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“QUANDO SOMOS BONS PARA OS OUTROS, SOMOS AINDA
MELHORES PARA NÓS.” (Benjamin Franklin)
A AMABEL – Associação dos Amigos do Hospital Santa
Isabel é uma ONG – Organização não Governamental,
cons tuída em Blumenau no dia 25 de novembro de 2004, e
declarada de U lidade Pública Municipal em 10 de
novembro de 2005 sob o nº 6.781, e declarada de U lidade
Pública Estadual em 14 de agosto de 2006 sob o nº
13.814/06.
Tem por ﬁnalidade o incen vo, a promoção, a coordenação
e execução de programas e a vidades des nadas a
congregar esforços da comunidade em prol do Hospital
Santa Isabel, uma vez que mais de 60% dos atendimentos
são direcionados aos usuários do Sistema Único de Saúde.
Considerando que atualmente o HSI é referência no
atendimento de alta complexidade na região da AMMVI e
para todo estado, além de qualiﬁcar seus mais de 1.000
proﬁssionais é indispensável dispor de instalações
modernas, oferecendo aos clientes agilidade, conforto e
segurança.
O Hospital Santa Isabel possui 263 leitos, 27 leitos nas
Unidades de Tratamento Intensivo, sendo uma geral e outra
coronariana. As reformas são realizadas conforme verbas

arrecadadas. Com o auxílio da Comunidade até julho/2016
foram reformados 123 quartos.
- Em 2004, reforma e ampliação do Setor Bertha Louise –
Maternidade.
- Em 2009, reforma com novo layout da Unidade São José e
dos quartos 514 e 515 da Unidade Nossa Senhora das
Graças – Neuro.
- Em 2011, reforma com novo layout de todo o setor
Unidade Irmã Luizita I.
- Em 2013, reforma e revitalização dos quartos, posto de
enfermagem e demais dependências do Setor Bertha
Louise – Maternidade (já haviam sido reformados em
2004).
- De 2014 a 2016, reforma da Unidade Coração de Jesus –
Cardiologia.
Para celebrar e agradecer as doações recebidas, anualmente é realizado um jantar comemora vo. No dia 31 de
Outubro, no Teatro Carlos Gomes, às 20 horas ocorrerá um
jantar para comemorar estas conquistas alicerçadas no
trabalho e dedicação de muitos “AMIGOS”. Toda
arrecadação será u lizada no Projeto Adote Um Quarto.

Convidamos, pois, TODOS OS MEMBROS DO CORPO CLÍNICO DO HSI para pres giarem este jantar que, além de reconhecer
quem ajuda, oferece a possibilidade de melhora das CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA TODOS NÓS. Se não puder ir, colabore
comprando um convite.
Durante o evento, haverá um leilão de obras de arte
assinadas por renomados ar stas de nossa cidade. Toda a
arrecadação será u lizada no projeto Adote Um Quarto.
Local: Teatro Carlos Gomes
Horário: 20h
Valor: R$ 75,00
Traje: Social
Maiores informações na Secretaria do Hospital.

