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Mobilização para instalar 5 
novos leitos de UTI no HSA

A mobilização de recursos está garantindo a ins-
talação de mais cinco leitos na UTI do Hospital 

Santo Ângelo (HSA). Na noite de quarta-feira, 24, aconte-
ceu reunião para viabilizar os valores necessários. O tra-
balho iniciou no mês de abril, a partir do anúncio da libe-
ração de respiradores para o Rio Grande do Sul, quando o 
deputado estadual Eduardo Loureiro iniciou articulação 
junto a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, 
para a destinação de equipamentos ao HSA. 

O provedor e o administrador do HSA, Odorico Al-
meida e Marcelo Borges, apresentaram um levantamento 
de custos, envolvendo a equipe de trabalho e a estrutura. 
A prefeitura, juntamente com a direção do HSA, começou 
a mobilizar a comunidade.

O empresário Fernando Londero assumiu a coordena-
ção do levantamento de recursos. Da mesma forma, hou-
veram tratativas com os prefeitos da AMM.

DEFINIÇÃO
A prefeitura destinará três parcelas de R$ 50 mil. A 

AMM, três parcelas de R$ 50 mil. O Frigorífico Alibem 
doará R$ 100 mil e o Frigorífico Callegaro outros R$ 50 
mil. As empresas do ramo supermercadista se uniram e 
vão doar R$ 80 mil. Outros setores do comércio entrarão 
com R$ 50 mil e o HSA, R$ 70 mil.

A direção do HSA iniciou o procedimento de cadas-
tramento dos novos leitos na quinta-feira. A partir da li-
beração do Estado, o HSA passará a contar com 24 leitos 
de UTI.

Provedor: Odorico Bessa Almeida
Jornalista: Cristiano Devicari
Rua Antônio Manoel - 701
Telefone: (55) 3313 1444

Expediente

HOSPITAL SANTO ÂNGELO

Lions Clubes de Santo Ângelo 
repassam 600 máscaras ao HSA

Unidos no enfrentamento do coronavírus, os Lions 
Clubes Santo Ângelo Centro, Tiaraju e Universitário fize-
ram a doção de 600 máscaras ao Hospital Santo Ângelo. 

Na entrega, o diretor administrativo do HSA, Marcelo 
Borges, a presidente do Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju, 
Maristane Almeida, a presidente do Lions Clube Santo Ân-
gelo Universitário, Rosicler Marcondes Moreira, o repre-
sentante do Lions Clube Santo Ângelo Centro, Leonesildo 
Berte e o integrante do Lions Clube Santo Ângelo Universi-
tário, Leonir Zborowski

O deputado estadual, Capitão Macedo (PSL), indicou 
emenda parlamentar de R$ 100 mil para o Hospital Santo Ân-
gelo. O parlamentar fez, no sábado, 20, a entrega do ofício ao 
provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida. 

A indicação segue a portaria nº 327/2020, que autoriza o re-
passe desses recursos para ações de enfrentamento à Covid-19.

Na entrega, o assessor de direção do HSA, Fermino Zuco-
loto Batista, o chefe de gabinete do parlamentar, José Apoliná-
rio dos Santos, e as enfermeiras Juliana Pires, Haidê Brissow e 
Claudiane Escobar.

Deputado Capitão Macedo 
indica R$ 100 mil ao HSA



2Semanário - Nº 1034 - 26/06/2020

Hospital Santo Ângelo

Jessica Neto da Silva 27/06 
Roberto Edu Santos de Almeida 27/06 
Grasiela Teixeira de Lima 29/06 
Inaja de Fátima Brum dos S. Brittes 29/06 
Eduarda Chagas da Silva 30/06 
Patrícia Pereira da Silva Taborda 30/06 
Fernanda da Luz Cardoso 01/07 

ANIVERSARIANTES

Escola Concórdia repassa valor ao HSA

A Escola de 
Ensino Funda-
mental Concórdia 
fez a doação de 
R$ 2.426,00 para 
o Hospital Santo 
Ângelo. O repasse 
foi feito pelo dire-
tor do educandário 
e capelão, pastor 

Nessa sema-
na, as embalagens 
descartáveis para o 
acondicionamento 
de alimentos trazem 
mensagens de cari-
nho e fé a pacientes 
com Covid-19. 

A nutricionista 
responsável pelo Ser-

Mensagens de carinho e motivação

Lojas Pompeia faz doações ao HSA

A filial das Lojas 
Pompeia de 

Santo Ângelo fez a doa-
ção de tolhas de banho, 
tolhas de rosto e traves-
seiros ao Hospital Santo 
Ângelo. A entrega foi 
feita pela gerente Fátima 
Divanir Ely à gerente de 
enfermagem, Maristane 
Almeida, e a coordenadora da Sanificação, Lavanderia e Costura, 
Mirtes Dinon. A doação foi em apoio às ações de enfrentamento à 
Covid-19.

Na entrega, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, 
agradeceu em nome da direção do Hospital Santo Ângelo às Lo-
jas Pompeia pelo grande gesto solidário em apoio à Instituição de 
Saúde.

Homenagem de aniversário

O tesoureiro da 
Associação Hospital 
de Caridade Santo Ân-
gelo, Leo Mousquer, 
comemorou aniver-
sário no dia 23 de ju-
nho. O aniversariante 
recebe homenagem da 
direção e colaborado-
res do Hospital Santo 
Ângelo.

Fórum em Saúde - Atendimento 
Pré-Hospitalar Pós-Pandemia

Aconteceu na se-
gunda-feira, 22, atra-
vés de videoconfe-
rência, o Fórum em 
Saúde - Atendimento 
Pré-Hospitalar Pós-
-Pandemia que reuniu 
profissionais de saúde 
da região.

O fórum contou com apresentações do coordenador de 
enfermagem do Samu do HSA, Alex Martins Antunes, Cle-
verson Metzdorf (responsável técnico de Carazinho), Silvano 
Cervo (gerente de urgência e emergência no Hospital Vida 
e Saúde), Edegar Cosmann Moi (Coordenador do Samu de 
Ijuí), Gidione Bombassaro (Médico do Hospital Vida e Saú-
de), Juliane Colpo (professora e psicóloga da Fema) e Silvana 
Pfitscher (enfermeira e professora mediadora).

O Fórum em Saúde foi promovido pela FEMA de Santa 
Rosa.

viço de Nutrição e Dietética, Fabiane Dalla Corte, ex-
plica que a ideia é levar mensagens de motivação não 
somente aos pacientes, mas também aos familiares e a 
própria equipe de nutrição que está na linha no enfre-
tamento da pandemia.

Treinamento com a Sanificação

Aconteceu, no 
dia 17 de junho, 
treinamento com a 
equipe da Sanifica-
ção para o enfren-
tamento da Co-
vid-19. A atividade Marlus Seling, ao diretor administrativo do HSA, Marcelo 

Borges. O recurso foi obtido em festa junina online promo-
vida pela escola.foi desenvolvida pela coordenadora da Sanificação, Lavanderia e 

Costura,Mirtes Dinon.
Dentre os assuntos, o uso correto dos EPIs (equipamentos de 

proteção individual), rotinas e assuntos gerais.

Doação da Universal Plásticos 
A empresa Universal Plásticos fez 

a doação de sacos para resíduos para o 
Hospital Santo Ângelo. A coordenado-
ra do Setor de Sanificação, Lavanderia e 
Costura, Mirtes Dinon, agradeceu pela 
importante ação da empresa.


