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Hospital Jaraguá inaugura UTllnfantii
Mais uma melhoria garantida pela família vvanaé: Weege, incentivadora e maior contribuinte da instituição

o dia 5 de novembro
marca a consolidação do

, projeto de modernização
do Hospital e Maternidade
Joroçuó. Com a

inauguração da Unidade
de Terapia Intensiva
Infantil, uma das mais
sofisticadas de todo o Sul
do País, a instituição firma
se como centro de
referência em saúde, A

construção da unidade
beneficia o atendimento
pediátrico, centralizado
no Hospital Jaraguá,
contribuindo para reduzir
significativamente o alto

. índice de óbitos,
provocado pela
transferência de crianças,
O centro leva o nome de
seu maior incentivador, o
industrial Wandér Weege,
"Ele nos prometeu mais
este beneficio quando
inaugurou o Centro de '

Check-up, em 1998",
lembra o diretor
administrativo, Hilário
Dalmann,
O projeto inicial previa a

construção da UTI infantil
anexa à pediatria, com
área de 120 metros
quadrados e cinco leitos.
Consultado,Weege
autorizou a ampliação da
obra poro 300 metros
quadrados, com 10 leitos.
"EsColhemos o melhor por
que trata-se de vidas",
Justifica. A unidade
recebeu equipamentos de
última geração, cuidados
especiais com iluminação,
er condicionado e filtros.
"Estivemos em São Paulo,
Conhecendo a UTI do
HosPital Albert Einstein,
Para instalar em Jaraguá

Panorama: entrada.do Hospital eMaternidade Jaraguá, completamentemodernizado graças ao incentivo da famíliaWeege

do Sul o que existe de mais
atualizado", conta o

cirurgião infantil Luiz
Alberto Ung Unhares. Ele
evita comparações, mas
acredita que não exista
unidade similar no Sul do
Brasil. Reinhard Matthias
Conrads assina o projeto
arquitetônico.
Ao falar dos motivos que
o levaram a investir na
obra, Wandér Weege

recorda que é
importante, além de ter
visão industrial e
empresarial, manter a
consciência comunitária,
Idealizador, construtor e '

patrocinador do
. empreendimento, ele é o

responsável direto pela
renovação que
aconteceu nos mais
diversos setores do

hospital, nos últimos anos.

compromisso de auxiliar a
entidade. Alguns detalhes
mostram atenção especial
e perfeccionismo, como os

investimentos em reformas
no telhado, fiação e

instalaçôes hidráulicas,
pinturas internas e

externas e até

ajardinamento!
executado pelos próprios
funcionários da Malwee
Malhas,

Do telhado aos

equipamentos, tudo foi
renovado. Equipamentos
de informática,
lavanderia, cozinha,
ambulãncia, UTI móvel,
centro cirúrgico e de

imagem, centro de check

up e maternidade, são
alguns dos frutos que a

parceria família Weege
Hospital Jaraguá produziu,
desde que assumiu o

.,
bEIMAGEM
�Pital Jaraguâ

Wandér.Weeee. com esse amlso a'
comunidade íaraauaense sempre pode contar!
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Projeto de um edifício luxuoso

Em meados da década

de 20, abriu-se concurso

para a elaboração

do projeto do

primeiro hospital

jaraguaense,

pertencente a

,

uma congregação

religiosa e denominado
,

Hospital São José.

A ilustração ao lado

, resgata projeto
. apresentado à época
. para a construçöo da

instituição de saúde que

a partir de 1966 tornou-se

o Hospital Jaraguá.

Por ser muito luxuoso, o

projeto foi rejeitado e

, optou-se por outro mais

modesto.
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Parabéns pelas constantes demonstra�ões de espírita
público. Obrigado pelos incentivos e patrocínios pere a

construção de obras beneficentes, como a UTI Infantil

do Hospital e Maternidade Jaraguá.

CSM

Nosses Mospitais, C to"a

com�l1i"a"e se �l1cm para
asra"eccr: obrisa"o'
ci"a"ão Jaras�ael1se

WANDÉR WEEGE E FAMíLIA.
PARABÉNS E OBRIGADO.

Homenagem (:ê"Ni\I�T
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E assim que interpretamos
I

o gesto do industrial �

Wandér Weege.

.
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Parabéns!
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Equipamentos e tecnologia garantem qualida e prestigio ao Hospital e Maternidade Jaraguá
Cozinha
lndustrlol
Móveis em madeira, fogão
à lenha e problemas de
fluxo interno, A descrição
da cozinha do Hospital
Jaraguá mudou a partir de
qgosto de 1997, Até então,
não havia exaustor,
equipamentos elétricos e

. cozinho dietética, .

Investimentos na ordem de
RS 90 mil, patrocinados por
Wandér Weege,
reestruturaram o ornblente.
Toda em lnox. a cozinha
ganhou equipamentos e

eletrodomésticos, sistema
de exustão e câmara fria
em aço lnox,
"A reforma possibilitou a

divisão em áreas de

trabalho, facilitando o fluxo
e reduzindo o tempo de

preparo dos alimentos e o

número de funcionários",
conta a nutricionista do

hospltol. Sandra Pereira,
Alto padrão higiênico e

capacidade para servir
600 refeições por dia
marcam a nova fase,
quando os pacientes
passaram a receber as

refeições em pratos
térmicos,

Equipamentos do Centro de

Check-upem

funcionamento - completa

revisão da saúde do

paciente

Fotos: Edson Junkes/Cf?
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A nova maternidade de

Jaraguá do Sul é
inaugurada em 16 de

agosto de 1996, com
I ampliação de 5 para 12
I leitos, A Malwee Malhas
investiu RS 73,7 mil no
aumento do espaço,
Remodelada, a área da
maternidade oferece

apartamentos e quartos
para internação com

frigobar e televisão,
priorizando o conforto dos
pacientes, Em
reconhecimento à empresa

I doadora, através do
diretor-presidente,
o hospital homenageia sua I

I esposa, denominando o

espaço de Maternidade
Laurita Karsten Weege,
homenagem
gravada em placa

, comemorativa,
Uma nova ampliação foi

Centro de Check-u

Investir em equipamento que possibilite diagnóstico
completo da saúde do paciente é imperativo às

instituições de saúde que pretendam oferecer qualida
nos serviços. Baseado nessa filosofia, o Hospital e

Maternidade Jaraguá inaugura, no dia 1J demaio de

1998, o Centro de Check-up Wandér Weege, homena

ao empresár!opatrocinador
UTI móvel

Cima, o industrial Wandér Weege, a secretária de Saúde
NanciZi�mermann e o deputado Vicente Caropreso

inauguram aplaca da unidade

Parapreencher uma I

necessidade de Jaraguá do
Sul, que não possuía
Unidadede Terapia

Intensiva, a família Weege '

doa ao hospital veículo
adaptado com todos os

equipamentos necessários
ao atendimento

emergencial. A entrega
simbólica foi realizadapela
empresária iaumaKarsten
Weege, em dezembro de

1996, ao diretor-
administrativo,
Hilário Dalmann.

o lado, WandérWeege e o presidente do hospital, Lírio

Utech, descerrando a faixa de inauguração

Maternidade
realizada este ano na

maternidade, interligando
ao mesmo circuito a sala
de parto e o berçário,
Foram construídas salas de
recepção e admissão da
gestante, de pré-parto, de
parto e de admissão para

os recém-nascidos,
Os procedimentos
obstetrícios e neonatais
foram centralizados no

mesmo espaço, com
construção de sala

especial de curativos e

exames ginecológicos,

Pr.imeiras
melhorias

WandérWeege e

Bruno Breithauptna entrega

da ambulãncia doada ao

Hospital eMaternidade

Jaraguá

pelaMalweeMalhas
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Obrigado
WandêrWeege

,

pelo apoio ao nosso Hospital.
/
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Tecnologia de ponta a serviço da vida
Fotos: Edson Junkes/CP

Centro cirúrgico.
Inaugurado em 29 de dezembro de 1991,

através de construção e doação de

Wandér Weege. Dispõe de três salas de

cirurgia, uma sala de recuperação, uma

central de esterilização, sala de parto e

pré-parto.

\

Nossos parabéns ao Hospital e Maternidade Jaraguá pela
inauguração da moderna UTI Infantil.

Nossa homenagem ao Sr. Wandér Weege e família, pelo
desprendimento, abnegação e dedicação pelas causas da

saúde da região do Vale do Itapocu.
ci" (_� Equipe do
I \ \j

•/'�.jV ir LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS LTDA.

Centro de

Imagem
No dia 30 de setembro de 1994 o Hospital

e Maternidade Jaraguá inaugurou

completo centro de diagnósticos,

equipado com aparelhos para raio X,

tomografia e arco cirúrgico. O custo dos

equipamentos foi dividido entre os

médicos sócios do hospital (que arcaram

com 50% do valor) e a diretoria da

entidade, parcela que o empresário

WandérWeege assumiu. Ele doou RS 40

mil para aquisição de aparelho de raio X

e arco cirúrgico.

Equipementos e idéias,
ferramentas bem

utitizedsspala salvar
vidas. jar<.1.fJu/i do Sul

egredece ,]
fc7mília Weege.
Homenagem da

FLORIANI EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA.

FELIZ DAQUELE QUE HONRA SUA

TERRA, E COLABORA COM O BEM

ESTAR DESEU 'OVO.

! !
. ..

Uma homenagem

TABELIONATO BARTEL
DE OSNILDO BARTEL
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História de uma grànde amizade

Registro: vista do prédio do atual Hospital e Maternidade Jaraguá em construção na década de 20, à época Hospital São José

condições de comprar
equipamentos, por isso,
sem apoio, não haveria

tecnologia, nem
poderíamos implantar
novos recursos", lembra o

diretor-administrativo,
Hilário Dalmann.
Além dos investimentos em

tecnologia, o incentivo

possibilitou a manutenção
da estrutura do hospital,
prédio construído ainda
na decáda de 20 e

carente de reformas. Um
dos marcos para a

modernização da
entidade foi o início do

processo de

informatização, em 1995,
com a doação de

equipamentos pela
Malwee Malhas. O

hospital comprou
softwares e o setor
administrativo sofreu um

impulso, com o auxílio de
leitora-copiadora, que
possibilita a microfilmagem
dos prontuários de

evita a possibilidade de
cortes de enerçio.
suficiente para gerar até
789 ornpéres,
Encerrada essa fase, que
culmina com a

inauguração da UTI infantil,
a instituição empreende
novo campanha, pela
ampliação do pronto
atendimento infantil e
adulto. A administração
tem certeza de que será
possível concluir mais essa

meta com rapidez, já que
pode apostar na parceria
de sempre.

O edifício do atual

Hospital Jaraguá foi
construído em 1927.
Conhecido como o

"Hospital do Morro", o
prédio abrigava o Hospital
São José, administrado
pela Igreja Católica. A
comunidade evangélica
luterana adquiriu o prédio
em 1960, com a

transferência do Hospital
São José para outro local.
No dia 27 de fevereiro de
1966 o Hospital Jaraguá é
inaugurado. nesse espcço.
com auxílio da
comunidade.
É dessa fase a origem da
história de contribuições,
elen codas pelo família
Weege, à instituição.
Wolfgang Weege, líder
comun�ário,arrecada
com o livro ouro da
comunidade evangélica
as primeiras doações. O
filho, Wandér, internado
no hospital em 1987, sente
os dificuldades causadas

pacientes.
Com a implantação das

inovações, a potência do

gerador doado ao

hospital em 1996 por
empresas da cidade
tornou-se insuficiente. A

instituição recebeu o

modeio Stemac ST 2000,
com motor Cummins, com
capacidade de 330 Kva,
em substituição ao antigo,
de 114 Kva. O novo

gerador, compatível com
as necessldodes dos

equipamentos
implantados no hospital,

pela falta de estrutura e se

dispõe a contribuir para a

melhoria da instituição,
que não dispunha de

equipamentos suficientes
para realizar atendimento
adequado. Começa aí
uma nova fase na história
da entidade.

BENEFíCIOS - As placas de

inauguração nos

corredores do hospital dão
indícios sobre os

responsáveis pelas
melhorias. Em

agradecimento, o
sobrenomeWeege se

repete. Maternidade
Laurita Karsten Weege,
Centro Cirúrgico Família
Wandér Weege, Centro de

Check-up Wandér
Weege ... Graças ao apoio
da família, o Hospital e
Maternidade Jaraguá
tornou-se uma das mais
bem equipadas
instituições de saúde da
região. "Não temos

o trCLba.lho produtivo é

aquele que sa.i da.s m.ã.os

de um.a. pessoa. a.legre.
Homenagem ao industrial Wandér Weege
Instaladora Elétrica Conti
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