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Expediente

Provedor reúne-se com vereadores

Provedor Odorico Almeida com vereadores na Prefeitura

RECURSOS

Projeto Elogie

Atividade no Refeitório do HSA

Na quarta-
feira, 24, foi de-
senvolvida ação 
pela CIPA e o 
Grupo Políticas 
de RH do Hospi-
tal Santo Ângelo 
dentro do pro-
jeto Elogie, que 
tem como ob-
jetivo valorizar 
o trabalho dos 
colaboradores.

Reunião da Direção do HSA

Aconteceu, na terça-feira, 23, reunião mensal da dire-
ção estatutária do Hospital Santo Ângelo. 

O Hospital Santo Ângelo segue implementando ações para 
reduzir gastos. Além disso, atua em duas frentes na busca de 
recursos. Uma delas é o acréscimo de R$ 300 mil mensais do 
repasse feito pelos municípios da AMM. A segunda medida 
visa obter recursos de emendas parlamentares e incentivos 
do Governo Federal e Governo do Estado. 

No ato, o presidente da CIPA, Eduardo Ritter, a vice-pre-
sidente, Daniele Lauxen da Rosa, os integrantes do Sesmt, 
os técnicos de Segurança do Trabalho, André Blum e Marcelo 
Padilha, a psicóloga do Trabalho, Jéssica Garcia, assim como 
os integrantes da Comissão, Mirtes Dinon, Marília Sima, Ana 
Flores, e colaboradores das unidades B, E, Saúde Mental e 
Pronto Atendimento. Foram desenvolvidas atividades no Re-
feitório e no auditório do HSA.

I ntegrar ações dos vereadores da região na busca de re-
cursos de emendas parlamentares para o Hospital San-

to Ângelo. Essa foi a proposta apontada na reunião realizada, 
na quarta-feira, 24, entre a diretoria do Hospital Santo Ânge-
lo e vereadores do município. O encontro foi conduzido pelo 
prefeito em exercício, Maurício Loureiro, com a participação 
da presidente interina do Legislativo, Jacqueline Possebon, o 
provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, o consultor hos-
pitalar, Edemar Paula da Costa, o secretário de Saúde, Luis 
Carlos Cavalheiro, outros vereadores e assessores do depu-
tado federal, Ubiratan Sanderson.

Na ocasião, o provedor apresentou números que apon-
tam as dificuldades enfrentadas pela Instituição de Saúde e 
lembrou as várias reuniões feitas com lideranças políticas da 
região, nos últimos anos, alertando sobre os riscos de fecha-
mento de serviços pela falta de recursos.

O provedor mostrou que o déficit mensal do HSA é de R$ 
700 mil e salientou a necessidade do repasse de recursos 
pelo Governo Federal, Governo Estadual e prefeituras. “Não 
havendo esse aporte poderão ser fechados serviços como 
Traumatologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, entre ou-
tros. Esses serviços especializados foram resultados de muita 
luta. Seria importante evitarmos o cancelamento. Isso vai afe-
tar o atendimento da comunidade regional.”

O consultor hospitalar, por sua vez, salientou o trabalho 
desenvolvido desde 2008. Ele evidenciou avanços com a 
criação de novos serviços como a UTI Neonatal, Traumato-
logia, Obesidade Mórbida, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, 
Oncologia, entre outros. “O HSA cresceu e hoje conta com 
45 serviços de média e alta complexidade, sendo uma refe-
rência no Estado. A criação e ampliação de serviços atendeu 
a necessidade apontada por prefeitos e secretários de saúde 
que participaram deste processo.”Edemar explicou que nos 
últimos anos o HSA teve queda receita em virtude da retirada 
de incentivos pelo Governo do Estado e pela abertura de outro 
hospital na cidade que resultou na perda de convênios e parti-
culares. “O hospital vinha tendo equilíbrio financeiro. Com es-
sas mudanças, perdeu uma arrecadação de R$ 32 milhões.”

Doação para Maternidade
A Materni-

dade recebeu 
doação de kit 
para recém-
nascido. A do-
ação foi feita 
pelo Grupo 
Nossa Se-
nhora da Sa-
lete, do cursi-
lho do bairro 
Pippi, da Paróquia Santo Antônio. Na foto, a enfermeira 
coordenadora da Maternidade, Mariéli Brum Munaretto.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Ezaias Oliveira dos Reis 26/07 
Elaine Jaroszewski 27/07 
Mauricio do Nascimento Almeida 27/07 
Catia Vanderleia Siqueira 29/07
Mariana Schenkel Zydeck 29/07 
Marines de Fátima Santos 30/07
Anderson da Rosa Ribas 31/07 
Elisiane Garcia 01/08 
Sonia Nara Farezin 01/08 

Banco de Sangue 

Comunicação em Libras 
no atendimento em saúde

A conteceu, na 
quinta-feira, 25, 

no auditório do HSA, 
palestra sobre comu-
nicação de Libras. A 
iniciativa faaz parte do 
Projeto Integrador, do 
Curso Técnico de Enfer-
magem do Senac.

Provedor com deputado Loureiro e coordenador da 12ª CRS

Direção reúne-se com Corpo Clínico

Nessa semana teve reunião do Corpo Clínico com a 
diretoria técnica e admnistrativa do HSA. Os trabalhos 
foram abertos pela diretora clínica, Mabel Konzen. Em 
seguida, o consultor hospitalar, Edemar Paula da Cos-
ta, explanou detalhes da situação financeira do Hospi-
tal Santo Ângelo.

Atividade desenvolvida no auditório do HSA

Enfermeira Daiane Prestes e alunos do Curso Técnico de Enfermagem do Senac

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

Palestrante no auditório do HSA

HSA recebe a visita do 
deputado Eduardo Loureiro 

O Hospital Santo Ângelo recebeu, na terça-feira, 23, a 
visita do deputado estadual, Eduardo Loureiro, e do coor-
denador da 12ª CRS, Iury Sommer Zabolotsky. A reunião 
contou com a participação do provedor, Odorico Bessa Al-
meida, o diretor administrativo, Marcelo Borges, e o con-
sultor hospitalar, Edemar Paula da Costa.

Na oportunidade, a direção apresentou números da si-
tuação financeira do HSA e destacou a necessidade de um 
trabalho de articulação entre os municípios da região para 
evitar a inviabilidade da Casa de Saúde.

As intérpretes de Libras, Cláudia de Oliveira e Tatiane Cam-
pos, trataram do tema. Na ocasião foram repassadas orientações  
sobre a Libras no atendimento e trigem de pacientes surdos.

A coleta de sangue no Banco de Sangue 
do Hospital Santo Ângelo funciona de se-
gunda a sábado, das 7 às 12h30min. Mais 
informações pelo telefone (55) 3313 2000 


