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HOSPITAL SANTO ÂNGELO

Governador anuncia repasses de
recursos para hospitais do Estado

HSA recebe equipamentos para
enfrentamento da Covid-19

A

conteceu, na quinta-feira, 2 de julho, a entrega
de equipamentos adquiridos com recursos da
Sicredi União para o enfrentamento da Covid-19. Foram
repassados um eletrocardiógrafo, analisador clínico de
parâmetros sanguíneo (gasometria), oxímetro de pulso
portátil, aparelho para verificação de pressão arterial, estetoscópio, monitor B105 e Warm Touch Bivolt.
Na entrega, o provedor Odorico Bessa Almeida, a vice-provedora, Iara Fortes, o diretor administrativo, Marcelo
Borges, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, o gestor de
compras, Paulo Carvalho e o representante da MA Hospitalar, Maicon Pereira.

Diretor administrativo fala sobre
ampliação de leitos de UTI na Rádio Sepé

Mais de cem hospitais gerenciados pelo governo do
Estado receberão um reforço financeiro para o combate
ao coronavírus. Os recursos são provenientes de emendas
extraordinárias da bancada federal gaúcha e já está no caixa estadual para ser encaminhado aos hospitais. O Hospital Santo Ângelo foi um dos contemplados.
O anúncio do repasse foi feito na manhã de terça-feira,
via videoconferência transmitida em redes sociais. Com
a participação do governador Eduardo Leite, do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e da secretária da Saúde, Arita Bergmann, o encontro reuniu deputados federais e estaduais e senadores.
A bancada federal realocou, por meio de emendas
extraordinárias, recursos de outras pastas federais para
a Saúde. No total, serão R$ 99,3 milhões repassados ao
Rio Grande do Sul com o objetivo de fortalecer as ações
de combate ao coronavírus. Desse valor, R$ 43.400.725,93
serão enviados a 111 hospitais sob gestão estadual. O restante do valor será repassado a hospitais sob gestão municipal.

Monpar faz doação de 5 mil máscaras

O diretor administrativo do Hospital Santo Ângelo,
Marcelo Borges, deu entrevista, na quinta-feira, 2 de julho, ao apresentador Paulo Renato Ziembowicz, no programa Aldeia Global da Rádio Sepé Tiaraju.
Dentre os assuntos, as ações de enfrentamento à Covid-19 pelo HSA, o número de leitos clínicos e de UTI
disponibilizados, o repasse de cinco respiradores pelo
Governo do Estado, o apoio de empresários e municípios para viabilização do funcionamento dos novos leitos, assim como o trabalho de planejamento do HSA na
compra de kits de intubação, anestésicos, testes rápidos e
outros insumos hospitalares.

A Monpar fez,
na quinta-feira,
2, a doação de 5
mil máscaras para
o Hospital Santo
Ângelo. A doação
foi feita ao assessor de direção do
HSA,
Fermino
Zucoloto Batista, pelos sócios proprietários da Monpar
Construções, Airton Mantovani e Valmir Parnoff.
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Hospital Santo Ângelo

O

Grupo CPFL repassa máscaras
cirúrgicas, testes rápidos e álcool gel

Grupo CPFL
repassou ao
Hospital Santo Ângelo máscaras cirúrgicas
(PFF2), testes rápidos
para a Covid-19 e álcool gel no valor de R$
250 mil.
A entrega foi feita na sexta-feira, 26, ao diretor administrativo, Marcelo Borges, e o gestor de compras, Paulo Carvalho. Outra parte do material de proteção individual e frascos
de álcool gel já tinha sido repassada anteriormente.
O material é destinado para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Na região, o Grupo CPFL Energia está presente através da distribuidora RGE Energia.
Dia da Telefonista
No dia 29 de junho foi comemorado
o Dia da Telefonista. A
equipe de profissionais
que atuam no Hospital
Santo Ângelo receberam homenagem, nesta segunda-feira, do
Grupo Políticas de RH
e direção do hospital.
Na homenagem,
o provedor do HSA,
Odorico Bessa, o diretor administrativo,
Marcelo Borges, o coordenador de Recursos
Humanos, Otávio Possebom, e a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes.
Nossa homenagem às telefonistas Brunilda Lemos
Schinwelski, Lidiane Cargnelutti, Juliana Simas, Denise Beatriz de Moura e Berenice Rauber.

Empresários se mobilizam na busca
de recursos para ampliar leitos de UTI
O Governo do
Estado
encaminhou novos respiradores ao HSA
e os empresários
locais se mobilizam na busca de
recursos para viabilizar o funcionamento de cinco novos leitos de UTI do
Hospital Santo Ângelo para atendimento de pacientes com
Covid-19. O empresário Fernando Vontobel Londero está
coordenando a campanha na comunidade, visando arrecadação de recursos que vai garantir a ampliação dos atuais 19
leitos de UTI para 24.
A campanha conta com a participação da AMM,
Prefeitura de Santo Ângelo, Hospital Santo Ângelo,
CDL, Acisa, Sindilojas, Sindicato Rural e Sindigêneros.
O empresário salienta que essa ação tem dois grandes objetivos: salvar vidas e ampliar a capacidade de atendimento da região, que pode melhorar os índices de classificação
do Distanciamento Controlado do Estado. “A nossa ideia
é baixar o índice de risco e viabilizar o funcionamento do
comércio. Dessa forma podemos qualificar o serviço do
hospital, assim como preservar vidas e empregos”, destaca
Londero.
RECURSOS
Fernando Vontobel Londero diz que até essa sexta-feira empresários e entidades conseguiram arrecadar R$ 475
mil. O coordenador da campanha destaca como excelente
a adesão de todos, demonstrando a credibilidade do Hospital Santo Ângelo na comunidade regional. Ele explica
que essa ação dos empresários se soma ao trabalho das 24
prefeituras da região e câmara de vereadores. O objetivo é
obter um aporte de recursos necessários para três meses.
O empresário ressalta que esses recursos são destinados a
uma conta específica para pagamento de custos dos cinco
novos leitos. As pessoas físicas ou jurídicas que quiserem
contribuir com a campanha podem efetuar depósito de
qualquer valor em nome da Associação Hospital de Caridade Santo Ângelo, CNPJ nº 96.210.471/0001-01, na
Cooperativa Unicred (136), agência 5100, conta corrente
nº 003892-0. Fernando orienta a todos que efetuarem sua
doação que coloquem identificação para que o HSA possa
emitir recibo. A campanha encerra no dia 10 de julho.
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