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Expediente

O deputado federal, Ubiratan Sanderson (PSL), 
confirmou a destinação de emenda parlamentar 

de R$ 1 milhão para o Hospital Santo Ângelo. O deputado 
falou sobre o assunto com a direção do Hospital Santo 
Ângelo, na quinta-feira, 2. Na ocasião, o parlamentar rea-
firmou seu compromisso em apoio ao HSA. 

O provedor, Odorico Bessa Almeida, por sua vez, fez 
a entrega de projetos, visando mais investimentos para a 
Casa de Saúde. No encontro esteve presente o deputado 
estadual, Capitão Macedo (PSL), que também se com-
prometeu com o HSA. Depois da reunião, os deputados 
conversaram com os colaboradores do HSA. 

Participaram do encontro, a vice-provedora, Iara For-
tes, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o assessor 
de direção, Fermino Zucoloto Batista, assim como Fer-
nando Londero, Leo Mousquer, José Apolinário dos San-
tos, Nívio Braz e Roger Jaekel.

Deputado Sanderson anuncia 
emenda de R$ 1 milhão ao HSA

Os deputados Sanderson e Capitão Macedo visitaram o HSA

Aconteceu, na quinta-feira, 2, a reunião mensal 
da Comissão Intergestora Regional (CIR). No en-
contro foram tratados temas como a aprovação 
de recursos de emendas parlamentares para os 
municípios na área da saúde, a renovação de 
contratos do Estado com o Hospital Santo Ân-
gelo, Hospital de São Luiz Gonzaga e Hospital 
Santo Antônio de Roque Gonzales, entre outros 
assuntos.

PRESENÇAS
Participaram da reunião o diretor administrativo 

do HSA, Marcelo Borges, o assessor de direção, 
Fermino Zucoloto Batista, secretários municipais 
de saúde da região e técnicos da 12ª CRS.

Comemoração do Dia do Trabalho

Na quarta-feira, 1º de maio, comemorou-se o Dia 
do Trabalho. Para marcar a data, aconteceu, na terça-
feira, 30, na sala de descanso, atividade especial com 
os colaboradores do HSA. Na ocasião teve chimarrão, 
sucos, café e lanches.Também foi feito o sorteio de 
brindes.

 Na foto, o provedor Odorico Bessa Almeida com o 
coordenador do Departamento Pessoal, Otávio Pos-
sebom, o técnico de Segurança do Trabalho, Marce-
lo Padilha, a tesoureira da AFUHSA, Rosângela dos 
Santos, e a vice-secretária da associaçao, Aline Sive-
ris, e outros colaboradores do HSA. A promoção foi do 
Grupo Políticas de RH e AFUHSA com apoio do HSA, 
Ervateira Tomelero e Unicred Missões Noroeste.

Reunião da Comissão 
Intergestora Regional (CIR)

A atividade foi conduzida pelo coordenador 
da 12ª CRS, Iury Sommer Zabolotsky 
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Cereni Borges Geleski 03/05
Claucio Elton Koch 03/05 
Juliana de Fátima Cichorski 03/05 
Marivani Caetano 03/05 
Pamela Andressa Siqueira 04/05
Silvia Rochane Zuse de Castro 05/05 
Gislaine Patrini Kosloski Ernandes 06/05 
Ana Paula dos Santos Flores 07/05 
Rogerio Stefani 07/05 
Cristian Copetti 08/05 
Elaine Raquel Marques Lemos 08/05 
Ieda Taborda Ferreira 09/05 

Banco de Sangue na RBS TV

U ma cerimônia especial foi realizada, no sábado, 27, no 
auditório do HSA, para a entrega do prédio dos 58 leitos 

que amplia a capacidade do número de leitos para 228. 
A solenidade contou com a participação de diversas lideran-

ças políticas como o senador Luis Carlos Heinze, os deputados 
federais, Darcísio Perondi, Elvino Bohn Gass, Pedro Westpha-
len, Pompeo de Mattos, Afonso Motta, os deputados estaduais, 
Eduardo Loureiro e Capitão Macedo, o prefeito de Santo Ânge-
lo Jacques Barbosa, e o presidente da Câmara de Vereadores, 
Dionísio Faganello.

Também presentes os secretários municipais de Turismo e 
Esporte, Vando Ribeiro, de Obras, Adolar Queiroz, os vereado-
res Rodrigo Trevisan, Márcio Antunes, Paulo Sérgio da Silva, os 
ex-prefeitos, Valdir Andres e José Lima Gonçalves, além de re-
presentantes de entidades e clubes de serviços.

Entrega do prédio dos 58 leitos

O Banco de 
Sangue do Hos-
pital Santo Ân-
gelo foi tema de 
reportagem da 
RBS TV Santa 
Rosa, na quinta-
feira, 2.

A enfermei-
ra responsável 
técnica, do Ban-
co de Sangue, 
Sheila Steidl, 
falou sobre os 

Copa e Sondário

Provedor Odorico com deputados e lideranças regionais no ato solene

Programa Roda Viva
Na sexta-feira, 

26 de abril, o pro-
grama Roda Viva, 
da Rádio Santo 
Ângelo, teve trans-
missão do HSA. 
Participaram a di-
reção do hospital, o 
deputado Eduardo 
Loureiro, o prefeito 
Jacques Barbosa e 
convidados. Luiz Roque Kern apresentou o programa

Nutricionista Fabiane Dalla Corte

A nutricionis-
ta Fabiane Dalla 
Corte repassou 
orientações du-
rante reunião 
com as equipe 
de serviços ge-
rais da Copa e 
Sondário. Na 
ocasião foram 
tratados assun-
tos como comunição da equipe e com outros setores, 
inauguração do prédio dos 58 leitos e funcionamento da 
nova copa da Pediatria.

Também o registro correto do ponto, comunicação de 
achados e perdidos, adornos proibidos, preenchimento 
de etiquetas e formulários, separação do lixo e medidas 
de economia.

A Unicred 
Missões No-
roeste fez, na 
quinta- fe i ra, 
25, a doação 
de um purifi-
cador de água  
da marca 
Consul. A en-
trega foi feita 

Unicred Missões Noroeste doa 
purificador de água para Unacon

pelo diretor executivo da Unicred, Diego Garcia, 
ao provedor Odorico Almeida. Na entrega, a ge-
rente da agência local, Fernanda Unser, o analis-
ta administrativo, Emerson Werlang, o tesoureiro 
do HSA, Leo Mousquer, a enfermeira responsável 
técnica da Unacon, Jacqueline Bagetti Garcia, e a 
enfermeira, Dienefer Petrowski.

Páscoa na Unidade de Saúde Mental
No dia 18 de abril acon-

teceu comemoração de Pás-
coa na Unidade de Saúde 
Mental. A atividade foi orga-
nizada pela enfermeira Shei-
la Steidl, a psicóloga Jéssica 
Garcia e as assistentes so-
ciais, Maira Bagatini e Prisci-
la Dekeper.

Enfermeira Sheila Steidl

baixos estoques e a importância da doação de sangue para 
salvar vidas. Sheila também salientou a grande demanda 
por sangue tipo O negativo - um sangue raro conhecido 
como universal que todos podem receber.


