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Expediente

Lions Clubes e Acisa repassam
 cobertores e tecidos ao HSA

Provedor Odorico recebendo as doações feitas pelos Lions Clubes e Acisa

Doação de equipamento ao HSA

Edison Vargas e Odorico Almeida

U ma solenidade marcou, na terça-feira, 6, a entrega 
de cobertores e tecidos ao Hospital Santo Ângelo.  

O repasse foi feito ao provedor Odorico Bessa Almeida pelas 
presidentes do Lions Clube Santo Ângelo Centro, Maria de 
Lourdes Bassani, Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju, Maris-
tane Almeida, e do Lions Clube Santo Ângelo Universitário, 
Rosecler Moreira. Presentes na entrega o diretor administrati-
vo, Marcelo Borges, a coordenadora do setor de Sanificação, 
Lavanderia e Costura, Mirtes Dinon, o assessor de direção, 
Fermino Zucoloto Batista, e outros integrantes dos clubes de 
serviços.

O provedor Odorico Bessa Almeida, agradeceu os três 
Lions Clubes e a Acisa. Ele salientou que o apoio respalda 
o importante trabalho desenvolvido pelo hospital que atende 
não apenas Santo Ângelo, mas também a comunidade regio-
nal.

Foram repassadas 50 unidades de colchão piramidal, 60 
unidades de cobertor; 50 unidades de manta microfibra; teci-
do de tergal listrado para confecção de 108 lençóis; tecido de 
tergal branco para confecção de 100 camisolas, 108 fronhas, 
190 lençóis de baixo; e tecido de algodão para confecção de 
125 travessas e 104 campos duplos de mesa.

Os cobertores e tecidos foram adquiridos com recursos 
obtidos no Baile do Município, promovido pelos Lions Clube 
Santo Ângelo Centro, Lions Clube Santo Ângelo Tiaraju, Lions 
Clube Santo Ângelo Universitário e Acisa.

Agosto Dourado
De 1º a 7 de 

agosto acontece a 
Semana Mundial de 
Aleitamento Mater-
no. O mês é também 
conhecido como 
“Agosto Dourado”. 
De acordo com a 
nutricionista Marília 
Sima, responsável 
pelo Banco de Leite 

 

ÉTICA E
CONDUTA NO
TRABALHO

PALESTRA: 

Seja a mudança que você quer ver no mundo!

16 de Agosto • 13h15 / 19h15
Auditório do HSA

do Hospital Santo Ângelo, o mês é dedicado a intensifica-
ção de ações voltadas à promoção, proteção e apoio ao 
aleitamento materno.

BANCO DE LEITE
No dia 20 de agosto o Banco de Leite do Hospital Santo 

Ângelo estará completando 4 anos. O projeto foi viabiliza-
do com apoio do Rotary Clube Santo Ângelo Norte que 
repassou R$ 80 mil para a compra de equipamentos e a 
Central do Dízimo de Piracicaba que enviou material de 
construção para a obra.

Nutricionista, Marília Sima

O provedor Odo-
rico Bessa Almeida 
recebeu do médico 
Edison Vargas a do-
ação de um equi-
pamento chamado 
CPAP – utilizado na 
melhora da ventila-
ção mecânica do pa-
ciente entubado. 

Na ocasião, o 
provedor agradeceu 

O técnico de Segurança do 
Trabalho, Marcelo Padilha, de-
senvolveu atividade de huma-
nização no contexto hospitalar 
pelo projeto “Dr. Palhaço”. 

O projeto tem como slo-
gan “É cuidando com amor de 
quem cuida com amor.”

Projeto Dr. Palhaço

o médico pelo 
gesto solidário.



2Semanário - Nº 988 - 09/08/2019

Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Fabio Andre dos Santos Libardoni 09/08 
Marieli Brum da Silva Munaretto 09/08 
Sabrina da Silva Carvalho 09/08 
Edite Kopp Rodrigues 10/08 
Paulo Neri Gehm 13/08 
Emily Kowalski Machado 14/08 
Valdecira Angela Senger 14/08 
Cleusa Amado 15/08 
Patricia Eich Engler 15/08 

Ministrada palestra sobre 
qualidade no atendimento 

Profissionais que participaram da atividade

Homenagem ao Dia dos Pais
Uma ativida-

de especial em 
homenagem ao 
Dia dos Pais foi 
desenvolvida, 
na quinta-feira, 
8, na Unidade 
de Saúde Men-

A qualida-
de do 

atendimento é 
um item impor-
tante e merece 
atenção espe-
cial. Pensando 
nisso, na noite de 
quinta-feira, 8, a 
equipe do Labo-
ratório de Análi-
ses Cínicas do 

Brigada de Emergência
Foi realizada, na quar-

ta-feira, 7, a reunião men-
sal da Brigada de Emer-
gência. Na ocasião teve 
treinamento dos novos 
brigadistas do HSA. 

O coordenador de en-
fermagem do Samu, Alex 
Martins Antunes, junta-
mente com o condutor Mi-
guel Bellentier, desenvol-
veram treinamento sobre 
primeiros socorros. Enfermeiro Alex M. Antunes do Samu

4º Encontro da CIHDOTT 
será no dia 27 de setembro

Acontecerá, no 
dia 27 de setembro, 
o 4º Encontro da 
CIHDOTT, no Clube 
Gaúcho. O evento 
tem como objetivo 
divulgar a importân-
cia da doação de ór-
gãos, através de re-
latos de experiências 
e ações que visam 
o aperfeiçoamento 
dos profissionais que 
atuam na área.

No dia 15 de setembro será realizada a III Rústi-
ca de Incentivo à Doação de Órgãos. A saída será às 
8h30min, sendo o ponto de partida em frente à Catedral 
Angelopolitana. O evento é uma promoção do Hospital 
Santo Ângelo, através da CIHDOTT, em parceria com a 
M2 Running e Secretaria Municipal de Turismo, Espor-
te, Lazer e Juventude.

RÚSTICA DA CIHDOTT

HSA e profissionais de laboratórios de Santo Ângelo e região par-
ticiparam de palestra com Thiago Rader e Carla Frasson, repre-
sentantes do Laboratório Álvaro/DASA, de Cascavel no Paraná. 

Os palestrantes, que integram a assessoria científica do La-
boratório Álvaro/DASA, ministraram a palestra “Qualidade no 
Atendimento”. A iniciativa teve como objetivo aprimorar o trabalho 
desenvolvimento no atendimentos dos pacientes. 

A atividade foi organizada pela biomédica, Bárbara Hatwig, 
responsável pelo Laboratório de Análises Clínicas do HSA. Bár-
bara destaca a importância dos colaboradores se atualizarem, as-
segurando a garantia de qualidade em todas as fases do trabalho 
laboratorial.

HSA busca parceria com 
Instituto Federal Farroupilha

O diretor administrativo, Marcelo Borges, esteve reuni-
do, na quinta-feira,8, com a diretora geral do IF Farroupilha 
Campus Santo Ângelo, Rosane Pagno. O encontro teve 
como objetivo discutir parceria com o instituto visando trei-
namento de Libras com os profissionais do HSA. 

Presentes no encontro, o coordenador do Departamen-
to Pessoal, Otávio Possebon, a psicóloga do Trabalho, 
Jéssica Garcia, a diretora de pesquisa, extensão e produ-
ção do IF Farroupilha, Ângela Pawlowski, a coordenadora 
de ações inclusivas (CAI) e intérprete de Libras, Lucimara 
Daiane Zwan, e a intérprete de Libras, Cláudia Mendes 
Oliveira. 

Diretor Marcelo Borges com diretora o IF Farroupilha , Rosane Pagno

tal. A atividade envolveu pacientes e familiares atendidos 
na unidade. A confraternização foi elaborada pela enfermei-
ra gestora da Unidade de Saúde Mental, Cristina Taborda, 
com a participação da médica responsável e diretora clínica, 
Mabel Konzen, a assistente social, Maira Bagatini, além de 
técnicos de enfermagem e monitores.

O Dia dos Pais será comemorado, neste domingo, dia 11 
de agosto. 


