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Representante do Estado
visita obra dos 58 leitos

N

a quinta-feira, 26, a direção do Hospital Santo Ângelo recebeu a visita da coordenadora de Gestão
do Trabalho e da Educação em Saúde, Janaína Torres.
A representante do Estado esteve reunida com o
provedor do HSA, Odorico Bessa Almeida, o diretor
administrativo, Marcelo Borges, do assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista, assim como a coordenadora adjunta da 12ª CRS, Margarete Forlin.
Na ocasião o provedor mostrou a representante do Estado a obra dos 58 leitos que
depois de concluída ampliará a capacidade de internação do Hospital Santo Ângelo.
A obra está sendo viabilizada com recursos do
Governo do Estado e do Hospital Santo Ângelo.

Dia do Recepcionista

Expediente

Provedor: Odorico Bessa Almeida
Jornalista: Cristiano Devicari
Rua Antônio Manoel - 701
Telefone: (55) 3313 2000

Abertas as inscrições para a II Rústica
de Incentivo à Doação de Órgãos
Estão abertas as inscrições
para a II Rústica de Incentivo
à Doação de
Órgãos e Santo Ângelo que
será no dia 2
de setembro. A
promoção é do
Hospital Santo
Ângelo, através
da Comissão Intra-Hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT),
em parceria com a Secretaria de Turismo e Esportes, Lazer e
Juventude e M2 Running.
De acordo com os organizadores a largada será às
8h30min próxima à Catedral Angelopolitana e o percurso terá
2 km para iniciantes e 15 km individual e revezamento/trio
masculino, feminino e misto.
As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de agosto no
site www.ucrsm.com. A idade mínima autorizada para participação nos 15 km é de 18 anos, exceto no revezamento onde
a idade mínima é de 14 anos. Haverá premiação aos primeiros colocados de cada categoria.
Os valores das inscrições serão determinados conforme
a opção do atleta. No 1º lote promocional o valor é R$ 30,00
por atleta e pode ser feito até o dia 24 de agosto. O inscrito
terá direito ao kit premium (camiseta, boné,sacola, número
de identificação e barra de cereal). No segundo lote, o preço
é de R$ 40 por atleta e as inscrições podem ser feitas de 25
de agosto até o dia 30 de agosto. O inscrito terá direito ao
kit premium. O depósito deve ser feito na Caixa Econômica
Federal agência 0502, operação 013, conta 60561-2. Mais
informações pelo WhatsApp (55) 999856757.
A entrega do kit será no dia 1º de setembro, das 15 às 17
horas, na Praça da Catedral Angelopolitana, para atletas da
cidade ou que estiverem hospedados em Santo Ângelo.

Premiações

Na quinta-feira, 26, foi comemorado o Dia do Recepcionista. Embora muitos não saibam dados históricos apontam que a profissão existe há muito
tempo e nasceu no Antigo Egito. Na época, os faraós possuíam este tipo de funcionário que também
era responsável por guardar os grandes segredos.
Como forma de homenagem, o Grupo Políticas de RH do Hospital Santo Ângelo fez, ao longo
da quinta-feira, a distribuição de bombons e cartões para os recepcionistas da Casa de Saúde.
Na foto, a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno Fernandes, com a gestora a enfermeira coordenadora do setor de Internação, Neida Klein
Faganello, com os profissionais de recepção.

Na rústica de 15 km haverá a seguinte premiação: 1º
lugar R$ 250 e troféu; 2º lugar R$ 150 e troféu; 3º lugar
R$ 120 e troféu; 4º lugar R$ 100 e troféu; e 5º lugar R$
80 e troféu. Na categoria trio masculino, feminino e misto
livre o 1º lugar recebe troféu; os 2º, 3º, 4º e 5º lugares recebem medalhas. Nas categorias 1º lugar troféu; 2º, 3º,
4º e 5º recebem medalhas. E na categoria iniciantes de
2 km idade livre haverá distribuição de medalhas de participação. E para as maiores equipes/assessorias que
completarem a prova de 2 km, 15 km e revezamento, o
1º lugar recebe R$ 250 e troféu; o 2º lugar recebe R$ 200
e troféu; e o 3º recebe R$ 150 e troféu.
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Organizadores da 1ª CIPA CICLO
vistoriam Parque de Exposições

rganizadores do
“Domingo
no
Parque - 1ª CIPA
CICLO” estiveram, terça-feira,
24,
vistoriando o Parque
de Exposições
Siegfried Ritter.
Eles
verificaram o local e a
estrutura para
a
realização
do evento que
acontecerá no
dia 5 de agosto.
Acompanharam
a vistoria o presidente da CIPA
do HSA, Eduardo Ritter, e a
presidente da
CIPA da Unimed, Dulcineia de Souza, assim como a coordenadora da Sanificação do HSA, Mirtes Segatto, e outros representantes do Hospital Santo Ângelo e da Unimed Missões.
Na semana passada, no auditório do HSA, já tinha ocorrido outra reunião que deu continuidade a discussão dos preparativos para a promoção.
O Domingo no Parque/1ª CIPA CICLO terá a seguinte programação: a 2ª Maratona Capital das Missões de
MTB e Maratona Infantil. As inscrições poderão ser feitas no site www.ciclomissoes.com.br. Além da competição de ciclismo haverá diversas atividades no parque e
brinquedos para a garotada. Na semana passada teve
uma reunião com representantes das CIPAs do HSA e
da Unimed dando sequência a organizaçao do evento.

Hospital Santo Ângelo

Reunião das chefias

Nessa semana teve reunião do diretor do HSA,
Marcelo Borges, com os coordenadores das unidades. Na oportunidade foram discutidos os trabalhos
de organização da “II Rústica de Incentivo à Doação
de Órgãos” que acontecerá no dia 2 de setembro,
numa parceria do HSA com a Secretaria de Turismo
e Esportes, Lazer e Juventude e M2 Running. Outro
tema foi a promoção “Domingo no Parque/1ª CIPA
CICLO” desenvolvida pelo Hospital Santo Ângelo,
Unimed Missões e Associação Ciclo Missões (ACM).
Na semana passada teve outra reunião das chefias que avaliou os custos das unidades do Hospital Santo Ângelo referente ao mês de maio.

Banco de Sangue

Realizado treinamento com a equipe
de curativos e enfermeiros

A coleta de sangue no Banco de Sangue
do Hospital Santo Ângelo funciona de segunda a sábado, das 7 às 12h30min. Mais
informações pelo telefone (55) 3313 2000

ANIVERSARIANTES
Aconteceu, na terça-feira, 24, um treinamento
com a equipe de curativos e de enfermeiros, no auditório do HSA. A enfermeira e assessora técnica
da Fufamed/Convatec, Viviane Paz, que é pós-graduanda em Enfermagem Dermatológica, fez treinamento sobre avaliação e tratamento de lesões.
A atividade contou com a participação da gerente de enfermagem,Maristane Almeida, a enfermeira coordenadora da equipe de curativos e ambulatório de feridas, Daniele Lauxen da Rosa, e enfermeiras das unidades do HSA.

Elaine Jaroszewski 27/07
Mauricio do Nascimento Almeida 27/07
Marines de Fátima Santos 30/07
Anderson da Rosa Ribas 31/07
Elisiane Garcia 01/08
Sonia Nara Farezin 01/08
Catiele Aparecida Calegaro 02/08
Gabriela Fabrício da S. dos Santos 02/08
Henrique Alberto Carvalho da Costa 02/08
Newton de Oliveira Miranda 02/08

