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Expediente

Comude conhece investimentos 
da Consulta Popular no HSA

Pedimos agilidade de todos no momento do 
atendimento da ligação telefônica. 

Dessa forma será possível a rápida liberação 
das linhas. 

Também lembramos para que não sejam solici-
tadas ligações particulares às telefonistas.

COMUNICADO

2º Encontro dos Pequenos Guerreiros da 
UTI Neonatal será neste domingo

Consultor hospitalar, Edemar Paula da Costa, durante reunião

Os organi-
zadores do 2º 
Encontro dos 
Pequenos Guer-
reiros da UTI Ne-
onatal do Hospi-
tal Santo Ângelo 
confirmaram hoje 
que o evento será 
no próximo do-
mingo, dia 25 de 
novembro, às 9 
horas, no Brique 
da Praça. A ati-
vidade tinha sido Equipe fazendo a divulgação do evento

O Conselho Municipal de Desenvolvimento (Co-
mude) reuniu-se, na quinta-feira, 22, no audi-

tório do HSA. A reunião coordenada pelo presidente 
do Comude, Diomar Formenton, contou com a partici-
pação do provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico 
Bessa Almeida, o diretor administrativo, Marcelo Bor-
ges, o consultor hospitalar Edemar Paula da Costa, e 
outros integrantes do conselho.

Durante a reunião o consultor hospitalar falou da 
importância do encontro com o objetivo de mostrar a 
aplicação dos recursos feitos no Hospital Santo Ângelo 
nos últimos anos pelo Estado. Na reunião também fo-
ram avaliadas as atividades do Comude em 2018, as-
sim como a projeção das ações do conselho para 2019. 

Na sequência, o assessor de direção do HSA fez a 
apresentação dos investimentos feitos no Hospital San-
to Ângelo, através da Consulta Popular. Depois teve 
visitação dos setores da instituição de saúde que rece-
beram investimentos da Consulta Popular.

O provedor Odorico Bessa Almeida, destacou a im-
portância deste encontro onde os integrantes do Co-
mude puderem ver os investimentos efetuados no HSA 
que está beneficiando não apenas Santo Ângelo, mas 
também a comunidade regional. 

agenda para o dia 18 de novembro, mas acabou não sendo 
realizada pelo cancelamento do Brique da Praça em virtude 
da instabilidade do tempo.

O encontro tem como objetivo marcar o Mês da Prema-
turidade (Novembro Roxo) e promover uma confraternização 
da equipe de profissionais com familiares dos bebês que 
passaram pela UTI Neonatal.

Equipe do Samu faz curso de qualificação

O Samu do 
Hospital Santo 
Ângelo participou 
do curso “Siste-
ma de aborda-
gem, estabiliza-
ção e extração 
veicular (SAE-
EV)”. Na opor-
tunidade foram 
a p r e s e n t a d a s 
técnicas para retirada de pacientes através de extricação. 

Participaram do curso as enfermeiras Gisele Siniak, Mi-
chele Bittencourt, Cristiano Cordeio e a técnica de enferma-
gem, Sheila Machado.

Integrantes do Samu com certificados

A gestora do setor de Contabilidade do Hospital Santo 
Ângelo, Andréia Barz, recebeu homenagem especial da 
direção do HSA, pelo aniversário comemorado no dia 
10 de novembro. Estiveram presentes na homenagem 
o provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, a vice-pro-
vedora, Iara Fortes, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, 
a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, e demais 
colaboradores da Casa de Saúde.

Homenagem
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Antonio Reinaldo de Oliveira 23/11 
Mirtes Elisiane Dinon Segatto 23/11 
Keli Catarina Breda 25/11 
Marlene T. da S. Pedroso Barcellos 25/11 
Rosane Carneiro dos Santos 26/11
Elenir das Gracas Valter 27/11
Fernando Henrique de Mello Buzatta 27/11
Verediane Bratz Palharino 27/11 
Janaina Pedroso da Silva 28/11 
Jessica de Fatima Camargo 28/11
 Luziani Ferreira Dambros 28/11 

Deputado Sanderson visita HSA

O deputado federal eleito, Ubiratan Sanderson (PSL), 
esteve, na manhã de segunda-feira, 19, vistando o Hos-
pital Santo Ângelo. Ele esteve acompanhado do prefeito 
de Eugênio de Castro, Jaime Dionir Zweigle (Polaco) e do 
Policial Federal, Nívio Braz. 

Sanderson conversou com a direção do HSA, assim 
como apresentou seu projetos à equipe de colaboradores.  

A liderança lembrou do seu vínculo com Santo Ângelo, 
cidade onde viveu e encontra-se sua família. Na oportu-
nidade também salientou seu compromisso em ajudar a 
região das Missões.

O político do PSL foi recebido pelo provedor do HSA, 
Odorico Bessa Almeida, a vice-provedora, Iara Fortes, o 
diretor administrativo, Marcelo Borges, e o consultor hos-
pitalar, Edemar Paula da Costa. 

Parlamentar salientou seu compromisso em ajudar o hospital

Aconteceu, na segunda-feira, 19, uma reunião entre a dire-
ção do Hospital Santo Ângelo e o Comitê de Prefeitos. No 

encontro, foram discutidas ações estratégicas voltadas à Institui-
ção de Saúde que atende a comunidade regional. Participaram 
da reunião o provedor do Hospital Santo Ângelo, Odorico Bessa 
Almeida, a vice-provedora, Iara Fortes, o diretor administrativo, 
Marcelo Borges, o consultor hospitalar, Edemar Paula da Costa, os 
prefeitos de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, de Entre-Ijuís, Bra-
sil Sartori, e o representante da Prefeitura de Eugênio de Castro.

Na ocasião, o consultor Edemar de Paula lembrou a criação do 
Comitê dos Prefeitos, pela AMM, entre 2009 e 2010. “Na época, 
os gestores definiram os tipos de serviços que deveriam ser cria-
dos para atender as demandas dos 25 municípios da região. No 
decorrer de quase 10 anos, o hospital efetuou mudanças estru-
turais, tanto na parte técnica quanto física. Neste período o HSA 
passou de 9 para 45 serviços de média e alta complexidade.”

O consultor, no entanto, salientou que fatores adversos colocam 
em risco a continuidade destes serviços devido a questão econô-
mica que influencia de forma direta o sistema de financiamento. 
“Diante desta realidade é necessário que os prefeitos da região, 
corresponsáveis neste processo, definam e priorizem quais os 
serviços devam ser mantidos e a forma de custeio, tendo em vis-
tam que isso possa comprometer a manutenção de todo o HSA.”

O consultor também ressaltou que diante do modelo atual 
de remuneração e o papel regional do hospital a geração atu-
al de prefeitos foi acionada para participar e definir esse novo 
momento. “O Comitê dos Prefeitos tem a responsabilidade, 
juntamente com a direção do hospital, promover uma discus-
são com todos os órgãos públicos envolvidos neste processo 
constitucional. Essa ação estratégica vai viabilizar a continuida-
de dos serviços definidos pela geração de prefeitos anteriores.”

Direção do HSA reunida com prefeitos da região

Direção reúne-se com prefeitos

Equipe do Banco de Sangue 
ministra palestra nos Correios 

Na quinta-feira, 22, a enfermeira gestora do Banco de 
Sangue do Hospital Santo Ângelo e a biomédica, Patrícia  
Eich Engler, ministraram palestra para equipe dos Cor-
reios de Santo Ângelo.

A palestra, que evidenciou os critérios para a doação 
de sangue, foi ministrada durante a Semana Interna de 
Prevenção de Acidente dos Correios (SIPAT).

A gestora do setor de Sanificação, Lavanderia e Costu-
ra, Mirtes Segatto, recebeu homenagem pelo aniversário, 
nesta sexta-feira, 23. A comemoração foi organizada pelas 
equipes da Lavanderia, Sanificação e Costura. Participa-
ram da homenagem a vice-provedora, Iara Fortes, o diretor 
administrativo, Marcelo Borges, a gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, a gestora da Contabilidade, Andréia 
Barz, entre outros.

Homenagem


