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Expediente

Jantar Baile do Município arrecada recursos 
para o Hospital Santo Ângelo

Aconteceu na noite de quarta-feira, 21, o tradicional 
Jantar Baile e Benefi cente de Aniversário do Muni-

cípio, que homenageou o Centenário do Lions Clube In-
ternacional e os 89 anos da Acisa. O evento arrecadou 
recursos que serão repassados ao Hospital Santo Ângelo. 
Participaram da solenidade de abertura ofi cial do even-
to, os presidentes do Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju, 
Leonardo Schoffen, do Lions Clube Santo Ângelo Cen-
tro, Maria de Lourdes Minussi Pereira, e do Lions Clube 
Santo Ângelo Universitário, Adão Lago Pinto. Também 
o prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, e o pre-
sidente da Acisa, Douglas Douglas Winter Ciechowiez.

Na abertura o presidente do Lions Clube Santo Ângelo 
Tiaraju, Leonardo Schoffen, fez um resgate do trabalho 
desenvolvido pelos Lions Clubes locais. Na sequência, 
o presidente da Acisa, Douglas Ciechowiez salientou as 
ações que a entidade vem realizando no meio empre-
sarial para promoção do desenvolvimento do município.

O coordenador do Centenário, Carlos Ronei de Almei-
da, por sua vez, fez um balanço das metas do Lions Clube 
International que era de benefi ciar mais de 100 milhões 
de pessoas no mundo nos anos de 2016, 2017 e 2018 
com ações em áreas como meio ambiente, juventude, 
diabetes, saúde da visão e auxílio alimentação, visando 
marcar as comemorações de aniversário da entidade. 

Almeida explicou que na área ambiental foram planta-
das milhares de mudas de árvores; assim como 67.950 
jovens atendidos no mundo, 4,9 milhões de pessoas 
com diabetes benefi ciadas, através de exames e pro-
cedimentos; enquanto 48.832 pessoas receberam au-
xílio alimentação e mais de 34 mil pessoas atendidas 
com cirurgias de catarata. Carlos Ronei destacou que 
a meta do Lions International foi superada com mais 
de 221 milhões de benefi ciados pelas ações dos leoni-
nos, neste período, no mundo todo dentro das come-
morações do Centenário do Lions Clube Internacional.

Também teve a manifestação do prefeito, Jac-
ques Barbosa, sobre o aniversário de 145 anos de 
emancipação político-administrativa de Santo Ângelo.

Depois teve a entrega de premiação para as 
20 entidades parceiras dos Lions Clubes locais.

A Gastronomia fi cou por conta de Chica Sperling e 
animação com a Banda Balança Brasil. O evento con-
tou com o apoio da Prefeitura de Santo Ângelo, Clube 
Gaúcho, Acisa, Chica Sperling e Banda Balança Brasil. 

Avança a obra da fachada 
na rua Antônio Manoel

AFUHSA

A AFUHSA convida os associados para a con-
fraternização que acontecerá, às 19 horas, no dia 
28 de março, no auditório do HSA. Na oportunida-
de será feita homenagem aos aniversariantes refe-
rente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril.

Avança a obra da fachada do setor de Interna-
ção do Hospital Santo Ângelo. Falta ainda o tér-
mino dos retoques e a colocação do mobiliá-
rio. A previsão de conclusão é no mês de abril. 

A obra de acessibilidade e revitalização do HSA na 
rua Antônio Manoel está sendo viabilizada com re-
cursos do Lions Clube Internacional, e os Lions Clu-
bes Santo Ângelo Centro, Tiaraju e Universitário.

O projeto prevê a colocação de piso, coloca-
ção de aberturas, iluminação, pintura e a colo-
cação da fachada que se encontra na fase fi nal. 

EQUIPE DE VOLEIBOL DO HSA

A equipe 
de voleibol 
do HSA par-
ticipou de tor-
neio no dia 11 
de março, no 
Ginásio Mar-
celo Mioso. 
A atividade 
foi organiza-
da pela Liga 
F e m i n i n a 
de Combate 
ao Câncer 
em come-
m o r a ç ã o 
ao Dia da Mulher. Na foto, Mariliane Correa da Silva, Ca-
roline da Silva Sartori, Haidê Brissow, Lidiane Makowski, 
Denise do Prado, Cristiane Callegaro, Herondina dos 
Santos, Viviane Finkler, Tatiane Missio, e a treinado-
ra Rafaela da equipe Unidas pela Saúde. Também in-
tegrou a equipe Eliane da Silva que não está na foto
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Gabriely Chiomento da Rosa 24/03 
Rosenara Puhl 24/03 
Loreni de Fatima de Oliveira 25/03 
Leonardo Marques 26/03 
Orcelei Luis Kern 27/03 
Angela Maria Nascimento 28/03 
Cleber Moraes do Nascimento 29/03 
Daniele Berwanger 29/03 
Tatiane da Silva Batista 29/03 
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Samu faz capacitação em Santa Maria
Hospital Santo Ângelo

No dia 10 de março, o Samu do Hospital Santo 
Ângelo realizou atividades em Santa Maria. 

Estiveram atuando nesta ação o coordenador de 
enfermagem do Samu, Alex Martins Antunes, o técnico de 
enfermagem, Daniel Pedroso, e os condutores de veículo 
de emergência, Oneide Maciel e Vitor Silveira dos Santos. 

A equipe realizou curso de Qualifi cação Livre 
na Área de Suporte Básico de Vida/BLS (parada 
cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar em 
adultos/crianças/neonatos). O curso foi ministrado 
pela empresa Ecoadventure de Santa Maria.

Campanha de Higienização das Mãos

I n i c i o u 
em janeiro a 
Campanha de 
Higienização 
das Mãos 2018, 
desenvolvida 
pelo Serviço 
de Controle 
de Infecção 
H o s p i t a l a r 
(SCIH). A 
i n f o r m a ç ã o 
é da médica 
r e s p o n s á v e l 
pela Comissão 
de Controle de 

Infecção Hospitalar e da UTI Adulto, Joise Wottrich.
Ela explica que a campanha prossegue até o mês 

de dezembro, sendo que no fi nal de cada mês a 
unidade vencedora ganhará o troféu “Mãos Limpas”. 

“No fi nal do ano as duas unidades que 
conquistaram mais troféus serão premiadas”, explica.

Coforme a enfermeira coordenadora do Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar, Daniele Berwanger, 
a campanha tem como objetivo reduzir as taxas de 
Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) que 
tem sido um desafi o permanente dos hospitais do país.

A campanha busca estimular o uso do 
álcool gel para higienização das mãos, 
como forma de prevenir a disseminação de 
microrganismos que podem transmitir doenças. 

N foto o diretor técnico do HSA, Loi Roque Biacchi, 
e a médica responsável pela Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar e da UTI Adulto, Joise Wottrich.


