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A UTI Neona-
tal recebeu 
decoração es-

pecial de Páscoa, marcando 
a data que celebra a ressur-
reição de Cristo. Foram colo-
cados símbolos como o ovo e 
o coelho que representam a 
fertilidade e a vida nova.

Também foi realizado 
um ensaio fotográfico com 
os recém-nascidos, vestidos 
de coelhinhos da Páscoa. 
A ação teve como objetivo 
tornar mais leve mais leve a 
situação dos pais que passam 
por um momento difícil.

A decoração foi feita pela  
enfermeira Maria Helena 
Wolf e a secretária Suelen  

Demonstrar o sentimento de gratidão e reconhecer o trabalho 
dos profissionais que estão na linha de frente no combate à pan-
demia. Esse é o objetivo do mural feito pelos alunos da turma 180, 
do 8º ano, da Escola de Educação Básica da URI, que traz várias 
poesias em homenagem a quem se dedica a missão de salvar vidas. 

A entrega do mural foi feito pela professora Charline da Silva 
Andreola, na manhã desta quinta-feira, 1º,  à provedora do Hospi-
tal Santo Ângelo, Iara Fortes. 

A provedora destacou o gesto importante em reconhecimento 
aos profissionais que não têm medido esforços no atendimento da 
população. 

Também presentes na entrega o coordenador de RH, Otávio 
Possebom, e a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes.

Provedora Iara Fortes recebendo mural da professora Charline Andreola

Páscoa na
 UTI Neonatal
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O semarário
Alunos da Escolas da URI fazem poemas

em homenagem aos profissionais de saúde

Sexta-Feira Santa

Sexta-feira Santa
A Semana Santa celebrada a pai-

xão, morte e ressurreição de Cristo, 
símbolo do amor e perdão.

Que esta Sexta-Feira Santa seja 
lembrada com respeito e gratidão àque-
le que venceu a morte para nos salvar. 

A todos uma dia repleto de paz e 
tranquilidade.

Bauer Cassarotti.
MENSAGEM

Páscoa é vida e ressurreição. A UTI Neonatal deseja uma Feliz 
Páscoa e que a luz de Cristo ressucitado ilumine o caminho de todos!

Jovens do Emaús da Paróquia Santo Antônio do bairro Pi-
ppi fizeram surpresa aos pacientes e colaboradores do HSA. Na 
véspera da Sexta-Feira Santa, os integrantes cantaram canções 
de amor, fé e esperança em diferentes setores do hospital, le-
vando a mensagem de Cristo. 

Os jovens foram recepcionados pelo diretor administrati-
vo, Marcelo Borges, juntamente com a gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, a presidente da AFUHSA, Herondina San-
tos, e o coordenador de RH, Otávio Possebom. 

O grupo foi acompanhado pelos coordenadores do Emaús, 
Aline Paluchowski, Lucas Matzenbacker, Valquíria Zirr e Nai-
rana do Nascimento 

Jovens do Emaús visitam o HSA

Sorteio de ovo de Páscoa
Na segunda-feira, 5 de abril, 

será realizado o sorteio de um 
ovo de chocolate de três quilos 
doados por Michela Adriana 
Medeiros Saci, da Michela Do-
ces. 

Michela explica que a doa-
ção foi uma forma de homena-
gear os profissionais de saúde 
que atuam no combate à Co-
vid-19. O horário do sorteio será 
anunciado posteriormente. Michela e a nutricionista, Marília Sima

Fotos: Suelen Bauer Cassarotti
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PARA UM NOVO TEMPO

Renovação de contrato para manutenção do Samu

"Comemorar aniversário é celebrar a vida. 
Uma data especial, motivo de alegria e 
gratidão. Parabéns e muitas felicidades!"

Diretoria do HSA

FELIZ ANIVERSÁRIO!
DIENEFER APARECIDA PETROWSKI 02/04 
ERICO JONATAS MACIEL DOS ANJOS 02/04 
JOSSIENI PADILHA WILLMS 02/04 
MARCOS VINICIUS S. MACHADO 02/04 
TATIELI FERNANDA RIBEIRO 02/04 
ARLINDA C. CAVALHEIRO DE SIQUEIRA 03/04 FER-
NANDA LANG DE OLIVEIRA 03/04 
KATIA MARLA MACHADO 03/04 
HERONDINA BARBOSA DOS SANTOS 04/04 TATIANA 
RANGEL PIRES 04/04 
DIOLETE DE FATIMA CORIM 06/04 
MERICE CLAIR JORNOOKI 06/04 
ANGELA CINARA GASPARETTO 07/04 
JANAINA NASCIMENTO DE MORAIS 07/04 
LIDIANI CAETANO DA SILVA 07/04 
EDSON GUILHERME RIBEIRO 08/04
ELOA FATIMA OLIVEIRA DE ALMEIDA 08/04 
ROBERTO CARLOS DE LIMA PINTO 08/04 
ROSEMERI SILVA DE ABREU 08/04

Segurança ao paciente

Setor de Faturamento
A equipe do setor 

de Faturamento fez a 
entrega de lembrança 
de Páscoa ao diretor 
administrativo, Marcelo 
Borges. 

Na entrega, a coor-

Provedora Iara Fortes e o coordenador do TI, Eduardo Ritter

Na quarta-feira, 31 de março, os colaboradores do HSA ti-
veram capacitação sobre a nova vigência da Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD). O encontro contou com a participação 
da provedora, Iara Fortes, o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, e a ad-
vogada Valéria Hennicka.

A atividade foi conduzida pelo coordenador da TI, Edu-
ardo Ritter. Em seguida, a provedora Iara Fortes e o diretor 
Marcelo Borges falaram sobre o tema. Na sequência, através de 
vídeoconferência, Daniel da Veiga, administrador de sistemas 
institucional da Justiça Federal, repassou orientações às equi-
pes do HSA

Lei Geral de Proteção de Dados

A c o n t e -
ceu na 
quinta-

-feira, 1º, reunião en-
tre a direção do HSA 
e o prefeito Jacques 
Barbosa. O encontro 
tratou da assinatura 
da renovação de con-
trato entre o HSA e a Reunião no gabinete do Executivo municipal

Treinamento do Samu
No dia 1º de abril, o 

Samu de Santo Ângelo 
ministrou treinamento 
sobre primeiros socorros 
aos monitores do SOS 
Vida.  

A condução das ati-
vidades foi pelo coorde-

Alunos do Senac fazem a entrega de banners 
Alunos do curso Técnico de 

Enfermagem (do Projeto Integra-
dor) do Senac fizeram a entrega de 
banners e folders ao Banco de Leite 
Humano do HSA. A iniciativa foi da 
turma TE 13. 

O material traz informações e 
destaca a importância da amamentação e da doação de leite materno. 
Na entrega, o diretor administrativo, Marcelo Borges, a gerente de en-
fermagem, Maristane Almeida, a nutricionista, Marília Sima, a diretora 
do Senac, Andreia Moreira, a coordenadora do curso, Suzete Liques, 
a docente do Senac, Daiane Prestes, a pedagoga, Fiama Braga Mello, e 
alunos.

denadora do Faturamento, a enfermeira Valdecira Senger 
com a equipe de profissionais do setor.

Pensando no bem-estar 
e a qualidade de vida dos co-
laboradores, o HSA assinou 
convênio com o Sesc Santo 
Ângelo que viabiliza consultas 
e procedimentos odontológi-
cos.

Os colaboradores do HSA 
podem pegar autorização para consulta na Clínica do Sesc Santo 
Ângelo no RH (Recursos Humanos) do HSA. O desconto será 
feito na folha de pagamento.

HSA assina convênio com o Sesc

Prefeitura de Santo Ângelo para a manutenção do serviço do SAMU. 
Na audiência, no gabinete do Executivo municipal, a vice-provedora, 
Isabel Mana Câmera, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o vice-
-prefeito, Volnei Teixeira, e o secretário de Saúde, Flavio Christensen.

nador do serviço de Enfermagem, Alex Martins Antunes, e os condutores 
de veículo de emergência, Jairo Fabiano da Silva e Márcio Pinheiro.

Comemoração da Páscoa na 
Unidade de Saúde Mental

Na quinta-feira, 1º, teve confrater-
nização de Páscoa na Unidade de Saúde 
Mental. Na foto, a psicóloga Jéssica da 
Silva Garcia, a assistente social, Maira Ba-
gatini, os técnicos de enfermagem Nelson 
Barcelos, Sabrina Carvalho e Tatiane Mis-
sio e o monitor, Fabrício Nolasco.


