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Coren apresenta legislação do 

exercício da enfermagem   

Aconteceu, na terça-feira, 21, no auditório do HSA, 
a reunião do Conselho Regional de Enfermagem. A 
atividade faz parte do programa de Educação 
Permanente do Coren. 

Na abertura, o presidente do Coren, o enfermeiro 
Daniel Menezes de Souza, apresentou a legislação e o 
código de ética da enfermagem. Daniel explicou os 
direitos, deveres e as proibições no exercício da 
profissão. 

A coordenadora do Departamento de fiscalização 
do Coren, enfermeira Cláudia Espíndola, por sua vez, 
apresentou detalhes de como funciona o processo de 
fiscalização do conselho.  

Baile do Município arrecada 

recursos para o HSA  

 
Foi realizado na terça-feira, 21, no Clube Gaúcho, 

o tradicional Baile do Município. Durante a promoção, 
teve jantar beneficente, promovido pelos Lions Clubes 
Santo Ângelo Centro, Tiaraju e Universitário, que 
arrecadou recursos para o Hospital Santo Ângelo. O 
evento fez uma homenagem aos 88 anos da Acisa.  

Na abertura, o presidente da Acisa fez um resgate 
histórico da associação. Lembrou as conquistas e 
desafios que a Acisa enfrentou ao longo de sua 
existência. Depois, o presidente da 18ª Fenamilho, Bruno 
Hesse, apresentou a grade de shows da feira que terá 
atrações como Vitor e Leo, Henrique e Juliano, Ludmilla, 
Thiaguinho e Santograuu. Em seguida falou o prefeto 

Jacques Barbosa que destacou o trabalho desenvovido 
pelo HSA e salientou a importância da Fenamilho como 
feira de negócios, lazer e entretenimento. 

Após as manifestações foi servido o jantar pela 
Chica Sperling Gastronomia. Na sequência aconteceu a 
coração das soberanas da 18ª Fenamilho e o baile com 
a banda Balança Brasil. A promoção teve o apoio do 
Clube Gaúcho, Prefeitura de Santo Ângelo, Fenamilho e 
Acisa. 

  

Reunião da Sanificação

 
Na segunda-feira, 20, aconteceu encontro da 

equipe de Sanificação. Na ocasião a coordenadora do 
setor, Mirtes Segatto, falou sobre a reestruturação que 
está sendo feita, a escala de serviço, assim como 
passou orientações. Também  explicou que serão feitos 
treinamentos com a equipe. Na quinta-feira, 23, Mirtes 
reuniu-se com as equipes da Lavanderia e Costura. 



 

 

Encerrado 20º Curso de Casal 

Gestante do HSA

 
Na sexta-feira, 17, encerrou o 20º Curso de Casal 

Gestante - Projeto Nascer. No último encontro, a 
psicóloga Carine Bueno falou sobre os aspectos 
emocionais na gestação, parto e puerpério.  

Na sequência, a nutricionista, Marilia Sima, 
explicou como funciona o Banco de Leite Humano, assim 
como destacou o rigoroso controle de qualidade do leite, 
a ordenha do leite, o processo de pasteurizção e os 
cuidados necessários que a doadora devem ter.  

Depois a enfermeira Camila dos Santos ressaltou 
para os casais os cuidados necessários com a pós-alta 
do recém-nascido.  

Emenda parlamentar 
O provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, 

reuniu-se na segunda-feira, 20, com Edemar Schönwald, 
secretário 

parlamentar 
do deputado 
federal, Luis 
Carlos Heinze 
(PP). O 

encontro 
contou com a 

participação 
do assessor 
administrativo 

do HSA, Fermino Zucoloto Batista, o presidente do PP, 
Luis Clovis Machado da Rocha, os vereadores Paulo 
Sérgio Santos e Silva (Paulão) e Rodrigo Trevisan, e o 
assessor parlamentar, Márcio da Rosa. Na oportunidade, 
o secretário parlamentar confirmou a destinação de 
emenda ao hospital no valor de R$ 300 mil para a 
compra de equipamentos.   

SAMU treina militares do 1º BCom    
O 

SAMU 
realizou, no 
dia 17 de 
março, 
treinamento 
sobre 
primeiros 
socorros 
com 
militares do 
1º B COM. 
Ao todo 260 novos soldados do Exército participaram do 
treinamento. 

Na parte da manhã, os integrantes do SAMU 
deram instrução teórica e à tarde desenvolveram oficinas 
práticas de reanimação cardiopulmonar adulto, 

pediátrico, neonatal e imobilizações nos diferentes tipos 
de traumas. 

A equipe do SAMU, que atuou na instrução dos 
militares, contou com os enfermeiros Alex Martins 
Antunes, Cristiano Marafiga Cordeiro, Gisele Siniack, 
Marcus Angst, Michele Bittencourt; os técnicos de 
enfermagem Anderson Bieger, Clauber Liques, Daniel 
Pedroso, Samuel Matos; e os condutores de veículos de 
emergência Fábio Libardoni, Inácio Eberhardt, Miguel 
Bellentier, Sidnei Adelar dos Santos, Vitor Silveira. 

O Comando Geral do 1º B COM agradeceu a 
equipe do SAMU, bem como a direção do Hospital Santo 
Ângelo pelo trabalho de orientação. 

 


