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Fórum de Santo Ângelo repassa
mais de R$ 122 mil ao HSA

Fórum
de Santo Ângelo, através
da Vara de Execuções Criminais,
repassou,
nesta
quinta-feira, 26,
R$ 122.980,00 para
o Hospital Santo
Ângelo. A liberação foi feita pelo
juiz de Direito, Márcio Roberto Müller. Os recursos são provenientes de penas alternativas. O valor vai ser utilizado para
a compra de materiais de proteção como aventais descartáveis
e luvas para procedimentos. Em seu despacho o juiz salientou
que o repasse contempla uma instituição que presta relevantes
serviços à comunidade.
A medida segue orientação da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em face do Decreto de Calamidade Pública pelo governador do Estado, Eduardo Leite.
O decreto recomenda aos magistrados das Varas de Execução
Penal do Estado, gestores de contas individuais das penas pecuniárias, a destinação emergencial e prioritariamente à entidade
pública de saúde, inclusive secretariais municipais e a entidade privada prestadora de serviços aos Sistema Único de Saúde
(SUS) de valores de penalidades de prestação pecuniária.
O provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, agradeceu o
Fórum de Santo Ângelo e destacou a importância do repasse
desses recursos para Instituição de Saúde que está com suas
equipes mobilizadas para atuar no enfrentamento da pandemia
do coronavírus. “Temos um grande desafio pela frente e toda
a ajuda é bem-vinda. Contamos com apoio dos diferentes segmentos da nossa comunidade.”

HSA desenvolve trabalho de
humanização com colaboradores
Os setores
de
Psicologia,
Recursos Humanos (RH) e
o Sesmt estão
desenvolvendo
um trabalho de
apoio emocional às equipes de
enfrentamento
ao coronavírus,
assim como das
unidades
de
apoio.
Nesta ação
também
está
sendo promovida, nas redes
sociais, a campanha “Nós estamos aqui por vocês, fiquem em
casa por nós!”
que busca conscientizar a comunidade para
não circular nas
ruas da cidade,
seguindo orientação do Ministério da Saúde.
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Hospital Santo Ângelo

HSA recebe doações da Agrícola Felden

E

mpresas locais têm sido
importantes apoiadoras do Hospital
Santo Ângelo neste
momento de enfrentamento ao coronavírus. Na quinta-feira, 26, o HSA
recebeu conjunto de
equipamentos individuais de proteção. O diretor administrativo,
Marcelo Borges, destacou o importante gesto de apoio da Agrícola
Felden à Instituição de Saúde. Na foto, o diretor administrativo,
Marcelo Borges, e a gerente de enfermagem, Maristane Almeida.

Doação de álcool 70% pela Farp
A Farp Manipulação fez a doação de 52 litros
de álcool 70%
para o Hospital
Santo Ângelo. O
diretor administrativo, Marcelo
Borges, agradeceu a empresa
por esse importante gesto que serve de exemplo a outros segmentos da comunidade. Na foto, o diretor administrativo, Marcelo Borges, e o
gestor de compras, Paulo Carvalho.

Laboratório da URI entrega álcool 70%
A URI Santo Ângelo,
através de seu laboratório,
fez a doação de 10 litros álcool 70% ao Hospital Santo
Ângelo. Na entrega, o diretor acadêmico, Marcelo
Stracke, a diretora administrativa, Berenice Wbatuba,
o coordenador do curso de Engenharia Mecânica, Flávio Kieckow,
o coordenador de Engenharia Química, Isaac Nunes, o coordenador de Engenharia Elétrica, Nelson Knak, o gestor administrativo
TecnoURI, Rômulo Madrid de Mello, e egressos do Curso de Química.

Inovatec 3D faz doação de máscaras
A Inovatec 3D,
empresa associada
da TecnoUri, repassou máscaras
ao HSA. Jailton Jair
Jablonski e Everton
Grass são sócios da
Inovatec.
Para confecção
das máscaras a empresa contou com apoio da Fecopel, Universal
Plásticos, Carlos Pippi, Risky Rabisky, Livraria Arco-Íris, Minner,
Javi e Vitrola.

Treinamento de equipes
Aconteceu, nesta sexta-feira, 27, no
auditório do HSA,
um treinamento com
as equipes de Sanificação, Lavanderia e
Costura. A atividade, desenvolvida pela
enfermeira Daiane
Prestes, juntamente com a coordenadora da Sanificação,
Lavandeira e Costura, Mirtes Dinon, foi sobre o uso adequado e medidas de prevenção para evitar contaminação
no momento da retirada dos equipamentos de proteção. A
ação faz parte do plano de contingência para evitar infecção
com o novo corona vírus (Covid-19).

Odontólogos fazem doação ao HSA
O Hospital Santo Ângelo recebeu,
nesta quinta-feira,
26, o repasse de
materiais de proteção. A doação foi
feita pelos odontólogos Fábio Bohrer
da Veiga, Ruy Costi
Pandolfo e Cristiano Grehs.
Na foto, o diretor administrativo, Marcelo Borges,o dentista Fábio Bohrer da Veiga e o gestor de compras, Paulo
Carvalho.

Sesc Santo Ângelo repassa luvas ao HSA
O
Hospital
Santo Ângelo recebeu do Sesc
Santo Ângelo a
doação de luvas
descartáveis.
O repasse foi
feito ao diretor
administrativo, Marcelo Borges, pelo coordenador
do Sesc, Luciano Maso, e a gerente do Senac, Andreia dos Santos Moreira.
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