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Expediente

Domingo no Parque -1ª CIPA 
CICLO será neste domingo

Reunião da Prefeitura com o HSA

Neste domingo, 5, acontecerá a primeira edição do 
“Domingo no Parque – 1ª CIPA CICLO”, no Par-

que de Exposições Siegfried Ritter. Os organizadores 
divulgaram a atividade em emissoras de rádio locais.

Um bom público é esperado para o evento promovido pelo 
Hospital Santo Ângelo, através da Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA), com apoio da CIPA da Unimed 
Missões-RS, Associação Ciclo Missões (ACM) e Prefeitura 
de Santo Ângelo (Secretaria de Turismo, Lazer e Juven-
tude; e o Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC). 

A programação começará às 8 horas e vai ter várias ativi-
dades ao longo do domingo como a 2ª Maratona Capital das 
Missões de MTB e a Maratona Infantil. A promoção vai dispo-
nibilizar, ainda, brinquedos para a garotada e praça de alimen-
tação para quem for ao parque de exposições. Também serão 
desenvolvidas oficinas voltadas à saúde, segurança e esporte.

As inscrições para a 2ª Maratona Capital das Missões en-
cerram nesta sexta-feira. No entanto, as inscrições para a 

Acon teceu , 
na quinta-feira, 
2, uma reunião 
da direção do 
HSA com a Pre-
feitura de Santo 
Ângelo. O pro-
vedor Odorico 
Bessa Almeida 
conversou com 
o prefeito Jac-
ques Barbosa e 

Na quin-
ta-feira, dia 2 
de agosto, o 
provedor do 
Hospital Santo 
Ângelo, Odo-
rico Bessa 
Almeida, com-
pletou 82 anos. 
A direção e 
colaboradores 
fizeram uma 
homenagem ao 
provedor pelo 

Homenagem ao provedor

o secretário de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro. Na reunião o 
prefeito Jacques explicou ao provedor de que forma preten-
de viabilizar a abertura da Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) no bairro Pippi. Dentre as ações previstas estão o fe-
chamento de parcerias e tercerização de serviços.

Uma nova reunião será realizada, dando continuidade às 
tratativas para a abertura da UPA.

Participaram da reunião a vice-provedora do HSA, Iara 
Fortes, o diretor administrativo, Marcelo Borges, e o consultor 
hospitalar, Edemar Paula da Costa.

Organizadores do evento durante entrevista na Rádio Sepé Tiaraju

Maratona Infantil, 
que são gratuitas, 
poderão ser feitas 
até no dia do evento.

A promoção é 
coordenada pelo 
presidente da CIPA 
do HSA, Eduardo 
Ritter, a presidente 
da CIPA da Unimed 
Missões, Dulcineia 
Ribeiro, e o pre-
sidente da ACM, Júlio Cesar Agliardi Machado. O Domin-
go no Parque conta, ainda, com apoio de empresas locais.

Eduardo Ritter explica que o evento busca promover a saú-
de, através do esporte e lazer, e conscientizar as pessoas so-
bre a importância de medidas para a prevenção de acidentes. 

Os organizadores orientam às pessoas que forem ao par-
que que levem cadeira, cuia e térmica. Na oportunidade será 
feita a distribuição de erva-mate e água quente para o público.

Entrevista na Rádio Santo Ângelo

Direção reunida com o prefeito de Santo Ângelo

aniversário. Na homenagem, a esposa do provedor do 
HSA, Marisa Almeida, o prefeito Jacques Barbosa, a vice
-provedora, Iara Fortes, o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, o secretário municipal de Saúde, Luis Carlos Ca-
valheiro, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida, o 
consultor hospitalar, Edemar Paula da Costa, e o asses-
sor de direção, Fermino Zucoloto Batista.

Provedor Odorico com o prefeito Jacques



2

Marli Radmann Galvagni 04/08 
Matheus da Silva Bertoldo 04/08
Cesar Tiago Lima dos Santos 05/08 
Daiane Zaltron 05/08 
Denise Guerin 05/08 
Heron da Silva Mousquer 06/08 
Josiane Ferreira dos Santos 07/08
Danieli Silva Dutra dos Santos 08/08 
Liziana Rodrigues da Silva 08/08 
Mariele de Souza Maciel 08/08 
Fabio Andre dos Santos Libardoni 09/08 
Marieli Brum da Silva Munaretto 09/08
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Hospital Santo Ângelo

Avança obra dos 58 leitos

O coor-
denador de 
enfermagem 
do Samu, 
Alex  Mar-
tins Antunes,  
m i n i s t r o u , 
na quarta-
feira, dia 1º 
de agos-

Brigada de Emergência

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

Banco de Sangue 

A obra de construção dos 58 leitos do Hospi-
tal Santo Ângelo encontra-se na fase dos 

acabamentos. Neste momento, a obra se encami-
nha para a colocação do piso, gesso, pintura, aca-
bamentos elétricos e as instalações sanitárias. 

Com a conclusão do prédio vai ser ampliado o número 
de leitos da Instituição de Saúde e ao mesmo tempo pos-
sibilitará a reforma das instalações mais antigas do HSA.

A obra conta com recursos do Governo do Estado e do HSA

SAME
Uma confra-

ternização, na 
quarta-feira, dia 
1º, no setor do 
SAME (Servi-
ço de Arquivo 
Médico e Esta-
tística), marcou 
o encerramen-
to do estágio 
de integrantes A equipe do SAME com estagiários

do Jovem Aprendiz. Na foto, o encarregado do SAME, Ra-
fael Gustein, além de Elcione Frederich e Antônio Reinaldo  
que atuam no setor, e os estagiários do Jovem Aprendiz.

Foi realizada, na manhã de quinta-feira, 1º, a reunião 
da direção do HSA com as chefias de unidades. Num 
primeiro momento, o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, falou sobre a realização do Domingo no Par-
que – 1ª CIPA CICLO, que acontecerá neste domingo, 
5, no Parque de Exposições Siegfried Ritter, numa pro-
moção da CIPA do HSA, com apoio da CIPA da Unimed 
Missões, Associação Ciclo Missões e Secretaria de Tu-
rismo, Lazer e Juventude. 

O diretor também destacou o trabalho de mobilização 
da II Rústica de Incentivo à Doação de Órgãos, organi-
zada pelo Hospital Santo Ângelo, através da CIHDOTT, 
Secretaria de Turismo e Esportes, Lazer e Juventude de 
Santo Ângelo e M2 Running. 

Na sequência, o consultor hospitalar, Edemar Paula 
da Costa, salientou as ações desenvolvidas até o mo-
mento na instituição, visando a qualificação dos servi-
ços, humanização do atendimento e gerenciamento de 
custos. Destacou, ainda, o trabalho de planejamento do 
Hospital Santo Ângelo para o futuro. 

Reunião das chefias

Reunião mensal aconteceu no auditório do HSA

to, a palestra “Humanização no Trauma” para  a equipe 
da Brigada de Emergência do Hospital Santo Ângelo. 

A reunião da Brigada de Emergên-
cia foi coordenada pelo técnicos de Seguran-
ça do Trabalho, Marcelo Padilha e André Blum.


