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Comemorações dos 85 anos do
HSA prosseguem neste sábado

Apresentações artísticas com colaboradores e
mateada darão prosseguimento, neste sábado, 11,
a programação especial em comemoração aos 85
anos do Hospital Santo Ângelo. A atividade começa
às 17 horas na rua Antonio Manoel, em frente ao
HSA.
Além das apresentações, também serão
disponibcilizados brinquedos para crianças e
servidos lanches para os participantes e
convidados. O evento marca o encerramento da
programação de aniversário do HSA.

.Hospital

na Comunidade

No último domingo, 5, na Praça do Brique,
aconteceu a atividade “Hospital na Comunidade – 85
anos”. Foram feitas verificação de pressão, teste de
glicose, orientações de saúde, assim como distribuição
de fôlderes educativos. Participaram desta atividade, a
gerente de enfermagem, a enfermeira Maristane
Almeida, os enfermeiros Joel Bueno, Luis Fernando
Noronha, Haidê Brissow e Rosane Hossa, as técnicas de
enfermagem
Herondina Barbosa
dos Santos, Elaine
Raquel
Marques,
Letiani Freitas de
Assis
e
Paula
Pereira Bourscheidt
e
o
auxiliar
administrativo, Ciro
Coletto.

Ato religioso

Um ato religioso em homenagem aos 85 anos do
HSA foi celebrado na quinta-feira, 9, no auditório do HSA
pelo pastor Jessé Paulo dos Santos, da Igreja Adventista do
Sétimo Dia de Santo Ângelo. Ele destacou o importante
trabalho da Casa de Saúde no atendimento de pessoas que
necessitam de atenção especial num momento de
fragilidade. Lembrou que o ministério de Jesus Cristo foi

basicamente um ministério da saúde. Depois teve uma
cerimônia de benção. No ato religioso, o diretor da Escola
Adventista de Santo Ângelo, David Euclides Martins entoou
canto de amor e fé para o público. Participaram da
cerimônia religiosa, o provedor Odorico Bessa Almeida, a
vice-provedora, Iara Fortes, o assessor administrativo,
Fermino Zucoloto Batista, a gerente de enfermagem,
Maristane
Almeida,
entre
outros.

Nova diretoria da AFUHSA

Foi empossada, na segunda-feira, 6, a nova
diretoria da AFUHSA. O ato aconteceu no auditório do HSA
e contou com as presenças da vice-provedora do HSA, Iara
Fortes, do diretor Clínico Flávio Christensen, da gerente de
enfermagem, Maristane Almeida, entre outros. A nova
diretoria é formada por Herondina Barbosa dos Santos
(presidente); Maria Helena Wolf (vice-presidente);
Rosângela Silva Santos (1ª tesoureira); Emanoele Busatto
(2ª tesoureira); Elaine Raquel Marques (1ª secretária);
Letiani Freitas de Assis (2ª secretária); conselho fiscal:
titulares: Ciro Coletto, Eliane Lacortt Almeida, Lauro Hassi,
Simone Guasso, Marilene da Costa, Noemi Gutierres do
Amaral; suplentes: Mauro Ademir Vargas Nunes, Denise
Aparecida do Prado Andrade, Dani Franco Buzzatto.

Atividade da CIPA
A CIPA
fez, na terçafeira, 7, uma
avaliação
das
ações
desenvolvidas na
área
de
segurança
no
trabalho, durante reunião no auditório do HSA. A atividade
foi coordenada pelo presidente da CIPA, enfermeiro Marcos
Angst. Na oportunidade foram abordados temas

relacionados a acidentes de trabalho, assim como teve um
balanço do mês de janeiro e feito planejamento de ações ao
longo do ano.

Reunião de Enfermagem

Aconteceu na quinta-feira, 9, a reunião mensal do
setor de Enfermagem. Na oportunidade foram tratados
vários assuntos referentes ao setor, assim como planejadas
ações para 2017. A atividade foi coordenada pela gerente
de enfermagem, Maristane Almeida.

