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Expediente

Reunião avalia contratualização 
do Estado com HSA

Provedor, diretor administrativo  e secretário 
de Saúde com integrantes da 12ª CRS

A conteceu, 
na terça-

feira, 25, a reunião 
trimestral de ava-
liação da contratu-
alização do Esta-
do com o Hospital 
Santo Ângelo. No 
encontro, o prove-
dor Odorico Bessa 
Almeida, o diretor 
administrativo, Mar-

Campanha Junho Vermelho
As CIPA’s 

(Comissão In-
terna de Pre-
venção de 
Acidentes) do 
Hospital Santo 
Ângelo e Uni-
med Missões 
promovem a 
campanha de 
doação de san-
gue “Junho Ver-
melho”, que tem 

Diretor administrativo, Marcelo Borges, na  
abertura da campanha Junho Vermelho

celo Borges, os secretários de Saúde de Santo Ângelo, Luis 
Carlos Cavalheiro, e de Mato Queimado, Josiane Hentz Sch-
neider, a coordenadora Adjunta da 12ª CRS, Margarete Forlin, 
assim como a enfermeira do setor de Faturamento, Valdecira 
Senger, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Clarice 
Haack, o técnico de planejamento da 12ª CRS, Luiz Antônio 
Caetano, e o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista.

Abertas inscrições para III 
Rústica de Doação de Órgãos 

Encontram-se abertas as inscrições para a III Rústica da 
Doação de Órgãos, promovida pelo Hospital Santo Ângelo, 
através da CIHDOTT, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Turismo, Esportes, Lazer e Juventude e a M2 Running. A 
corrida será no dia 15 de setembro com largada às 8h30min 
na Catedral Angelopolitana. A disputa vai ser em distâncias de 
200 metros, 400 metros, 2km e 15 km nas modalidades indivi-
dual e revezamento/trio masculino, feminino e misto. 

A premiação na disputa de 15 km será R$ 300 e troféu 
(1º lugar); R$ 200 mais troféu (2º lugar); R$ 150 e troféu ((3º 
lugar); R$ 120 e troféu (4º lugar); R$ 100 e troféu (5º lugar). No 
trio masculino, feminino e misto livre, troféu (1º lugar) e meda-
lhão (2º, 3º, 4º e 5º); categorias troféu (1º lugar) e medalhão 
(2º, 3º, 4º e 5º). Também haverá premiação paras as maiores 
equipes/assessoriais que completarem a prova de 2 km, 15 
km e revezamento.

O preço das inscrições no primeiro lote é de R$ 32 por atle-
ta até o dia 31 de julho. No segundo lote o valor é de R$ 42 por 
atleta de 1º de agosto até 11 de setembro. As 300 primeiras 
inscrições terão direito ao kit premium com camiseta, boné, 
sacola. Os atletas que efetivarem sua inscrição até o dia 15 de 
agosto poderão indicar o tamanho da sua camiseta.

O valor das inscrição para as categorias infanto-juvenil 2 
km e mirim 200 e 400 metros, será de R$ 5. Aqueles que de-
sejarem adquirir o kit deverão pagar o mesmo valor das inscri-
ções de adultos, informando o respectivo tamanho da camise-
ta até o dia 15 de agosto. As inscrições poderão ser feitas com 
depósito na agência 0370, conta 39.133593.0-3 em nome de 
Fábio Moura. 

Nos dias 13 e 14 de setembro, das 15 às 17 horas, na Loja 
Cadiles, poderão ser pegos os bonés e camisetas pelos atle-
tas da cidade ou aqueles que estiverem hospedados em Santo 
Ângelo. Os interessados também poderão fazer encomendas 
de camisetas ao preço de R$ 25 pelo telefone (55) 981196004. 
Mais informações podem ser obtidas no site da União dos Cor-
redores de Santa Maria (UCRSM) pelo site www.ucrsm.com.                                                                                                                                             

Atletas na II Rústica de Doação de Órgãos em 2018

Camiseta do kit premium Camiseta ao preço de  R$ 25

como slogan “Há vida em suas veias”. A atividade acon-
teceu, na quinta-feira, 27, no auditório do HSA. 

A abertura foi feita pelo diretor administrativo, Mar-
celo Borges, juntamente com o presidente da CIPA do 
HSA, Eduardo Ritter, e a presidente da CIPA da Uni-
med Missões, Eduada Saragozo. As palestras aborda-
ram temas como os bastidores da doação; indicadores; 
curiosidades sobre os processos; e instruções para do-
adores, com a participação da biomédica do Banco de 
Sangue, Patricia Eich Engler, e a psicóloga da Unimed, 
Luciana Souza da Silva.

Na próxima se-
mana colaboradores 
farão doação de san-
gue. 

Na segunda, quar-
ta e sexta (Unimed 
Missões) e na ter-
ça, quinta e sábado 
(HSA). 

A atividade contou 
com a participação da coordenadora do Banco de San-
gue, enfermeira Sheila Steidil.

Eduardo Ritter e Eduarda Saragozo
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Grasiela Teixeira de Lima 29/06 
Inaja de Fátima Brum dos S. Brittes 29/06 
Patricia Pereira da Silva Taborda 30/06
Fernanda da Luz Cardoso 01/07
Cristiane Carlesso 03/07 
Taicy Elizie Ristow 03/07 
Dionara Taise Oliveira Silveira 04/07 

Treinamento com a equipe de Sanificação Festa do Arraial na 
Unidade de Saúde Mental

Gerente de enfermagem, Maristane Almeida, com equipe

A Unida-
de de Saúde 
Mental pro-
moveu, na 
segunda-fei-
ra, 24, Festa 
Junina com 
a equipe de 
profissionais 
do setor e pa-

N a semana passada, aconteceu treinamento com a equipe 
de Sanificação sobre os processos de limpezas de termi-

nais, precauções de contato, rotinas e técnicas de limpezas, uso 
correto de produtos e materiais. Também foi falado sobre uso de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) e ações voltadas ao 
aperfeiçoamento profissional.

Coordenadora do setor, Mirtes Dinon com a equipe de Sanificação

Leitura dinâmica na Pediatria

Na segunda-feira, 24, teve trabalho de leitura di-
nâmica com as crianças atendidas na Pediatria. A 
atividade foi desenvolvida pelos alunos do Curso 
Técnico de Enfermagem do Senac. Nas fotos, a 
enfermeira coordenadora da unidade, Juliana Pi-
res, integrantes da Pediatria e alunas do Senac.

Curso de resgate em Carazinho

De 21 a 23 de junho o condutor de veículo do Samu 
do HSA, Tiago Machado, realizou Curso de Resgate em 
Áreas Remotas no município de Carazinho. 

cientes. Na ocasião foi servido lanche aos participantes. 
Na foto, o diretor administrativo, Marcelo Borges, a geren-
te de enfermagem, Maristane Almeida, a enfermeira co-
ordenadora da unidade, Cristina Taborda, a psicóloga do 
Trabalho, Jéssica Garcia, e outros integrantes da equipe.


