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Primeiro bebê do ano é uma menina

O

primeiro bebê
de 2019 de
Santo Ângelo é uma
menina que nasceu
às 6h55min, no dia 1º
de janeiro, no Hospital Santo Ângelo. A
pequena
Emanuelly
nasceu com 51 cm de
comprimento e 3,350
kg de peso. A menina é filha de Franciele da Silva Pereira
e de Diego Dalimar
Fontoura de Paula.
Franciele
conta
que teve uma gestação de 40 semanas
e 2 dias. “A gravidez
foi tranquila e a EmaA pequena Emanuelly
nuelly nasceu de parto
normal. Esse é o segundo filho. Tenho também o Guilherme de 4 anos de idade. Estou muito feliz porque
tenho agora um casal de filhos. Fiquei emocionada
ao saber que minha filha foi o primeiro bebê do ano.”

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

Confraternização da Maternidade

Integrantes do setor na sede campestre do Clube 28 de Maio

Aconteceu, no dia 8 de dezembro, na sede campestre do Clube 28 de Maio, a confraternização da equipe da
Maternidade. Participaram da atividade, os médicos Jorge Amaral, Cléia Castro, Luciana Cardinal, a enfermeira
gestora da Maternidade, Mariéli Brum Munaretto, as técnicas de enfermagem que atuam no setor e familiares.

Departamento Pessoal e Sesmt
Aconteceu, na sexta-feira, 28, jantar de confraternização das equipes do Departamento Pessoal e do
Sesmt. A atividade foi na sede do Moto Grupo Missioneiros, no Parque de Exposições Siegfried Ritter.
Presentes na confraternização o coordenador do
Departamento Pessoal, Otávio Possebom, assim
como Ana Flores, Isadora Thiemann, Cleber Moraes,
as estagiárias, Ester Cichorski e Cristina Velaski, os
técnicos de Segurança do Trabalho do Sesmt, Marcelo
Padilha e André Blum, e familiares.

Hospital Santo Ângelo
UM NOVO HOSPITAL
PARA UM NOVO TEMPO
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Começa a instalação do mobiliário
no prédio dos 58 leitos

Mobiliário estão sendo colocados nos leitos do novo prédio

C

omeçou na última semana a instalação do mobiliário no
novo prédio dos 58 leitos que fica na esquina entre as
ruas Bento Gonçalves e a 15 de Novembro.
O prédio encontra-se na fase final de acabamento e a unidade deve entrar em funcionamento nos próximos meses.

Obra de revitalização da Sala dos Médicos

Samu ministra palestra no Instituto
de Educação Odão Felippe Pippi

Equipe que ministrou palestra para o Curso do Magistério

A equipe do Samu ministrou, no dia 31 de dezembro,
palestra sobre primeiros socorros para o Curso de Magistério do Instituto Estadual de Educação Odão Felippe
Pippi. A palestra foi apresentada pelos enfermeiros Alex
Martins Antunes e Gisele Siniak, com a participação dos
técnicos de enfermagem Clauber Liques e Sheila Machado, os condutores Gilmar Perussato e Tiago Calegaro.
Os profissionais do Samu vêm intensificando o trabalho de educação continuada, visando repassar orientações para a comunidade sobre o tema primeiros socorros
e acionamento do serviço. O Samu desenvolve, ao longo
do ano, palestras e treinamentos em empresas, instituições, universidade, escolas e entidades

A revitalização vai disponibilizar um novo espaço para os médicos

Está em andamento a obra de revitalização da Sala
dos Médicos, realizada pelo HSA em parceria com a Unicred Missões. A área será destinada a permanência dos
profissionais médicos do Corpo Clínico durante os serviços, assim como para reuniões. Neste espaço haverá
ambiente climatizado para prescrição médica, e será disponibilizado café, frigobar e televisão.

Equipe que ministrou palestra para o Curso do Magistério

Banco de Sangue

ANIVERSARIANTES

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

Marilise Sommavilla Pilla 04/01
Suzana Terezinha Gularte 04/01
Carine Lino de Matos 05/01
Haide Guse Brissow 05/01
Andreia Bernardi 06/01
Aline Oliveira dos Santos 08/01
Gisele S. Siniak de Campos 08/01
Tairone Brasil Campos 08/01
Alexandre Rigoli 10/01
Fabiane Roberta Coimbra Vieira 10/01
Guilherme Machado Abyg 10/01
Matieli Santos Coletto 10/01
Viviane da Silva 10/01

