O semanário
ANO XVI - Nº 903 - 22/12/2017

Concluída obra de modernização de
rede elétrica no entorno do HSA

Expediente
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Jornalista: Cristiano Devicari
Rua Antônio Manoel - 701
Telefone: (55) 3313 2000
“Enquanto o Natal simboliza o
nascimento de Cristo, o Ano Novo
representa o nascimento de uma
nova esperança.
Que o Natal seja brilhante de
alegria e iluminado de amor.”
HOSPITAL SANTO ÂNGELO

Reunião da UTI Neonatal

N

a terça-feira, 12, foi realizada a segunda etapa
da obra de adequação e modernização de trecho da rede elétrica na rua Antônio Manoel, nas imediações do Hospital Santo Ângelo. No último sábado
16, equipes de proﬁssionais de empresa terceirizada
pela RGE efetuou as primeiras ações neste ponto, com
corte temporário no abastecimento de energia elétrica.
Ao todo oito equipes ﬁzeram a interligação das subestações da RGE e da CEEE, conforme informação repassa pelo sócio proprietário da Monpar Construções, Airton
Mantovani. Os proﬁssionais efetuaram a substituição de
postes, trocas de condutores de média e baixa tensão, ampliação de potência dos transformadores e a instalação de
equipamentos de manobra telecomandada (religadores).
Conforme Mantovani essa obra faz parte do projeto da RGE de modernização da rede elétrica na cidade.
“Esse projeto vem sendo realizado há vários meses. A
obra começou na subestação da CEEE, passando em
diferentes pontos da cidade, e agora chegou ao cruzamento da rua Antunes Ribas com a Antônio Manoel.
Essa interligação vai ser importante para garantir estabilidade e eﬁciência da energia elétrica”, destaca.

Aconteceu
na
quarta-feira,
20,
a reunião mensal
da UTI Neonatal,
coordenada pela
enfermeira
gestora da unidade,
Aline
Rebelato.
A atividade, que
faz parte do programa de Educação Continuada, foi realizada no auditório do HSA.
Na ocasião tratou-se do tema “aspiração de vias áreas do recém-nascido”. Em seguida a enfermeira Aline
repassou orientações de ﬁxação de sonda e tubos; registro do ponto; controle e reposição do material; organização do expurgo e outras ações de rotina da unidade.

MATERNIDADE
Profissionais
da
Maternidade
ﬁzeram confraternização do setor,
na sede da
Associação Médica
Santo
Ângelo, no dia 7 de dezembro. Participaram da atividade os
médicos, Rudimar Libardone,Luciana Cardinal, Liliane Sanchez, Denise Verardi, Cláudia Costa, a enfermeira gestora
do setor, Mariéli Brum Munaretto, enfermeiros, técnicos
de enfermagem e outros colaboradores da Maternidade.

Mensagem do provedor do HSA

“Desejo a família Hospital Santo Ângelo os votos
de Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Com a benção de
Deus que o ano que estará iniciando seja repleto de
conquistas e realizações!”
Odorico Bessa Almeida
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Confratenização da enfermagem
no Clube Gaúcho

N

o dia 15, foi realizada a confraternização de ﬁnal de
ano da equipe de enfermagem do Hospital Santo
Ângelo. A promoção aconteceu no Salão Querência,
do Clube Gaúcho. Na foto, a gerente de enfermagem,
Maristane Almeida, com a equipe de enfermeiros do HSA

Distribuição de presentes
no Natal na Pediatria

HOSPITAL SANTO ÂNGELO

Unidade de Saúde Mental
No dia 19 de dezembro teve uma confraternização com pacientes da
Unidade de Saúde Mental do HSA. Na promoção
desenvolvida pela enfermeira gestora, Cristina Taborda, foi feita a distribuição de lanches, balas e bombons.
Participaram
o
provedor
Odorico
bessa
Almeida, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, a psicóloga Carine Bueno Fernandes,
a assistente social. Priscila Dekeper, e colaboradores da unidade.

AFUHSA
A presidente da Associação dos Funcionários do Hospital Santo Ângelo (AFUHSA),
Herondina dos Santos,
deseja um Feliz Natal e
um Próspero Ano Novo
a todos os colaboradores da Casa de Saúde.

Mensagem de ﬁm de ano

A alegria e o espírito solidário marcaram a entrega de presentes de Natal para crianças e mamães atendidos no setor. A atividade contou com
a parceria do Lions Clube Santo Ângelo Centro.
Na comemoração a gestora da unidade, a enfermeira Juliana Pires, a presidente do Lions Clube Santo
Ângelo Centro, Maria de Lourdes Minussi Pereira, outras integrantes do clube de serviço e colaboradores.

Mensagem de ﬁm de ano

“O ano de 2017 foi um grande ano de conquistas
e superação de desaﬁos. Que 2018 seja muito melhor que 2017!”
Marcelo de Oliveira Borges
(diretor administrativo)

“Queremos em 2018 fortalecer as ações do Corpo Clínico dw médicos, as equipes de enfermagem e
demais colaboradores do Hospital Santo Ângelo. Todos
empenhados para qualiﬁcar cada vez mais o atendimento da população que é a razão da nossa existência!”
Loi Roque Biacchi
(Diretor técnico do HSA)
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