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Expediente

Diretor administrativo recebe 
a visita da AFUHSA

O diretor administrativo do HSA, Marcelo Borges, rece-
beu nesta terça-feira, 19, a visita da diretoria da AFUHSA 
(Associação dos Funcionários do Hospital Santo Ângelo). 
No encontro, a presidente eleita, Herondina dos Santos, 
falou das ações que irá desenvolver neste mandato, visan-
do melhorias aos associados. Também salientou que pre-
tende trabalhar em parceria com o Hospital Santo Ângelo.

Novo secretário de Saúde de Entre-Ijuís 
reúne-se com direção do HSA

A direção do HSA recebeu, na sexta-feira, 22, a vi-
sita do novo secretário de Saúde de Entre-Ijuís, 

Otávio Reichert. No encontro, o provedor Odorico Bessa 
Almeida e   o diretor administrativo, Marcelo Borges. Tam-
bém participou da reunião o enfermeiro da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Entre-Ijuis, Fernando Noronha  Reis.   

Na oportunidade o secretário falou deste novo desa-
fio no comando da  pasta e salientou a importância do 
fortalecimento da parceria com o Hospital Santo Ângelo. 

Provedor Odorico Almeida com secretário de Saúde, Otávio Reichert Diretor administrativo, Marcelo Borges, com integrantes da AFUHSA

Na quinta-feira, 21, calouros do Curso de 
Odontologia da CNEC Santo Ângelo, juntamen-
te com os veteranos, participaram do Trote Solidário.

Entre as atividades teve a doação de sangue 
para o Banco de Sangue do Hospital Santo Ângelo.

Trote Solidário no Banco de Sangue

Hospital Santo Ângelo
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ANIVERSARIANTES
Andreia Luciane Martins 23/02 
Andressa da Silva Wohlfahrt 23/02
Geneci A. Silva do Nascimento 23/02 
Jane Pedroso 23/02 
Jaqueline da Silva 23/02 
Elisiane Marks 25/02 
Juliana Zmora 26/02 
Daniela Tonetto 27/02 
Luana Maydana Grinchpum 27/02 
Leticia Lang Gaier 28/02 

O Banco de Leite Huma-
no agradece às pessoas que 
doaram embalagens de vidro 
de Nescafé, atendendo soli-
citação do setor. Marília des-
taca a ação das pessoas que 
se dispuseram vir ao Hospital 
Santo Ângelo para a entrega 
do material. Os vidros estão 
sendo emprestados às mães 
doadoras para a coleta de lei-
te materno.

Na foto, a nutricionista 
Marília Sima com as auxilia-
res do Banco de Leite Hu-
mano, Tamires Gonçalves de 
Oliveira e Tatiane Mullich da 
Silva.

Visita ao Hospital de Caridade de Ijuí

Marília Sima com integrantes do Banco de Leite do HCI

A nutricionista Marília Sima vi-
sitou, na sexta-feira, 15, o Banco 
de Leite Humano e o Centro de 
Alta Complexidade em Oncologia 
(Cacon) do Hospital de Caridade 
de Ijuí (HCI). A visita técnica teve 
como objetivo acompanhar o fun-
cionamento do Banco de Leite 
daquela Instituição de Saúde, as-
sim como do serviço de nutrição 
na Unidade de Alta Complexidade 
em Oncologia.

Nas fotos, a nutricionista do 

UTI Neonatal recebe doações 
de polvos em crochê

Equipe da UTI Neonatal recebendo a doação dos polvos em crochê

A UTI Neonatal recebeu, no dia 18, o repasse de polvos 
em crochê – uma tecnologia leve utilizada na terapia 

desenvolvida com os bebês prematuros na unidade.  A doação 
foi feita pela família do pequeno Thomaz Beltrame Schröder  - 
um bebê prematuro de 22 semanas que lutou pela vida e se 
transformou em anjo.  A entrega dos “Polvinhos do Thomaz” foi 
feita pela avó Cecília e a madrinha Betina. No repasse o médico 
responsável técnico da UTI Neonatal, Guilherme Dutra Pinheiro, 
e a enfermeira gestora da unidade, Aline Rebelato, e outros co-
laboradores do setor.

Os polvos foram confeccionados pela mãe de Thomaz, Bian-
ca Beltrame Schröder, juntamente com Diógenes Schröder (pai 
do menino), Cecília (avó), João (vovô), Betina (dinda) e a Maria 
(tia). 

Desde a morte do pequeno Thomaz, a família confecciona 
polvos em crochê para doação. Todos os anos é feita a entrega 
dos polvinhos em homenagem à memória do menino.

HSA, Marília Sima, com a técnica de enfermagem, Ju-
liana de Fátima Froner, e as nutricionistas Lauren Iorini 
Franciscatto (Banco de Leite) e Isabele Kremer (Cacon) 
do HCI.

Cesta Natalidade

Integrantes do Grupo Políticas de RH com a colaboradora beneficiada

Na segunda-feira, 18, teve a entrega da Cesta Nata-
lidade para a técnica de enfermagem, Fernanda Scha-
lanski, da UTI Adulto. A entrega foi feita pelo coordenador 
do Departamento Pessoal, Otávio Possebom, juntamente 
com a integrante do setor, Ana Flores, e a psicóloga Jés-
sica Garcia, 

O benefício é viabilizado mediante contrato firmado pelo 
Hospital Santo Ângelo com seguradora. A cesta contém ali-
mentos para o aporte nutricional da mãe e do bebê e ainda 
kit inicial com fraldas, mamadeiras, bicos, xampu, óleo para 
pele, entre outros. 

Banco de Leite Humano


