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Expediente

Encontro reúne equipe da UTI Neonatal 
e familiares de crianças prematuras

Os pais Fabiano Mildner e Tânia Mara Costa 
levaram as pequenas gêmeas, Alexia e Bianca, 
para participar do encontro. Tânia lembra que 
as pequenas nasceram de 33 semanas e fica-
ram por 10 dias internadas na UTI Neonatal.  

Fabiano parabenizou o Hospital Santo Ân-
gelo pelo trabalho desenvolvido no cuidado 
com os bebês, ressaltando o papel importante 
da Casa de Saúde em salvar vidas. “É de extre-
ma importância o serviço da UTI Neonatal que 
atende bebês prematuros muitas vezes em si-
tuação crítica.”

Familiares no encontro da Neonatal

Reunião da diretoria do HSA

Profissionais do HSA com crianças e familiares

Aconteceu na quarta-feira, 28, a reunião da diretoria do 
Hospital Santo Ângelo que tratou de diversos assuntos. Par-
ticiparam do encontro o provedor Odorico Bessa Almeida, a 
vice-provedora, Iara Fortes, o diretor administrativo, Marcelo 
Borges, a gestora do setor de Contabilidade, Andréia Barz, 
além de integrantes da diretoria, Fernando Londero e Isabel 
Cristina C âmara (Mana).

Provedor Odorico Bessa Almeida coordenando a reunião

Quem esteve na Praça do Brique, no domingo, 25, 
pode acompanhar o 2º Encontro dos Pequenos 

Guerreiros da UTI Neonatal do Hospital Santo Ângelo. A 
ação buscou marcar o Mês da Prematuridade (Novembro 
Roxo), assim como promover uma confraternização entre 
a equipe de profissionais da UTI Neonatal e familiares de 
bebês prematuros que passaram pela unidade.

Na oportunidade foi disponibilizado brinquedo pula-pu-
la e teve o Palhaço Leleco (interpretado pelo técnico de 
Segurança do Trabalho, Marcelo Padilha) para animar as 
crianças. Também foram distribuídos mini churros.

O médico pediatra, Guilherme Dutra Pinheiro, respon-
sável técnico pela UTI Neonatal, e a enfermeira gestora da 
unidade, Aline Rebelato, destacaram o sucesso do evento. 

Neste sá-
bado (1º), Dia 
Mundial da Luta 
contra a Aids, 
a Prefeitura de 
Santo Ângelo 
vai lembrar a 
data com uma 
ação especial 

Dia Mundial de Combate à Aids

A Associação Hospital de Caridade de Santo Ângelo 
convocou os associados para Assembleia Geral, sessão 
ordinária, nesta sexta-feira, 30, no auditório do HSA. A 
primeira convocação será às 17 horas e a segunda às 
17h30min. A ordem do dia será eleição da Diretoria, dos 
integrantes do Conselho Fiscal e 10 representantes da 
Associação para o Colegiado; e assuntos gerais.

Provedor Odorico Bessa Almeida

Assembleia Ordinária

no Posto da 22 de Março com testagem rápida gratuita 
para detecção de HIV, das 8 às 12 horas. O resultado sai-
rá em 15 minutos. Em caso de positivo, o paciente será 
encaminhado para tratamento oferecido pela Secretaria  
Municipal de Saúde através do programa Infecções Se-
xualmente Transmissíveis. Já no domingo,  2, será feita 
a distribuição de folders educativos no Brique da Praça.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Eduardo Sobrosa Martins 30/11
Eliane Picco 30/11  
Marceli Fatima da Silva 30/11
Adão de Oliveira 01/12 
Daiana Camargo Braz 01/12 
Junior dos Santos de Melo 01/12 
Elise Maria Furtado 02/12 
Vitor Silveira dos Santos 03/12 
Greice G. da Silva Gonçalves Paz 04/12 
Juliane Dezengrini 04/12 
Liliane Oliveira dos Santos 04/12 
Mariana Ghermandi 05/12 
Veronica Barros 05/12 
Natalia Caroline Jahn da Silva 06/12 

Jantar de Final de Ano da AFUHSA 
e HSA é neste sábado

Neste sábado, dia 1º de dezembro, às 21 horas, no 
GDF Os Farroupilhas, será realizado o Jantar de Final 
de Ano da AFUHSA e HSA. O cardápio será churrasco, 
galeto, maionese, arroz, saladas diversar e sobremesa.

Depois haverá animação da festa com “Os Munici-
pais”.

O cartões estão sendo comercializados ao preço de 
R$ 30 para adulto e R$ 15 para crianças de 6 a 12 anos. 
Crianças de faixas etárias menores não pagam.     

A festividade é tradicional e acontece todos os anos

No dia 23 de novem-
bro, a equipe do 

Samu ministrou palestra 
sobre primeiros socor-
ros  durante a Semana 
Interna  de Prevenção 
de Acidentes do Tra-
balho (SIPAT) da  Cer-
missões, em Caibaté.

Foram repassa-

Funcionários da Cermissões acompanhando orientações do Samu

Samu realiza ciclo de palestras

das orientações  para o atendimento de vítimas de cada, 
parada cardiorrespiratória (PCR),  desmaio e convulsão.

Participaram desta  atividade a enfermeira Michele Bit-
tencourt ,  o técnico de enfermagem, Clauber Sulzbach, 
e o  condutor de veículo de emergência, Tiago Machado.

Já no dia 24,  teve palestra com o Samu  so-
bre PCR, engasgo, convulsão, desmaio e hipoglece-
mia. A palestra foi destinada aos acadêmicos do Cur-
so de Pós-Graduação de Engenharia Mecânica da URI.

SUPERMERCADO NACIONAL
O Samu também desenvolveu palestra no dia 20 de novembro 

para os colaboradores do Supermercado Nacional com as enfer-
meiras Gisele Siniak e Michele Bittencourt e outros integrantes da 
equipe do Samu . Os temas abordados foram queda de motoci-
cleta, parada cardiorrespiratória, engasgo, desmaio e convulsão.

Equipe do Samu com colaboradores do Supermercado Nacional

Palestra para acadêmicos da URI

Entrevista na Rádio Sepé

O diretor ad-
ministrativo do 
Hospital Santo 
Ângelo, Marce-
lo Borges, falou 
no programa 
Aldeia Global, 
da Rádio Sepé 
Tiaraju, nesta 
sexta-feira, 30. 
Na oportunidade falou da crise que o hospitais estão en-
frentando no Rio Grande do Sul, o baixo valor pago pela 
tabela do SUS e dos atrasos no repasse de recursos.

Entrevista  com Paulo Renato e Hogue Dorneles


