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Expediente

HSA vai receber mais de 
200 placas solares da RGE

Provedor Odorico Almeida com representantes da RGE 

E nergia limpa e eficiente são as propostas do Progra-
ma de Eficiência Energética da RGE que vem sen-

do implementado em algumas cidades gaúchas. Na semana 
passada, o assunto foi tema do encontro do provedor do Hos-
pital Santo Ângelo, Odorico Bessa Almeida, com represen-
tantes da RGE. Participaram da reunião o consultor de ne-
gócios da empresa, Rafael Lugoch, o técnico de implantação 
da CPFL, Renato da Cruz Padilha, o analista de aplicação, 
Jonatas Forato, o engenheiro eletricista da Energy 3, Jonatan 
Vuelma, o engenheiro eletricista da DMS, Alexandre Mota, 
e o assessor de direção do HSA, Fermino Zucoloto Batista.

Na ocasião, a RGE anunciou um investimento de cerca de 
R$ 400 mil para a instalação de mais de 200 placas solares 
fotovoltaicas que irão garantir energia limpa e mais eficiente 
para o Hospital Santo Ângelo. Os painéis serão instalados 
no telhado da Casa de Saúde, conforme destaca o consultor 
Rafael Lugoch.

Além da placas solares, o HSA vai receber cerca de 1.200 
lâmpadas LED que irão substituir as atuais. “A energia que o 
hospital deixará de consumir por esse sistema poderemos 
comercializar com outros clientes. Além disso, com a redu-
ção dos gastos, o hospital terá mais facilidade com a adim-
plência em relação à RGE”, frisa Rafael.

Baixos estoques preocupam 
Banco de Sangue

Enfermeira Sheila Steidl

Neste período, o es-
toque reduzido de san-
gue vem preocupando 
o Banco de Sangue do 
Hospital Santo Ângelo. 
A enfermeira coorde-
nadora do setor, Sheila 
Steidl, explica que no 
momento há necessi-
dade de ampliação do 
estoque de todos os 
tipos sanguíneos (AB 
Positivo, AB negativo, A 

Entrevista na imprensa

O provedor Odorico Bessa Almeida, e o diretor admi-
nistrativo, Marcelo Borges, foram entrevistados, na quin-
ta-feira, 18, nas rádios Sepé Tiaraju e Santo Ângelo AM. 
O assunto foi a possibilidade da redução  de serviços.

positivo, A negativo, B positivo, B negativo e O positivo e o 
negativo).

Sheila destaca a importância da doação de sangue. “Esse 
é um lindo gesto que pode salvar vidas. Contamos mais uma 
vez com o apoio da nossa comunidade que pode fazer toda a 
diferença nesta ação. O Banco de Sangue funciona das 7 às 
12h30min de segunda a sábado. As pessoas poderão obter 
mais informações pele telefone (55) 3313 2000”.

DOADOR
O doador precisar estar em bom estado de saúde e idade 

entre 16 a 69 anos de idade e pesar no mínimo 50 quilos. 
No caso de menores de 16 e 17 anos, eles devem ir ao Ban-
co de Sangue com o responsável legal para autorização do 
procedimento. Os doadores precisam se alimentar antes da 
doação, mas devem evitar produtos gordurosos. Também não 
deve fumar duas horas antes da doação e evitar ingestão de 
álcool por 24 horas.

Não pode doar sangue quem teve doença sexualmente 
transmissível; quem teve hepatite após 10 anos de idade; sin-
tomas de gripe ou diarreia nos últimos sete dias; fez tatuagem 
nos últimos 12 meses; procedimentos odontológicos de 1 a 30 
dias antes de doar; cirurgias de 3 a 12 meses e conforme o 
procedimento poderá ficar definitivamente inapto; uso de de-
terminados tipos de medicamentos; vacinas quatro semanas 
após a última dose.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Jane de Lima 19/07 
Rosangela Valter Bastos 19/07
Rubia Cristiane Caetano 19/07
Aline da Silva Nardes 20/07 
Vani Mullich 20/07
Bruna Souza Siqueira 21/07
Glaucia Micheli Oliveira 21/07
Franciele de Souza Fontoura 22/07 
Maria de Fatima Braga 22/07 
Marcia Correa Pettenon 23/07 
Brunilda Lemos Schinwelski 24/07 
Michele Hofmann Bitencourt Pires 24/07 
Rosangela dos Santos Cabreira 24/07 

HSA poderá reduzir serviços 
por falta de recursos

26º Curso de Casal Gestante 
encerra nesta sexta-feira

A redução de 
r e p a s s e s 

de recursos pelo 
Estado e os baixos 
valores pagos pela 
tabela do SUS vem 
ampliando a crise 
financeira dos hos-
pitais gaúchos. A 
situação do Hospital 
Santo Ângelo não é 

Encerra nes-
ta sexta-feira, 
19, o 26º Curso 
de Casal Ges-
tante. No quinto 
encontro, a fisio-
terapeuta Taya-
na Feijó vai falar 
sobre a técnica 
de Shantala. Em 
seguida, haverá 
palestra sobre 
amamentação 
com a enfermei-
ra Mariéle Brum 
Munaretto. Os 
p a r t i c i p a n t e s 
com 75% de fre-
quência recebe-
rão certificado.

diferente. A direção manteve várias audiências com o Governo do 
Estado e prefeitos da região, mas nenhuma solução foi encami-
nhada pelos agentes públicos.

Diante deste quadro, a direção do HSA reuniu-se, na terça-fei-
ra, 16, com a Comissão de Saúde da Associação dos Municípios 
das Missões. O provedor do hospital, Odorico Bessa Almeida, e o 
diretor administrativo, Marcelo Borges, mostraram as dificuldades 
da Casa de Saúde que vem tendo prejuízos pela baixa remunera-
ção dos serviços prestados pelo SUS.

O diretor administrativo explicou ser necessário um aporte 
mensal de R$ 300 mil a mais do valor já repassado pelos municí-
pios para a manutenção dos serviços disponibilizados à comuni-
dade regional.

O provedor do HSA, por sua vez, salientou que caso não haja 
o aporte deste valor a partir do dia 15 de agosto serão suspensos 
os atendimentos ambulatoriais nas especialidades de Traumato-
logia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia.

Estiveram presentes na reunião o presidente da AMM e prefei-
to de Santo Antônio das Missões, Puranci Barcelos dos Santos, o 
prefeito de Porto Xavier, Vilmar Kaiser, o diretor técnico do HSA, 
Loi Roque Biacchi, o diretor do Centro Regional de Oftalmologia, 
o médico Humberto Scheuermann, o representante do Instituto 
Regional de Otorrino (IRO), Antônio Fontoura, e os secretários 
municipais de Saúde de Entre-Ijuís, São Luiz Gonzaga, Caibaté 
e Eugênio de Castro que representaram os prefeitos destes mu-
nicípios.

REUNIÃO DA AMM
A Associação dos Municípios das Missões vai se reunir no dia 

26 de julho, na sede da entidade, em Cerro Largo, para definir a 
forma de repasse deste valor complementar para cada município.

Palestra do médico Edilson Burmann

SAMU
Teve prossegui-

mento, nesta se-
mana, o curso de 
Capacitação das 
200 horas para 
profissionais do 
SAMU RS que 
atuam na região 
das Missões.  

Profissionais do Samu na URI 
Campus Santo Ângelo

Reunião no auditório do HSA

Casais participando do curso no HSA

Ao longo da semana, houveram palestras sobre “Cui-
dados e diferenças entre parto cesárea e parto vaginal; 
higiene da gestante e cuidados do puerpério” (médico 
Edilson Burmann); “Aspectos da fonoaudiologia para re-
cém-nascidos” (fonoaudióloga, Débora Schimdt); “Como 
se paramentar no Centro Obstétrico” (enfermeira Daniele 
Berwanger); “Nutrição na gestação” (nutricionista Fabiane 
Dalla Corte); “Intervenção sobre vacinas no primeiro ano 
de vida” (alunos do Curso de Farmácia da URI Santo Ân-
gelo).

Também teve palestras sobre o “Banco de Leite Hu-
mano” (nutricionista Marília Sima); “Higiene geral do re-
cém-nascido” (enfermeira Aline Rebelato); “Orientações 
Pediátricas” (médica Cláudia B.S. Costa); “Rotinas de in-
ternação” (Neida Klein); e “Aspectos emocionais na gesta-
ção” (psicóloga Jéssica da Silva).

Dia do Administrador Hospitalar
No domingo, 14, 

foi comemorado o 
Dia do Administra-
dor Hospitalar. Para 
marcar a data, o 
Grupo Política de 
RH prestou home-
nagem ao diretor 
administrativo Mar-
celo Borges. 

Na foto, o coordenador do Departamento Pessoal, 
Otávio Possebom, o provedor Odorico Almeida, o diretor 
administrativo, Marcelo Borges,  a psicóloga Jéssica Gar-
cia, a integrante do Departamento Pessoal, Ana Flores, e 
o prefeito de Porto Xavier, Vilmar Kaiser.

Hospital Santo Ângelo

Av. Antônio Manoel, 701 - Centro, Santo Ângelo - RS 
CEP: 98801-620 - Telefone: (55) 3313 2000

UM NOVO HOSPITAL

PARA UM NOVO TEMPO


