
Hospital realiza prestação de contas referente ao Programa 
Troco Solidário do Supermercado Righi 

Na tarde desta última quinta, 16, na Sala de Reunião do Hospital de 
Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, o Administrador do Hospital, 
Jorge Valdemar Batista de Souza, fez a prestação de contas do 
Programa Troco Solidário. Estavam presentes a Prefeita Zilase 
Rossignollo e o proprietário do Supermercado Righi, Antônio Righi. 
O administrador da casa de saúde juntamente com 
alguns funcionários apresentou aos presentes os investimentos 
feitos com os recursos repassados num total de R$ 24.391,00 (vinte 
e quatro mil trezentos e noventa e um mil reais) arrecadado no 
período de junho a dezembro de 2016, o que permitiu a compra de 
equipamentos para os setores de Raio X e SAMU, tecidos para 
lençóis, roupas para ambulatório, bloco cirúrgico e demais unidades 
do hospital. O empresário Antonio Righi em sua manifestação 
agradeceu a participação da comunidade que solidariamente 
abraçou a campanha e ressaltou a importância de que mais 
segmentos se juntem a esta causa que beneficia toda a população 
e ajuda a salvar vidas. "Destaco aqui a iniciativa e 
comprometimento Prefeita Zilase e da gestão do hospital, o que 
levou Rosário do Sul a superar em termos de arrecadação as 
campanhas realizadas em outros municípios da região". A prefeita 
ao se manifestar destacou a dedicação dos funcionários do 
Supermercado Righi, do hospital e também do SINDISAÚDE, o que 
foi fundamental para o êxito da campanha. "Nosso compromisso 
com a comunidade é permanente, como sempre falo, tudo pode ser 
feito com muito trabalho, planejamento e acima de tudo com 
iniciativa, desprendimento e nesse caso solidariedade, pois todos 
precisamos  do hospital e, portanto temos que ajudar sempre, seja 
da maneira que for, na conta de luz, no troco solidário do Righi, no 
troco amigo da Panvel e de outras formas também, como fez o 
Sindisáude com a doação de mais de 950 quilos de alimentos, e 
agradeço ao Márcio e sua diretoria pela excelente iniciativa", 
finalizou. A prefeita Zilase entregou ao empresário Antonio Righi um 
ofício de agradecimento a empresa em nome da comunidade 
rosariense. 

Equipamentos comprados com recursos do Troco Solidário: 

Eletrodos CPR - SAMU R$ 1.615,00; Cassete RASS (Equipamento 
de Revelação de RX) - R$ 9.144,00; Tecido para confecções de 
lençóis R$ 8. 673,00; Tecido para confecção de roupa para o bloco 
cirúrgico, ambulatório e obstetrícia R$ 7. 857,65; medicamentos 
para tratamento de infarto R$ 4. 008,00 totalizando R$ 31. 297,65, 



sendo que parte do investimento foi parcelada e será pago através 
da arrecadação da campanha nos próximos meses. 

 

 

 


