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Expediente

Bom público participa do Domingo 
no Parque – 1ª CIPA CICLO

Baixos estoques deixam em 
alerta o Banco de Sangue

Um bom público participou do Domingo no Par-
que – 1ª CIPA CICLO – no Parque de Exposições 

Siegfried Ritter, no domingo, 5 de agosto. O evento foi 
promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dente do Hospital Santo Ângelo com apoio da CIPA da 
Unimed Missões –RS e Associação Ciclo Missões (ACM).

Pela manhã teve a 2ª Maratona Capital das Mis-
sões de MTB com diferentes modalidades no Ci-
cloturismo com percurso de 22 km; Mountain Bike 
- trajeto de 44 km; e a Maratoninha com a criançada.

Na cerimônia de entrega das premiações aconte-
ceram as manifestações do provedor do HSA, Odo-
rico Bessa Almeida, do administrador do Hospital da 
Unimed Missões, João Alexandre dos Santos, e do 
presidente da ACM, Júlio Cesar Agliardi Machado.

Ao longo do dia foram disponibilizados brinquedos do SESC 
para a garotada, assim como teve mateada com erva mate e 
água quente pela Fama Bombas; oficinas sobre trânsito com 
CFC São Luiz; aulas de academia com a Estação Fitness; 
Praça de Alimentação com a Cactus Lanches; brincadeiras 

Os baixos estoques de sangue neste período deixaram 
em alerta o Banco de Sangue do Hospital Santo Ângelo. A 
enfermeira gestora do Banco de Sangue, Marta Perim Motta, 
explica que a queda no estoque deve-se principalmente às 
férias de julho que fez com que muitos doadores saíssem 
em viagem.

Marta ressalta que o Banco de Sangue está recebendo 
todos os tipos sanguíneos, mas a necessidade maior são os 
sangues O positivo e O negativo. “Salientamos a importância 
da doação de sangue que é um gesto que pode salvar vidas”.

QUEM PODE DOAR
O doador precisar estar em bom estado de saúde e idade 

entre 16 a 69 anos de idade e pesar no mínimo 50 quilos. No 
caso de menores de 16 e 17 anos, eles devem ir ao Banco 
de Sangue com o responsável legal para autorização do pro-
cedimento. Os doadores precisam se alimentar antes da do-
ação, mas devem evitar produtos gordurosos. Também não 
deve fumar duas horas antes da doação e evitar ingestão de 
álcool por 24 horas.

IMPEDIMENTOS PARA A DOAÇÃO
Não pode doar sangue quem teve doença sexualmente 

transmissível; hepatite após 10 anos de idade; sintomas de 
gripe ou diarreia nos últimos sete dias; fez tatuagem nos últi-
mos 12 meses; procedimentos odontológicos de 1 a 30 dias 
antes de doar; cirurgias de 3 a 12 meses e conforme o proce-
dimento poderá ficar definitivamente inapto; uso de determi-
nados tipos de medicamentos; vacinas quatro semanas após 
a última dose.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
O Banco de Sangue, localizado na rua Antônio Manoel, 

funciona de segunda a sábado das 7 às 12h30min. Mais in-
formações pelo telefone (55) 3313 2000.

Famílias estiveram no Parque de Exposições participando do evento

i n t e r a t i v a s 
com a Hey 
Peppers, dis-
tribuição de 
amostras de 
Suplementos 
com Labora-
tórios Tiaraju, 
atividade com 
Lions Clube 
Santo Ângelo 
Centro e Leo 
Clube Santo 
Ângelo Cen-
tro. orienta-
ções com RT 
T r e i n a m e n -
tos; Ioga com 
Joana Der-

Competidores de várias cidades  na CIPA CICLO

Enfermeira Marta Perim Motta

li, entre outras atividades. Também o público pode almo-
çar na Casa da Etnia Italiana no Domingo no Parque.

O encerramento do Domingo no Parque – 1ª CIPA CI-
CLO foi feito pelo presidente da CIPA do HSA, Eduar-
do Ritter, e a presidente da CIPA da Unimed. Missões, 
Dulcineia Ribeiro. A promoção também contou com 
apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, La-
zer e Juventude, Projeto Esporte e Lazer, SENAC, SESC, 
IF Farroupilha e com patrocínio de empresas locais.

Entrega de premiações aos vencedores
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Edite Kopp Rodrigues 10/08 
Ildo Osaida 13/08 
Paulo Neri Gehm 13/08 
Valdecira Angela Senger 14/08 
Cleusa Amado 15/08 
Isley Angelita Medeiros Goettems 15/08 
Patricia Eich Engler 15/08 
Ariel Lese Reis 16/08 
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Hospital Santo Ângelo

Começa a interligação do 
HSA com novo prédio

Na terça-feira, 7, foi vei-
culada reportagem, no pro-
grama Bom dia Rio Gran-
de, da RBS TV, com a 
nutricionista responsável 
pelo Banco de Leite Huma-
no do HSA, Marília Sima.

A profissional falou sobre o 
Agosto Dourado e a Semana 
Mundial de Aleitamento Ma-
terno (de 1º a 7 de agosto) - 
que teve como slogan “Ama-
mentação: a base da vida”.

Marília destacou a impor-
tância  do leite materno para 
a saúde do bebê. Também 
explicou o funcionamento 
do Banco de Leite Humano 

Entrevista na RBS TV Santa Rosa

Nessa semana iniciou a obra de interligação do Hos-
pital Santo Ângelo com o novo prédio, localizado 

entre as ruas Bento Gonçalves e a 15 de Novembro. 
Além de permitir o aumento do número de leitos, a obra 
vai possibilitar a reforma de outras instalações do HSA.

A obra de construção dos 58 leitos encon-
tra-se na fase dos acabamentos com a coloca-
ção do piso, gesso, pintura, assim como aca-
bamentos elétricos e instalações de sanitários.

Interligação do novo prédio com as outras unidades do HSA

Aconteceu na quinta-feira, 9, a reunião mensal da CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). A atividade 
foi coordenada pelo presidente da CIPA , Eduardo Ritter. 
A reunião também contou com a participação dos técnicos 
de Segurança no Trabalho, Marcelo Padilha e André Blum.

Na ocasião, Ritter apresentou os números do mês de 
julho  e destacou a redução do registro de acidentes de 
trabalho nos últimos meses. 

Durante o encontro também foi tratado sobre o trabalho 
de organização da Semana Interna de Prevenção de Aci-
dentes de Trabalho (SIPAT) que será no mês de outubro. A 
SIPAT 2018 vai ser desenvolvida de forma integrada pelas 
CIPAs do Hospital Santo Ângelo e Unimed Missões-RS.

Reunião da CIPA

Nutricionista Marília Sima 

Registros do Parque da Fenamilho

 Eduardo Ritter e Marcelo Padilha com integrantes da CIPA

Integrantes do HSA, Unimed Missões -RS, ACM e outros parceiros 
da promoção Domingo no Parque - 1ª CIPA CICLO

Equipes do HSA e integrante da ACM entregando prêmios

do Hospital Santo Ângelo e como as mães podem fa-
zer a doação de leite materno na instituição de saúde.

Na próxima  semana, a reportagem vai ser 
veicullada no programa Jornal do Almoço.


