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O semarário
Deputada Patrícia Alba indica
emenda de R$ 100 mil ao HSA
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HOSPITAL 
SANTO ÂNGELO

Provedora recebe reitoria da Unijuí
Direção do HSA com a equipe do curso de Medicina da Unijuí

A direção do Hospital Santo Ângelo reuniu-se, na quin-
ta-feira (22), com a reitoria e a equipe do curso de Me-
dicina da Unijuí. No encontro, a provedora do HSA, 

Iara Fortes, falou com a reitora da universidade, professora Cátia 
Nehring, e outros integrantes do curso de Medicina. 

A reunião deu sequência às tratativas do convênio de cooperação 
firmado em 2019 entre as duas instituições. O objetivo desta ação é 
ampliar a oferta de vagas de graduação em Medicina na Unijuí, pos-
sibilitando estágios de acadêmicos no Hospital Santo Ângelo.

O encontro também contou com a participação da vice-prove-
dora, Isabel Cristina Mana Câmera, os diretores administrativos  Ri-
cardo De Marchi Nicolau e Gelson Luis Schneider, o diretor técnico, 
Henrique da Costa, o integrante da diretoria, Alceu Mioso, a gerente 
de enfermagem, Maristane Almeida, assim como a vice-reitora da 
Unijuí, Fabiana Fachinetto, a procuradora institucional, Cristiane 
Villa, o coordenador do Curso de Medicina, Jorge Brust, e a coorde-
nadora pedagógica, Heloisa Eickhoff.

A deputada estadual, Patrícia Alba, indicou emenda parlamen-
tar no valor de R$ 100 mil ao Hospital Santo Ângelo. O ofício co-
municando o recurso foi entregue, na sexta-feira (23), à provedora 
do HSA, Iara Fortes, pelos vereadores do MDB, Osvaldir Ribeiro de 
Souza (Vando) e Márcio Antunes. A vice-provedora, Isabel Cristina 
Mana Câmera, também esteve no ato.

A provedora do Hospital Santo Ângelo, Iara Fortes, agradeceu 
à parlamentar e aos vereadores pela indicação do recurso que será 
destinado às ações de enfrentamento da Covid-19. 

Provedora e vice-provedora recebendo ofício dos vereadores 

"Quero agradecer às equipes de enfermagem do Pronto 
Atendimento e da Unidade A pelos cuidados nos dias que passei 
internado no Hospital Santo Ângelo. Encontrei uma equipe ca-
pacitada e maravilhosa. Também agradeço às enfermeiras Maris-
tane Almeida e Haidê Brissow e ao médico Osmany Rodriguez 
Frometa. 

Registro muita gratidão citando uma passagem bíblica de 
Salmos 73:26: Ainda que a minha mente e o meu corpo enfra-
queçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre pre-
ciso."

Valmir Appel

AGRADECIMENTO

Os novos di-
retores adminis-
trativos do HSA,  
Claudinei Valim 
dos Santos, Ri-
cardo De Marchi 
Nicolau e Gelson 
Luis Schneider, 
acompanhados 
pela provedora 
Iara Fortes, conhe-
ceram, no dia 9 de 

Diretores visitam as instalações do HSA

Novos diretores conhecendo as unidades

abril, as unidades e diferentes setores do Hospital Santo Ângelo.
A visitação também contou com a participação do diretor 

técnico, Henrique da Costa, a diretora clínica, Mabel Konzen, a 
gerente de enfermagem, Maristane Almeida, e a coordenadora 
da Sanificação, Lavanderia e Costura, Mirtes Dinon.
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Hospital Santo Ângelo

PARA UM NOVO TEMPO

FELIZ ANIVERSÁRIO!
BERENICE CARVALHO RAUBER 23/04 
LUCAS TOLFFO MELO 23/04 
ELISIANE BITENCOURTE DO NASCIMENTO 24/04 
ALEX MARTINS ANTUNES 25/04 
CLAUDIOMIR DO NASCIMENTO SEHN 25/04 
SHEILA MACHADO DA SILVA 25/04 
ANA FLAVIA DOS SANTOS PERLIN 26/04 
ELAINE FATIMA SCHNEIDER 27/04 
ROSANE DE FATIMA TORRES DE FREITAS 27/04 
ANA SILENE MACHADO 28/04 
EMANOELE BUSATTO 28/04
NADIA LILIANE DA ROSA 28/04 
CAMILA DE SOUZA 29/04 
SARA BARICHELLO 29/04 
KELLY MACHADO DOS ANJOS 30/04 
PAMELA MICHELE UECKER DA LUZ 30/04

"Que a vida seja repleta de bons e felizes momentos. 
Parabéns aos aniversariantes da semana!"

Direção do HSA

Provedoria e direção prestando homenagem 

Aniversariantes de abril recebem homenagem

A Escola de Educação Especial Raio de Sol da APAE fez, 
na terça-feira (20), a doação de escalda-pés aos pro-
fissionais que atuam na linha de frente contra a Co-

vid-19. A entrega foi feita por representantes do educandário à vi-
ce-provedora do HSA, Isabel Cristina Mana Câmera, que agradeceu 
o gesto solidário.

A professora Stela Kerbel De Marco diz que a ideia da home-
nagem foi dos alunos autodefensores (líderes) e do grupo Gestão 
e Família da APAE. "Os escalda-pés, elaborados com óleos essen-
ciais, sais de banho e ervas aromáticas, proporcionam relaxamento 
e bem-estar", explica.

Na entrega, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, as 
assistentes sociais do HSA, Maira Bagatini, e da APAE, Juliana Ko-
chen, a estagiária Andreia Camilo, e os alunos Vitor Klainubing e 
Fernanda Gonçalves da Silva.

Escola Raio de Sol da APAE presta 
homenagem aos profissionais de saúde

Vice-provedora, Mana Câmera, com alunos e representantes da escola

Rotary Club de Santo Ângelo repassa valor

O Grupo Polí-
ticas de RH fez, na 
segunda-feira (20), 
o repasse de Cestas 
Natalidades às cola-
boradoras do Hos-
pital Santo Ângelo 
em licença-mater-
nidade. Foram be-

Agradecimento

Colaboradoras recebem Cesta Natalidade

Os colaboradores 
de aniversário do mês 
de abril receberam 
homenagem da pro-
vedoria. A atividade 
aconteceu no dia 9 
de abril com a parti-
cipação da provedora 

Presidente fazendo entrega à vice-provedora

Empresário doa valor ao hospital

Os clubes 
de serviços têm 
sidos parceiros 
importantes do 
HSA. Na sexta-
-feira (23), a vi-
ce-provedora, 
Isabel Cristina 
Mana Câmera, 
recebeu o valor 
de R$ 6 mil do 

Colaboradores de aniversário

do HSA, Iara Fortes, a vice-provedora, Isabel Cristina Mana 
Câmera, os diretores administrativos, Claudinei Valim dos 
Santos, Gelson Luis Schneider e Ricardo De Marchi Nicolau,  
o médico Cláudio da Luz, a gerente de enfermagem Maristane 
Almeida e a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes.

Dentre os homenageados do mês, os diretores adminis-
trativos, Claudinei e Ricardo, e o Dr. Cláudio. A atividade teve 
como objetivo promover a valorização e a qualidade de vida 
dos colaboradores que atuam na instituição.

O empresário 
Glênio Seifert fez 
a doação de R$ 10 
mil para o Hospi-
tal Santo Ângelo. 
O valor vai via-
bilizar a aquisi-
ção de mobiliário 
para quarto da 
Unidade F. 

A doação se 
soma a outros va-
lores doados por empresas como a Alibem, Fundimisa e Unicred 
Eleva à campanha desenvolvida pelo HSA.

Luis Carlos Sabo e Isabel Cristina Mana Câmera

Grupo Políticas de RH com beneficiadas

neficiadas a auxiliar de pessoal, Janine Valentina dos Santos 
(Recursos Humanos) e as técnicas de enfermagem Ana Caroli-
ne Dias Alves (Central de Materiais Esterilizados), Taicy Elizie 
Ristow e Matieli Santos Coletto (UTI Neonatal).

A entrega foi feita pela psicóloga do Trabalho, Carine Bue-
no Fernandes, e a assistente de pessoal, Pâmela Uecker. 

O benefício é viabilizado mediante contrato do Hospital 
Santo Ângelo com seguradora. A cesta contém alimentos para 
o aporte nutricional da mãe e do bebê, assim como kit com 
fralda, mamadeira, bicos, xampu, óleo para pele, entre outros.

presidente do Rotary Club de Santo Ângelo, Luciano Flo-
res.  

Na entrega, o integrante da provedoria, Luis Carlos 
Sabo, e o tesoureiro do Rotary Club, José Carlos Kegler.


