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Expediente

Curso Casal Gestante inicia na segunda-feira

Começa na segunda-feira, 8, o 25º Curso Casal Ges-
tante do HSA. Ao todo serão cinco encontros para tra-

tar de vários temas com a participação dos médicos Edilson 
Burmann e Cláudia Costa, as enfermeiras Daniele Berwan-
ger e Mariéli Brum Munaretto, as nutricionistas Marília Sima 
e Fabiane Dalla Corte, a fonoaudióloga Débora Schmidt, a 
fisioterapeuta Tayana Feijó, a psicóloga Jéssica Garcia dos 
Santos e alunos do Curso de Farmácia da URI. As atividades 
prosseguem até o dia 12 de abril. 

O curso é organizado pela gerente de enfermagem, Ma-
ristane Almeida, e a enfermeira Emanoele Busatto e conta 
com apoio das lojas Mundo Infantil e Super Íntimo, e do fo-
tógrafo Cleison Randons. Os encontros serão desenvolvidas 
dos 19 horas às 21h30min. O participante para obter o certi-
ficado deverá ter 75% de frequência no curso. As inscrições 
podem ser feitas no setor de Internação.

Emanoele Busatto e Maristane Almeida organizadoras do curso

A equipe do Hospital Santo Ângelo esteve visitando, 
na sexta-feira, 29 de março, a Unacon do Hospital Vida e 
Saúde de Santa Rosa. Os profissionais foram conhecer o 
funcionamento do serviço de oncologia daquela Casa de 
Saúde.

Participaram da visita técnica as enfermeiras Jacqueli-
ne Bageti Garcia e Dienefer Petrowski, a assistente social, 
Maira Bagatini, a nutricionista, Marília Sima, a psicóloga, 
Jéssica Garcia, e as secretárias Gisele Buzinello, Brenda 
Margarin - que integram a Unacon do HSA. 

Visita técnica à oncologia 
do Hospital Vida e Saúde

Equipe do HSA com funcionários do Hospital Vida e Saúde 

Entrevistas na imprensa

O provedor Odorico Bessa Almeida e o secretário de 
Turismo e Esportes, Vando Ribeiro, estiveram na Rádio 
Sepé Tiaraju apresentando um balanço das audiências 
mantidas em Brasília com os ministros da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, e da Cidadania, Osmar Terra, assim 
como parlamentares federais.

No encontro com Mandetta o provedor falou das ações 
desenvolvidas pelo HSA e apresentou as dificuldades en-
frentadas pela instituição. Na reunião o provedor salientou 
como fundamental para a manutenção dos serviços do 
hopsital o apoio efetivo do governo federal.

As audiências mantidas na Capital Federal também fo-
ram temas da entrevista na Rádio Santo Ângelo, realizada 
nesta semana.

Provedor Odorico Almeida e o secretário de Turismo, Vando Ribeiro

Aconteceu, 
na quinta-fei-
ra, 4, a reunião 
que tratou da 
o r g a n i z a ç ã o 
da capacitação 
(200 horas) que 
será promovida 
pelo Núcleo 
de Educação 
das Urgências/
SAMU RS. A 

Samu discute organização de encontro do 
Núcleo de Educação das Urgências

Alex Martins Antunes coordenando reunião

capacitação que será de junho a outubro com atividades 
quinzenais contará com a coordenação da base local e 
participação de instrutores renomados da cidade, região e 
Estado. Essa ação é destinada aos profissionais da região 
que atuam no Samu. 
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Diolete de Fatima Corim 06/04 
Merice Clair Jornooki 06/04 
Angela Cinara Gasparetto 07/04 
Eloa Fatima Oliveira de Almeida 08/04 
Roberto Carlos de Lima Pinto 08/04 
Rosemeri Silva de Abreu 08/04 
Luciana Sudatti Fonseca 09/04 
Tatiane Domingues Missio 09/04 
Aline Barichelo 10/04 
Simone Goreti Wengrat 10/04 
Eva Tobias de Oliveira 11/04 
Marilia dos Santos Maciel 11/04 

Encontro no auditório do HSA

Brigada de Emergência
Riscos de aci-

dente de trabalho 
em quadros elétri-
cos. Esse foi o tema 
da atividade da Bri-
gada de Emergên-
cia, na quarta-fei-
ra, 3. O eletricista 
Gláucio falou dos 
riscos e explicou os 
cuidados necessários para evitar esse tipo de acidente. 
Teve uma visita técnica em vários setores do hospital.

A atividade contou com a participação dos represen-
tantes do Sesmt, Marcelo Padilha e André Blum (técnicos 
de Segurança do Trabalho) e o presidente da CIPA, Edu-
ardo Ritter.

Cesta Natalidade

Nesta sexta-feira, 5, o Grupo Políticas de RH efetuou a en-
trega da Cesta Natalidade para as colaboradoras do HSA. O 
repasse foi feito pelo coordenador do Departamento Pessoal, 
Otávio Possebom, juntamente com a psicóloga do Trabalho, 
Carine Bueno Fernandes, e Ana Flores, do Departamento 
Pessoal. Foram contempladas as técnicas de enfermagem, 
Cereni Geleski e Neide Wesoloski, a atendente de Farmácia, 
Elisiane Moreira e a recepcionista Patrícia da Silva Taborda. 

O benefício é viabilizado por contrato do HSA com segu-
radora. A cesta contém alimentos para o aporte nutricional da 
mãe e do bebê e ainda kit inicial com fraldas, mamadeiras, 
bicos, xampu, óleo para pele, entre outros.

Palestra na Escola da URI

Atividade com estudantes da URI

A enfermeira 
coordenadora 
do Banco de 
Sangue, Marta 
Perim Motta, e 
a biomédica, 
Patrícia Eich 
Engler, minis-
traram palestra 
na Escola da 
URI. A atividade 
alusiva aos 30 
anos do edu-
candário aconteceu na terça-feira, 2. Na palestra foi fala-
do sobre a importância da doação de sangue e a neces-
sidade do aumento do número de doadores voluntários.

Maternidade recebe enxovais do 
Lions Clube Santo Ângelo Universitário

Nessa sema-
na, o Lions Clube 
Santo Ângelo Uni-
versitário fez a do-
ação de enxovais 
à Maternidade do 
HSA. 

A entrega 
foi feita pela vi-
ce-presidente do 
Lions Clube Santo 
Ângelo Universi- Entrega das doações pelo Lions Universitário

Doação de lençóis à UTI Neonatal
No dia 1º de abril a UTI Neonatal re-

cebeu a doação de lençóis. O repasse 
foi feito pela bioquímica de Caxias do 
Sul, Rita Maria Colling, e a fisioterapeu-
ta, Maria de Cássia Favarin dos Santos.

tário, Rosicler Marcondes Moreira, e a tesoureira Tânia Pelissari 
Bueno. Receberam os enxovais a enfermeira Sheila Steidl e a 
fisioterapeuta, Maria de Cássia Favarin dos Santos.

Reunião da CIPA
Aconteceu , 

na terça-feira, 2, 
a reunião mensal 
da Comissão In-
terna de Preven-
ção de Aciden-
tes. O presidente 
da CIPA, Eduar-
do Ritter, coorde-
nou os trabalhos Reunião no auditório do HSA

que contou com a participação da vice-presidente, 
Luci Alves, dos técnicos de Segurança no Trabalho, 
Marcelo Padilha e André Blum, e demais integrantes 
da comissão. No encontro foi apresentado o registro 
de acidentes de trabalho ocorrido no mês de março.

HSA reúne-se com integrantes da 
12ª CRS e Secretaria de Saúde

Reunião trimestral da comissão da contratualização

Foi realiza-
da, nesta 

sexta-feira, 5, a 
reunião trimestral 
da Comissão que 
avalia a contratu-
alização do HSA 
com o Estado. 
Participaram da 
reunião o diretor 
admin is t ra t ivo, 
Marcelo Borges, 
o coordenador da 12ª CRS, Iury Sommer Zabolotsky, a adjunta 
Margarete Forlin, o secretário de Saúde, Luiz Carlos Cavalheiro, 
a enfermeira do setor de Faturamento, Valdecira Senger, e os 
representantes da Regional, Luiz Antonio Caetano e Lisete dos 
Anjos.


