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Expediente

HOSPITAL SANTO ÂNGELO

A conteceu, nesta sexta-feira, 31, a videoconferência en-
volvendo os profissionais do Hospital Santo Ângelo 

e os da HCor. Na oportunidade foram discutidas ações de ali-
nhamento do trabalho das equipes. 

A HCor disponibilizou uma rede de atendimento 24 horas, 
tanto na área médica quanto na enfermagem para atendimen-
tos de pacientes Covid-19.

Na reunião o diretor administrativo, Marcelo Borges, a mé-
dica responsável técnica das UTIs, Joise Wotrich, a gerente de 
enfermagem, Maristane Almeida, a enfermeira do SCIH, Da-
niele Berwanger, os enfermeiros Joel Bueno e Cinthia Oliveski, 
e o coordenador da Tecnologia da Informação (TI), Eduardo 
Ritter.

Alibem doa 100 quilos de carne suína ao HSA

Um importante gesto solidário marcou a manhã 
desta sexta-feira. O membro do conselho administrati-
vo do frigorífico Alibem, Juscelino Gonçalves, repassou 
100 quilos de carne suína ao HSA. O provedor Odorico 
Bessa Almeida recebeu a doação.

Na entrega, o secretário de Indústria e Comércio, 
João Baptista Santos da Silva, o empresário Fernando 
Londero, as nutricionistas Marília Sima e Fabiane Dalla 
Corte, o auxiliar de compras, Alexandre Nunes, e o inte-
grante do almoxarifado, Guilherme Siqueira.

Em tempos de pandemia da Covid-19, o Hospital Santo 
Ângelo tem intensificado ações para garantir a segurança de 
seus colaboradores. Até a última segunda-feira, 27, foram re-
alizados 540 testes rápidos nos colaboradores do HSA. Destes, 
16 deram resultado positivo e foram encaminhados para iso-
lamento, com monitoramento do quadro de saúde. Os testes 
serão realizados em todos os funcionários e médicos que atuam 
na Instituição de Saúde.

Em paralelo a essa medida, o SESMT (Serviço Especializa-
do em Segurança e Medicina do Trabalho) do HSA reforçou 
os protocolos de segurança. Além disso, desde o dia 1º de ju-
nho começou a aferição de temperatura dos colaboradores e 
familiares de pacientes nos acessos do hospital. Esse trabalho 
está sendo supervisionado pelo diretor administrativo do HSA, 
Marcelo Borges, e o médico do trabalho, Darci Kercher Junior, 
com o suporte técnico do Sesmt.

Hospital faz testes de Covid-19 em 
 colaboradores e reforça protocolos 

Videoconferência entre HSA e o 
HCor marca início da parceria
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Anderson da Rosa Ribas 31/07
Elisiane Garcia 01/08 
Isac Ceretta 01/08
Sonia Nara Farezin 01/08 
Catiele Aparecida Calegaro 02/08 
Joanza Almeida Carlesso 04/08 
Marceli Elenir Kwiatkowski Machado 04/08 
Paola Grassel Malesuik 04/08
Tiago Lima dos Santos 05/08 
Cleomar Ribas Teixeira 05/08 
Daiane Zaltron 05/08  
Denise Guerin 05/08 
Diana Teixeira Polanski 05/08 
Guilherme Siqueira dos Santos 06/08 
Heron da Silva Mousquer 06/08 

ANIVERSARIANTES

Reunião do setor de Compras 

O setor de Compras do HSA realizou treinamento, na 
terça-feira, 28, de atualização do uso da plataforma de 

compras Bionexo. A medida visa dar mais transparência na utili-
zação das emendas governamentais para a Covid-19.

Participaram do treinamento o gestor de compras, Paulo Car-
valho, a analista de compras, Greice Gonçalves Paz, e o auxiliar de 
compras, Alexandre Nunes.

Deputado Covatti Filho indica 
emenda de R$ 100 mil

O deputado 
federal, Covatti 
Filho (PP), indi-
cou emenda par-
lamentar de R$ 
100 mil ao Hos-
pital Santo Ânge-
lo. O documento 
informando do valor foi repassado, na quarta-feira, 29, ao 
provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, pelo vice-pre-
feito de Vitória das Missões, Luciano Lutzer. Na entrega o 
diretor administrativo do HSA, Marcelo Borges, a integran-
te da diretoria, Isabel Cristina Mana Câmera, o assessor do 
deputado Covatti Filho, Uiliam Cargnelutti, e o empresário, 
Nivaldo Langer de Moura.

Os recursos são destinados para ações de enfrentamento 
à Covid-19.

Alunos da turma 
12 do curso Técnico 
de Enfermagem do 
Senac juntamente 
com a professora e 
enfermeira, Daiana 
Prestes, estiveram 
na Unidade E para 
aplicação do Proje-
to Integrador. Neste 

Projeto Integrador

módulo trabalhou-se a prevenção da transmissão de doenças 
infecciosas através da higienização frequente das mãos. Fo-
ram disponibilizados frascos com álcool gel para todos os pa-
cientes e acompanhantes da unidade. O material arrecadado 
foram doações dos alunos. Também teve a entrega de folder 
explicativo sobre a melhor forma de higienização das mãos.

Doação de máscaras para a UTI Neonatal
O empresário Cláudio 

Tolfo, da Gabi Calçados,  
efetuou a doação de másca-
ras para os pais de recém-
-nascidos da UTI Neonatal. 

O repasse foi feito para 
a gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida. A en-
fermeira Cristina Taborda 
também esteve presente na 
entrega.

Encontro com empresários

A direção do Hospital Santo Ângelo apresentou dados 
financeiros da Casa de Saúde para empresários locais, na 
sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). 

No encontro, o provedor Odorico Bessa Almeida, a vi-
ce-provedora, Iara Fortes, o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, o consultor hospitalar, Edemar Paula da Costa, a 
gestora do setor de Contabilidade, Andreia Barz, o tesou-
reiro Leo Mousquer, o médico Cláudio da Luz, a integrante 
da diretoria, Isabel Cristina Mana Câmera, e o assessor de 
direção, Fermino Zucoloto Batista.


