedor nesta viagem o 
prefeito Jacques Barbosa, os vereadores Vinicius Mak-
vitz, Pedro Waskiewicz, o consultor hospitalar, Edemar 
Paula da Costa e o tesoureiro do HSA, Leo Mousquer.

Dentre as audiências na Capital Federal, o provedor es-

Encontro com o ministro Terra

teve inicialmente 
com a senadora 
Ana Amélia Le-
mos (PP). Na 
ocasião, agrade-
ceu o apoio da 
senadora que 
destinou recur-
sos ao HSA para 
compra de equipamentos. Neste encontro, a senadora rea-
fi rmou seu compromisso de continuar ajudando o hospital. 
Na sequência, Odorico Almeida reuniu-se com o senador 
Lasier Martins (PSD) que também garantiu recentemente 
recursos para a aquisição de equipamentos à Casa de Saú-
de. O senador confi rmou apoio a novos projetos do HSA.

Na Câmara 
dos Deputados, 
o provedor Odori-
co Bessa Almeida 
conversou com o 
deputado federal, 
Cajar Nardes (Po-
demos), ocasião 
na qual apresentou 
projetos de custeio, 
reformas e compra 

Durante as audiências mantidas na Capi-
tal Federal, o provedor também esteve no Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Agrário. 

No encontro com o ministro Osmar Terra o prove-
dor falou das ações de ampliação dos serviços do hos-
pital com a oncologia e apresentou o projeto que prevê 
a aquisição de um aparelho de ressonância magnética. 

O ministro Osmar Terra sinalizou para 
a possibilidade de liberação de recursos.

Audiências com a bancada gaúcha

de equipamentos. O deputado, que viabilizou emendas par-
lamentares no valor de R$ 5 milhões ao HSA, reafi rmou seu 
compromisso de continuar apoiando a Instituição de Saúde.

O provedor também esteve com o deputado federal, 
Darcísio Perondi (PMDB), quando agradeceu apoio que 
o parlamentar vem dando ao HSA, destinando R$ 4,25 
milhões em recursos para projetos da instituição. O parla-
mentar, por sua vez, disse que seguirá ajudando o hos-
pital pelo importante trabalho que a Casa de Saúde vem 
realizando no atendimento da comunidade regional.

A comitiva ainda entregou projetos ao deputado fe-
deral, Giovani Cherini, que já destinou emendas parla-
mentares no valor de R$ 850 mil. O parlamentar garan-
tiu apoio aos novos projetos que recebeu do hospital.

Na audiência com o deputado federal, Elvino Bohn 
Gass (PT), também foram apresentados novos proje-
tos do HSA. O parlamentar, que destinou R$ 1,3 mi-
lhão para a compra de equipamentos de mobiliários ao 
hospital, disse que continuará ajudando a instituição.

OUTRAS AUDIÊNCIAS
Na Capital Federal, o provedor Odorico Bessa Almei-

da também manteve audiências para captação de recur-
sos com os deputados federais, Luis Carlos Heinze (PP), 
José Otávio Germano (PP), Danrlei de Deus (PSD), Onyx 
Lorenzoni (DEM), Yeda Crusius (PSDB), Jerônimo Go-
ergen (PP), Ronaldo Nogueira (PTB), Heitor Schuch 
(PSB), Pompeo de Mattos (PDT) e Afonso Motta (PDT).

Roda Viva Especial no HSA
Nesta sex-

ta-feira, 2, foi 
apresentado o 
programa Roda 
Viva Especial, 
da Rádio Santo 
Ângelo, direto do 
auditório do Hos-
pital Santo Ânge-
lo. O apresenta-
dor Luiz Roque 
Kern entrevistou o provedor do HSA, Odorico Bessa 
Almeida, assim como o consultor hospitalar, Edemar 
Paula da Costa, o diretor técnico, Loi Biacchi e o di-
retor administrativo, Marcelo Borges. O programa fez 
um resgate do processo de recuperação do HSA e evi-
denciou as ações de ampliação do hospital. Participam 
do programa o deputado estadual, Eduardo Loureiro, 
o secretário de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro, o se-
cretário de Indústria e Comércio, João Batista Santos 
e Silva, e o secretário de Habitação, Rodrigo Flores.
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Cleia Rangel Machado Bello 02/03 
Marli Braga dos Santos 02/03 
Elis Karine de Pra 03/03 
Maria Helena Robaldo Wolf 04/03 
Marta Perim Motta 04/03 
Gisele Buzinello 05/03 
Cristiane Flores Lopes 06/03 
Janaina Oliveira Brignoni 06/03 
Sergio Borchartt de Freitas 06/03 
Claudio Rodrigues Goulart 07/03 
Kaline Santos da Silva 07/03 
Matheus Ebres da Silva 07/03 
Karine Aparecida da Silva 08/03 
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Direção do HSA reúne-se com 
vereadores de Santo Ângelo

Hospital Santo Ângelo

ELEIÇÃO DA CIPA

A direção do Hospital Santo Ângelo reuniu-
se, na quinta-feira, 1º de março, no auditório 

do HSA, com os vereadores de Santo Ângelo. 
Na abertura, o provedor Odorico Bessa Almeida 
destacou o diálogo permanente da Instituição de 
Saúde com os diferentes segmentos da comunidade.

Na sequência, o consultor hospitalar, Edemar 
Paula da Costa, apresentou o trabalho técnico 
desenvolvido no Hospital Santo Ângelo, que é 
baseado em quatro pilares: epidemiologia, recursos 
necessários, posição geográfi ca e questões culturais. 

Edemar da Costa salientou que o hospital teve que 
rever algumas ações dentro do planejamento estratégico 
em virtude da queda de receita no valor de R$ 20 milhões 
anuais a partir do funcionamento do Hospital da Unimed 
Missões e da retirada pelo Estado do IHOSP (Incentivo 
de Cofi nanciamento de Assistência Hospitalar). “Diante 
deste quadro adotamos medidas como cortes de 
gastos para evitar outra crise fi nanceira da instituição 
como a que ocorreu de 2000 a 2008”, lembrou.

O consultor salientou que hoje cerca de 60 
mil atendimentos são efetuados anualmente 
e que o hospital passou a disponibilizar novos 
serviços como a oftalmologia, otorrinolaringologia, 
oncologia (que aguarda credenciamento SUS 
no Ministério da Saúde), e traumatologia nível 2. 

“O hospital também trabalha para colocar em 
funcionamento a traumatologia nível 3, através da 
instalação de um Centro de Trauma. Com isso teremos 
novos serviços como o de cirurgião neurológico, vascular 
e torácico. E o HSA se tornará referência para uma 
população de 1 milhão de habitantes. Estamos fazendo 
o alinhamento e as adequações necessárias diante dos 
novos desafi os que teremos pela frente”, observou Edemar.

No encontro com os vereadores, o diretor técnico, Loi 
Roque Biacchi, e o diretor clínico, Flavio Christensen, 
também apresentaram detalhes dos serviços desenvolvido 
pelo HSA que hoje efetua cerca de 14 mil procedimentos 
mensais, atendendo a comunidade regional.

Também no encontro o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, o presidente da Câmara de Vereadores, 
Everaldo Oliveira, os vereadores Rodrigo Trevisan, 
Lucas Lima, Adolar Queiroz, Márcio Antunes, Zilá 
Andres, Maurício Loureiro, Vando Nolasco, Dionísio 
Faganelo, Valdonei da Luz, Paulo Sérgio dos Santos 
e Silva (Paulão), Pedro Waskiewicz e o assessor do 
vereador Felippe Terra Grass, Isaac Cavalheiro; a 
gerente de enfermagem, Maristane Almeida, o assessor 
de direção Fermino Zucoloto Batista, entre outros.

Serviço de Imagem e Diagnóstico

O presidente da 
Comissão, Otávio 
Possebom, lembra que no 
dia 7 de março, acontecerá 
a eleição da CIPA. 

Haverá urna  no 
acesso de entrada dos 
funcionários do HSA.  
No total 26 candidatos 
disputam 11 vagas. 

A votação acontecerá 
das 6h30min às 19h30min.

Na terça-feira, 
teve a reunião 
mensal do Serviço 
de Diagnóstico 
e Imagem,   
coordenada pela 
gestora do setor,  
Loiva Bekmann. 
Na ocasião  foi 
apresentada a peça publicitária do Pacote Gestante  
que prevê exame morfológico para verifi car o bem-
estar fetal e sexo do bebê; exame obstétrico, tempo 
de gestação; ultrassom obstétrico PHF + PBF, análise 
dos movimentos respiratórios; e exame translucência 
nucal que detecta a má-formação do feto.

Outro assunto da reunião foi a ampliação do 
horário de atendimento até as 20 horas para exames 
de tomografi a e raio-X, na  rua Antônio Manoel, e do 
atendimento aos sábados,  das 8 às 12 horas, na 
rua Bento Gonçalves para exames de tomografi a, 
raio-X e ecografi a havendo disponibilidade. 
Mais informações pelo telefone (55) 3313 2000. 

O Hospital Santo Ângelo lembra os colaboradores 
que é proibido ligações particulares, utilizando 
as linhas telefônicas da Casa de Saúde.
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