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Expediente

Audiência na Capital Federal com ministro

Nesta semana 
teve prossegui-
mento a progra-
mação da cam-
panha Outubro 
Rosa da Unacon 
do Hospital Santo 
Ângelo. As ativi-
dades ocorreram 
na Unacon e no 
auditório do HSA.

Provedor reúne-se com ministro da Saúde

O Hospi -
tal San-

to Ângelo vem 
desenvolvendo 
projetos e se ar-
ticulando na bus-
ca de recursos 
junto ao Governo 
Federal. Nesta 
semana, o pro-
vedor do HSA, 
Odorico Bessa 
Almeida, o deputado federal Ubiratan Sanderson, e o inte-
grante da diretoria, Leo Mousquer, mantiveram audiência no 
Ministério da Saúde. Na oportunidade entregou novos projetos 
ao ministro Luiz Henrique Mandetta. 

Esse foi o segundo encontro do provedor Odorico Bes-
sa Almeida com o ministro da saúde. No anterior, no mês de 
março, o provedor tinha apresentado a situação da Casa de 
Saúde e a necessidade do aporte de recursos para a manu-
tenção dos serviços executados pela Instituição de Saúde. O 
ministro se comprometeu em viabilizar recursos para o HSA, 
sendo que no mês de setembro o Governo Federal publicou, 
no Diário Oficial da União, a liberação de R$ 4,5 milhões para 
o custeio do hospital.

Curso Casal Gestante 

HSA define parceria com Sesc
O diretor administrativo, Mar-

celo Borges, recebeu, nesta quin-
ta-feira, 10, a visita do gerente 
do Sesc Santo Ângelo, Luciano 
Mazo. No encontro ficou definida 
parceria que vai viabilizar a dispo-
nibilização da carreta do Odonto-
Sesc.

De acordo com o diretor Mar-
celo Borges será feita a instala-
ção de uma unidade móvel com 
gabinete odontológico em frente 
ao estacionamento do HSA. Pela 
parceria vai ser viabilizado atendi-
mento de colaboradores e familia-
res de 22 de janeiro a 12 de março 

Outubro Rosa

O provedor, Odo-
rico Bessa Almeida, 
juntamente com o con-
sultor hospitalar, Ede-
mar Paula da Costa, 
participou de solenida-
de oficial do Governo 
do Estado para a libe-
ração de recursos de 
emendas parlamenta-

Estado libera emendas parlamentares

Comitiva com secretária de Saúde

res para hospitais e entidades do Rio Grande do Sul.
Também pariticiparam da solenidade a secretária estadual 

de Saúde, Arita Bergmann, o senador Lasier Martins, o prefei-
to Jacques Barbosa, o deputado estadual, Eduardo Loureiro,o 
presidente da APAE, Jairo Fernandes, o presidente do Legis-
lativo, vereador Maurício Loureiro, o vereador Vinicius Makvitz, 
a ex-prefeita, Nara Damião, o coordenador da 12ª CRS, Iury 
Zabolotsky, entre outros.

O HSA e a APAE de Santo Ângelo receberam recursos de 
emendas parlamentares dos deputados Pompeo de Mattos, 
Pedro Wetphalen, Liziane Bayer, Ubiratan Sanderson e Dar-
císio Perondi.

COMUNICADO

Lembramos a todos os colaboradores do 
HSA  que ao se dirigirem à  UTI Adulta devem 
apertar a campainha e aguardar atendimento. 
Área de acesso restrito.

Coordenação da UTI Adulto

Diretor com gerente do 
Sesc e coordenador do 
Departamento Pessoal

de 2020.
Na foto, o diretor administrativo, Marcelo Norges, o geren-

te do Sesc, Luciano Mazo, e o coordenador do Departamento 
Pessoal, Otávio Possebom

Encontram-se abertas as ins-
crições do 27º Curso de Casal 
Gestante do Hospital Santo Ânge-
lo. O curso será realizado de 4 a 8 
de novembro, das 19 às 21h30min.

Durante esse período haverá 
palestras de médicos, enfermeiros, 
fonoaudióloga, nutricionistas, fisioterapeuta e psicóloga.

O valor da inscrição do casal é de R$ 25 e poderá ser feita 
no setor de Internação. Ao todo são 30 vagas. Mais informa-
ções pelo telefone (55) 3313 2000.

Público da edição anterior

Café Cor-de-Rosa com as nutricionistas 
Marília Sima (HSA) e  Letiane Telles Hoffmann 
especialista em Nutrição Oncológica

Palestra com a nutricionista 
da Unacon Santa Rosa, Ana 

Paula Griep

Enfermeira Kelly Meller 
Sangoi -  especialista em UTI 
Adulta, Pediátrica, Neonatal  

e Oncologia
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES

Geneci Ferreira dos Santos 11/10 
Cilene Loro Patat 13/10
 Lidiane dos Santos Makowski 13/10 
Ayme Becker 15/10 
Bruna Oliveira de Leao 15/10 
Marceld Padilha 15/10 
Jessica da Silva Garcia 16/10 
Flavia Toupa da Silva 17/10 

Reunião de Enfermagem

Diretor Marcelo Borges com equipe

Encontro de Bancos de Leite
A nu-

t r i c i o n i s t a 
responsável 
pelo Ban-
co de Leite 
Humano do 
HSA, Marília 
Sima, parti-
cipou no dia 
9 da reunião 
geral dos 

Unidade E

U ma 
decora-

ção especial foi 
feita na Unidade 
E para marcar a 
campanha Outu-
bro Rosa. Na foto, 
o diretor adminis-
trativo, Marcelo 
Borges, a gerente 
de enfermagem, 
Maristane Almei-
da, a enfermeira 

A c o n t e c e u , 
na quinta-feira, a 
reunião mensal 
de enfermagem. 
A atividade foi 
coordenada pela 
gerente de enfer-
magem, Maristane 
Almeida.

Na ocasião fo-
ram discutidos vá-
rios assuntos das 

Curso de qualificação

A nutricionista e responsável pelo Banco de Leite Hu-
mano do HSA, Marília Sima, participou, no dia 8 de ou-
tubro, do 2º Simpósio de Aleitamento Materno promovi-
do pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em Poro Alegre.

Na foto a nutricionista do HSA juntamente com colegas gesto-
ras e representantes dos Bancos de Leite do Rio Grande do Sul

2º Simpósio de Aleitamento Materno

coordenadora da Unidade E, Márcia Kohn, e demais integran-
tes da equipe.

unidades.

O enfermeiro 
gestor do Centro 
Cirúrgico, Wag-
ner Almeida, re-
alizou curso de 
qualificação no 
dia 24 de setem-
bro, no Instituto 
do Coração em 
Porto Alegre.

O curso foi 
ministrado pela 

Gerente de enfermagem, Maris-
tane Almeida , com a equipe

enfermeira Rochelle Soares, da OPO 7. Na oportunidade foi 
falado sobre a “Logística da cirurgia de remoção de órgãos 
abdominais: coordenação na sala cirúrgica.”

Enfermeiro Wagner com participantes

Bancos de Leite do RS. A atividade contou com 
a presença de João Aprígio Guerra de Almeida - 
graduado em Engenharia de Alimentos pela Uni-
versidade Federal de Viçosa e Doutor em Saúde 
da Mulher e da Criança pela Fiocruz.

Hora do Conto na Pediatria

Na quinta-fei-
ra, 10, aconteceu 
mais uma atividade 
da “Hora do Con-
to” na Pediatria do 
HSA com alunos 
do Curso Normal 
Noturno do Instituto 
Estadual Odão Fe-
lippe Pippi.  O pro-
jeto é desenvolvido 
pela professora de 
Didática da Lingua-
gem, Jocelaine Spatt, e Andreia Benvenutti Rosa do Curso Nor-
mal de Aproveitamento de Estudos. Na foto, os representantes do 
instituto e a enfermeira coordenadora da unidade, Juliana Pires.


