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Expediente

Provedor entrega demandas do 
HSA ao ministro Osmar Terra

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, esteve na 
sexta-feira, 8, em Santo Ângelo. Na sua passagem pela 
Capital das Missões conversou com o provedor do Hos-
pital Santo Ângelo, Odorico Bessa Almeida, que fez a 
entrega de demandas do HSA. Também presentes no 
ato o presidente da Câmara de Vereadores, Dioníso 
Faganelo, a ex-vice-prefeita, Nara Damião, a vice-pro-
vedora do HSA, Iara Fortes, a gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, o assessor de direção, Fermino Zu-
coloto Batista, o vereador Vinicius Makvitz, o ex-secre-
tário de Agricultura, Vander da Rosa, e o presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Daniel Casarin.

Provedor Odorico entregando demandas do HSA ao ministro Terra

Missa celebra os 87 anos do HSA

U ma missa espe-
cial, no domin-

go, 10, na Catedral An-
gelopolitana, celebrou 
os 87 anos do Hospital 
Santo Ângelo (fundado 
no dia 4 de fevereiro 
de 1932). A celebração 
foi feita pelo bispo dom 
Liro Vendelino Meurer 

Um bom público participou da missa na Catedral Angelopolitana 

Ato religioso em homenagem aos 87 anos

Aconteceu, na tarde de segunda-feira, 11, um ato re-
ligioso em homenagem aos 87 anos do Hospital Santo 
Ângelo. A celebração realizada no auditório do HSA foi 
feita pelo pastor Henrique Toledo da Igreja Adventista 
do 7º Dia de Santo Ângelo. 

Depois teve uma oração especial e em seguida uma 
confraternização para comemorar a data. Na ocasião, o 
provedor Odorico Bessa Almeida, destacou a importân-
cia da data e salientou os desafios que a Instituição de 
Saúde tem pela frente. 

Também presentes na cerimônia a vice-provedora, 
Iara Fortes, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o 
diretor técnico, Loi Roque Biacchi, a gerente de enfer-
magem, Maristane Almeida, a integrante da diretoria do 
HSA, Isabel Cristina Mana Câmera, entre outros cola-
boradores.

Direção e colaboradores no parabéns ao HSA

e contou com a participação do provedor do HSA, Odorico 
Bessa Almeida, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, a ge-
rente de enfermagem, Maristane Almeida, assim como co-
laboradores do Hospital Santo Ângelo e público em geral.

Durante a cerimônia, o bispo dom Liro fez um resga-
te da história do hospital no atendimento da comunida-
de regional. Também teve o pronunciamento do diretor 
técnico, Loi Roque Biacchi, que destacou a trajetória do 
Hospital Santo Ângelo cuidando da saúde das pessoas 
e da dedicação do provedor Odorico à frente do hospital.

Bispo dom Liro Vendelino Meurer

HSA no Brique da Braça

D e p o i s 
da missa 
teve ativi-
dade para 
marcar os 
87 anos do 
H o s p i t a l 
Santo Ânge-
lo no Brique 
da Praça. 
P r o f i s s i o - Colaboradores do HSA na Praça Leônidas Ribas

nais de saúde fizeram verificação de pressão arterial e 
teste de glicose para o público presente na Praça Leô-
nidas Ribas.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Aline Siveris 15/02 
Karine Daniele Moreira da Silva 15/02 
Marisa Wojciechowski 17/02 
Mauricio da Silva 17/02 
Mariely de Lima Garcia 18/02 
Marli dos Santos Silveira 18/02 
Rosangela Alves Franco 18/02 
Adriana dos Santos da Silva 19/02 
Clarinda de Fatima P. dos Santos 19/02 
Asta May 20/02 
Aline Pereira do Nascimento 21/02 
Maria Olga Rontani 21/02 

Provedor recebe a visita do deputado Sanderson

Provedor Odorico Almeida fazendo a entrega de publicação do HSA

O provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, recebeu, 
na sexta-feira, 8, a visita do deputado federal, Ubiratan 

Sanderson, do PSL. Na oportunidade o parlamentar reafirmou 
seu compromisso em ajudar o Hospital Santo Ângelo pelo impor-
tante trabalho que desenvolve no atendimento da comunidade 
regional. 

Na foto, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, Nívio 
Braz, a vice-provedora, Iara Fortes, o deputado Ubiratan San-
derson, o provedor Odorico Bessa Almeida, o tesoureiro do HSA, 
Leo Mousquer, o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista, 
e Roger Jaekel.

Na segunda-feira, 11, teve o encontro da equipe da Pe-
diatria. Na foto, as técnicas de enfermagem, Daiane Zal-
tron, Rosane Carneiro, Carla Cardoso, Elisandra Rocha, 
a secretária Maria de Fátima, as técnicas de enfermagem, 
Carmen Timm, Lisiane Paz, Kellu Lowe, Elise Furtado e a 
enfermeira gestora da unidade, Juliana Gonçalves Pires.

Enfermeira Juliana Pires com equipe da Pediatria

No dia 4 de fevereiro, a presidente eleita da 
AFUHSA, Herondina dos Santos, apresentou um 
balanço das ações desenvolvidas pela associação 
na última gestão. A prestação de contas ocorreu no 
auditório do HSA.

AFUHSA

A Presidente da AFUHSA fazendo a prestação de contas

Equipe da CME faz treinamento

Equipe do HSA com técnicos da Baumer

Nos dias 12 e 13 de fevereiro a equipe da Central de 
Materiais Esterilizados (CME) fez treinamento para o uso 
do esterilizador a peróxido de hidrogênio (PHB Baumer). 
O equipamento será utilizado para a esterilização de ma-
teriais médicos e hospitalares. O treinamento foi coorde-
nado pela enfermeira gestora da CME, Rosa Moraes. 

“Esse equipamento vai agilizar todo processo de este-
rilização, além de reduzir custos e possibilitar que o HSA  
também venda esse serviço para outras instituições hos-
pitalares da região. Até o momento, o material vem sendo 
encaminhado para Porto Alegre”, conta Rosa.

Participaram do treinamento as funcinárias do HSA, 
Ângela Gasparetto e Mara Alves com os técnicos da Bau-
mer.

Encontro da Pediatria

Cesta Natalidade
A Cesta Na-

talidade é um 
benefício que 
contemplou vá-
rias colaborado-
ras do HSA que 
entraram licen-
ça maternidade. 
Esse benefício 
é viabilizado 
mediante con- Grupo Políticas de RH fazendo a entrega
trato firmado pelo Hospital Santo Ângelo com seguradora. Na 
segunda-feira, 11, teve mais uma entrega da Cesta Natalidade, 
desta vez para a auxiliar do setor de Faturamento, Giovana Cas-
sol. 

A entrega foi feita pelo Grupo Políticas de RH, através da 
integrante do departamento, Ana Flores, a psicóloga do Traba-
lho, Carine Bueno Fernandes, e a psicóloga Jéssica Garcia. A 
colaboradora do HSA recebeu  alimentos da cesta básica para 
o aporte nutricional da mãe e do bebê. Também kit inicial com 
fraldas, mamadeiras, bicos, xampu, óleo para pele, entre outros. 


