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Expediente

Em en-
c o n t r o 

realizado, na 
qu in ta - fe i ra , 
5, no auditó-
rio da Unimed 
Missões, dis-
cutiu-se a or-
ganização da 
promoção “Do-

Encontro discute organização do 
Domingo no Parque/1ª CIPA CICLO

Neste sábado tem Festa do Arraial
no GDF Os Farroupilhas

Neste sá-
bado, 7, às 20 
horas, no GDF 
Os Farroupi-
lhas, aconte-
cerá a Festa 
do Arraial dos 
colaboradores 
do Hospital 
Santo Ângelo. 

Durante a 
festa será rea-
lizado o concurso para a escolha do Miss Caipira adulto 
(masculino e feminino) e Miss Caipira infantil (masculino 
e feminino). Na sequência haverá o casamento caipira e 
jantar. O cardápio será carreteiro, ensopado de mandio-
ca, pão e salada. Estarão sendo comercializados cartões 
ao preço de R$ 15 (adultos), R$ 7,50 (crianças de 7 a 12 
anos) e até seis anos não paga.

Na Festa do Arraial haverá ainda dança de quadrilha, 
assim como comercialização de comidas e bebidas típi-
cas, e passaporte para o pula-pula. A promoção é do Gru-
po Políticas de RH e AFUHSA.

Nessa semana, o 
palestrante da Co-
lau, José Landio, 
fez treinamento so-
bre lavanderia hos-
pitalar com a equi-
pe deste setor. Na 
oportunidade, ele 
explicou detalhes 

Realizado treinamento 
sobre lavanderia hospitalar

do uso correto do enxoval, manuseio, custos, durabilidade de 
vida e os processos de pré-seleção do enxoval nas unidades. 
A gestora da Lavanderia, Costura e Sanifi cação, Mir-
tes Segatto, salienta que esse treinamento teve como 
grande objetivo integrar as unidades com o setor. 
“Buscamos mostrar que podemos reduzir custos, ga-
rantir mais durabilidade e evitar danos nos enxovais, 
economizar produtos, diminuir o consumo de ener-
gia elétrica, bem como reduzir a quantidade de qui-
los de roupas lavadas no processo de super peso”.

Banco de Sangue 

A coleta de sangue no Banco de Sangue do 
Hospital Santo Ângelo funciona de segunda a 
sábado, das 7 às 12h30min. Mais informações 
pelo telefone (55) 3313 2000 

mingo no Parque/1ª CIPA CICLO” o que será no dia 5 de 
agosto no Parques de Exposições Siegfried Ritter. A ativida-
de reuniu os presidentes das CIPAs do HSA, Eduardo Rit-
ter, e da Unimed Missões, Dulcinéia de Souza, o presidente 
da Associação Ciclo Missões, Júlio César Agliardi Macha-
do, e outros integrantes das duas instituições e da ACM.

Os organizadores discutiram questões de logística 
para o evento, assim como a defi nição de parceiros. Na 
oportunidade, representantes do Hospital Santo Ânge-
lo também fi zeram convite para integrantes da Unimed 
Missões participar do grupo de teatro “Os CIPÁticos” que 
fará apresentações durante a SIPAT no mês de outubro. 

O Domingo no Parque/1ª CIPA CICLO terá a se-
guinte programação: a 2ª Maratona Capital das Mis-
sões de MTB e Maratona Infantil. As inscrições po-
derão ser feitas no site www.ciclomissoes.com.br. 
Além da competição de ciclismo haverá atividades 
diversas no parque e brinquedos para a garotada.
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Dani Franco Buzatto 06/07
Fabiola Maciel Ferraz 07/07
Gilmar Fontoura de Souza 07/07 
Elisandra Rocha Silva 08/07 
Raquel Cristina Pettenon Botton 08/07 
Andressa Zamboni 09/07 
Geanine Goelzer Gobo Carre 10/07 
Zenilda Correa dos Santos 10/07 
Kelly Viviane Machado da Silva Batista 
11/07 Lucimara Milke 11/07 
Márcio Rodrigo dos Santos Ribeiro 11/07 
André Adriano Blum 12/07 
Cristiane Caroline de Lima Segatto 12/07 
Jubiara da Veiga Rudek 12/07 
Rodrigo Giovan Maciel Machado 12/07 
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Hospital Santo Ângelo

Brigada de Emergência faz simulado

Aconteceu, no dia 23 de junho, na sede do Sin-
dicato dos Empregados em Estabelecimento de 
Serviço de Saúde de Santo Ângelo o arraial dos 
setores de Costura, Lavanderia e Sanifi cação. 

A atividade que contou com a presença dos co-
laboradores e familiares, teve o casamento caipira.

Festa Junina

Foi realizado, 
na quarta-fei-

ra, 4, treinamento 
com a Brigada de 
Emergência pró-
xima ao setor de 
Farmácia. Na oca-
sião teve um si-
mulado com uma 
vítima de queda de 
escada com lesão 
no braço e na per-
na. Os brigadistas 
fi zeram a remo-
ção do ferido do 
local do acidente. 

A atividade 
coordenada pe-
los técnicos de 

A equipe da CIHDOTT (Comissão Intra-Hospitalar 
de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes) 
ministrou palestra sobre doação de órgãos na Corsan. 
A apresentação foi feita pelas enfermeiras do Hospital 
Santo Ângelo, Karline Scherer (coordenadora da CIH-
DOTT) e Denise Guerin. Elas explicaram o papel da 
comissão e como são feitos os três testes para confi r-
mar o diagnóstico de morte encefálica, avaliados por 
dois médicos neurologistas. As enfermeiras explica-
ram que a suspeita de morte encefálica é comunica-
da à família. E que o início dos testes é informado à 
Central de Transplantes. Elas salientaram que na con-
fi rmação da morte encefálica a família é comunicada 
e esta poderá decidir pela doação de órgãos ou não.Reunião mensal da CIPA

Na terça-fei-
ra, 3, o presi-
dente da CIPA, 
Eduardo Rit-
ter, coordenou  
reunião que fez 
um balanço do 
r e l a t ó r i o q u e 
apontou redu-
ção de 52% do 
número de aci-

Palestra da CIHDOTT na Corsan

dentes de trabalho no mês de junho. Também estiveram na pauta os 
procedimentos de segurança dentro da área hospitalar. A reunião 
foi promovida pela CIPA juntamente com o Sesmt, através dos téc-
nicos de Segurança no Trabalho, André Blum e Marcelo Padilha.

Treinamento do Samu

Na terça-feira, 3, no Iesa, as enfermeiras do Samu, 
Gisele Siniak e Michele Bittencourt, juntamente com o 
condutor Vitor Silveira, ministraram palestra sobre situ-
ações de emergência em casos de diabetes e hiperten-
são, conceitos, valores normais e alterados, cuidados 
com dieta, medicações e exercícios físicos. A palestra 
foi destinada ao grupo de hipertensos e diabéticos com a 
participação dos acadêmicos do curso de Biomedicina.

Segurança no Trabalho, André Blum e Marcelo Padilha, e 
contou com a participação da equipe do Samu (enfermei-
ro Heron Mousquer, técnico de enfermagem, Samuel de 
Lima, e os condutores Márcio Pinheiro e Gilmar Perussato). 


