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Expediente

Entrega da obra dos 58 leitos 
será no dia 27 de abril

N o dia 27 de abril, às 14 horas, no auditório do HSA, 
acontecerá a solenidade de entrega da obra dos 58 

leitos para a comunidade regional. O ato vai contar com a 
presença de várias autoridades locais e da região. 

Com a estrutura a ser colocada em funcionamento, o 
Hospital poderá contar com 228 leitos. A área de construção 
é de 1.335 metros quadrados. O valor total do investimento é 
de R$ 2,3 milhões. Os recursos são provenientes do Estado 
e do Hospital Santo Ângelo. 

O espaço conta com dois andares de leitos e um térreo, 
onde futuramente será instalada uma área de diagnóstico por 
imagem. Essa ampliação da capacidade de atendimento vai 
beneficiar pacientes dos 24 municípios da região, atendendo 
uma área que engloba uma população de mais de 300 mil 
habitantes.

O HSA recebeu investimentos para ampliar e modernizar sua estrutura O Rotary Clube Santo Ângelo Norte promoveu no sá-
bado, 13, o 14º Jantar do Peixe, no Salão Paroquial da 
Catedral. Ao todo mais de 490 pessoas participaram da 
festividade.

O cardápio foi peixe assado na grelha, peixe recheado 
ao forno, peixe frito, polenta e buffet com acompanhamen-
tos. Os recursos obtidos serão repassados a entidades as-
sistenciais de Santo Ângelo.

14º Jantar do Peixe reúne grande 
público no salão da Catedral

As pessoas puderam degustar peixe frito e assado no jantar

Público no evento do Rotary Clube Santo Ângelo Norte

Banco de Leite Humano

Novo prédio conta com dois andares de leitos e um térreo

As pessoas puderam degustar peixes assados e fritos no jantarSexta-feira Santa

Nesta sexta-feira, 19, é celebrada a Sexta-feira Santa 
- data religiosa que faz parte da tradição católica. Neste 
período são lembrados a paixão, morte e a ressurreição 
de Jesus Cristo. 

A Semana Santa começa no Domingo de Ramos, que 
relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e 
termina com a sua ressurreição no Domingo de Páscoa. 
Para os cristão essa é uma data de reflexão e oração.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES

Ana Lucia Colovini Mayer 21/04 
Carine Adriane Costa Obregon 21/04 
Berenice Carvalho Rauber 23/04 
Lisiane Steinhorst Paz Batista 23/04 
Lucas Tolffo Melo 23/04 
Elisiane B. do Nascimento 24/04 
Alex Martins Antunes 25/04 
Claudiomir do Nascimento Sehn 25/04 
Sheila Machado da Silva 25/04 

Estudantes entregam cestas 
de Páscoa na Pediatria

No sábado, 13, estudan-
tes e professores do Centro 
Universitário Uninter e do Ins-
tituto Estadual de Educação 
Odão Felippe Pippi fizeram a 
entrega de cestas de Páscoa 
para crianças atendidas na 
Unidade de Pediatria. 

Foram entregues à en-
fermeira gestora da unidade, 
Juliana Pires, doces, assim 
como figuras de coelhinhos  e 
mensagens de Páscoa para 
a garotada.

HSA presente na promoção do 
Rotary Clube Santo Ângelo Norte

Na foto 2, as nutricionistas Fabiane Dalla Corte e Ma-
rília Sima, o coordenador do Departamento Pessoal, Otá-
vio Possebom e familiares. 

HSA reúne-se com integrantes da 
12ª Coordenadoria Regional de Saúde

Diretor administrativo, Marcelo Borges , com integrantes da 12ª CRS

A conteceu, na quarta-feira,17, reunião do HSA com a 
12ª Coordenadoria Regional de Saúde. No encontro 

estiveam presentes o diretor administrativo, Marcelo Borges, 
o coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, Iury 
Sommer Zabolotsky, a coordenadoria adjunta, Margarete Forlin, 
assim como técnico de planejamento, Luiz Antônio Caetano, a 
enfermeira reguladora da Regional, Márcia Lopes, e o assessor 
de direção, Fermino Zucoloto Batista.

Na reunirão foram tratados temas como regulação, oncolo-
gia, traumatologia, oftalmologia e a renovação do contrato do 
Hospital Santo Ângelo com o Estado.

Os profissionais do Hospital Santo Ângelo participa-
ram do 14º Jantar do Peixe, realizado no sábado, 13, no 
salão paroquial da Catedral. Na foto 1, o provedor Odo-
rico Almeida  com a gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida, os enfermeiros Joel Bueno, Jacqueline Bageti 
Garcia e Márcia Kohn, e familiares. 

Na foto 3, a coordenadora do Serviço de Imagem e Diag-
nóstico, Marilene da Costa,  com integrantes da equipe, Ma-
riane Mundstock, Jonatas Corassa e Carine Matos.


