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Expediente

Dia do Administrador
No dia 9 de se-

tembro foi come-
morado o Dia do 
Administrador. O 
Grupo Políticas de 
RH prestou homena-
gem ao diretor admi-
nistrativo do HSA, Marcelo Borges. Na foto, o coordenador 
do Departamento Pessoal, Otávio Possebom, a psicóloga 
Jéssica Garcia, a coordenadora do setor de Sanificação, 
Lavanderia e Costura, Mirtes Dinon, o diretor Marcelo Bor-
ges, o gerente do Setor de Compras, Paulo Carvalho, a 
secretária da Administração, Lisiane Fauda, e a analista 
do Setor de Compras, Greice Gonçalves.

III Rústica de Incentivo à Doação 
de Órgãos será no  domingo

O s organi-
zadores 

da III Rústica de 
Incentivo à Doação 
de Órgãos estão 
divulgando na im-
prensa a promo-
ção que será rea-
lizada no domingo, 
15, às 8h30min, 
tendo como ponto Jonas Realdi Almeida, Marcelo Borges e Denise Guerin

Entrega de convite a prefeito

de partida a Catedral Angelopolitana. O diretor administrativo, 
Marcelo Borges, a enfermeira Denise Guerin, e o secretário 
adjunto de Turismo e Esporte, Jonas Realdi de Almeida, parti-
ciparam, nesta quarta-feira, 11, de entrevistas nas rádios Sepé 
Tiaraju e Santo Ângelo.

O coordenador do 
TI, Eduardo Ritter, de-
senvolveu treinamento 
com a equipe da UTI 
Adulto. A atividade 
contou com a partici-
pação da coordenado-
ra da unidade, a enfer-
meira Paula Queiroz.

O treinamento foi 

CORRIDA
A disputa vai ser em distân-

cias de 200 metros, 400 metros, 
2km e 15 km nas modalidades 
individual e revezamento/trio 
masculino, feminino e misto. A 
novidade desta edição será a 
corrida com crianças no entorno da Praça Pinheiro Machado 
em distâncias de 200 e 400 metros.

A III Rústica da Doação de Órgãos é promovida pelo Hos-
pital Santo Ângelo, através da CIHDOTT, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Turismo, Esportes, Lazer e Juventude 
e a M2 Running. 

Treinamento no auditório do HSA

A direção do Hospital 
Santo Ângelo e organizado-
res da III Rústica da Doação 
de Órgãos reuniram-se com o 
prefeito Jacques Barbosa. Na 
oportunidade foi feita a entre-
ga de convite e camiseta da 
rústica ao chefe do Executivo 
municipal.

Direção do HSA e organizadores da 
rústica com prefeito Jacques Barbosa

Também presentes no encontro o provedor do HSA, Odorico 
Almeida, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o vice-prefei-
to, Bruno Hesse, o secretário de Turismo e Esportes, Vando Ri-
beiro, o secretário adjunto, Jonas Realdi Almeida, a gerente de 
enfermagem, Maristane Almeida, a enfermeira Denise Guerin, 
o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista, e os sócios 
proprietários da M2 Running, Fábio de Moura e Tiago de Moura,

Treinamento da UTI Adulto

Na quarta-fei-
ra, 11, os vere-
adores Rodrigo 
Trevisan e Zilá 
Andres estiveram 
no Hospital San-
to Ângelo reali-
zando a entrega 
de documento ao 
provedor Odorico 
Bessa Almeida, 

Vereadores entregam ofício que 
destina emenda parlamentar ao HSA

Palestra sobre doação de órgãos
No dia 27 

de setembro é 
comemorado 
o Dia Nacional 
da Doação de 
Órgãos. Para 
marcar a data 
será apresentada palestra sobre a doação de órgãos, às 13 
horas, no dia 25 de setembro, com a equipe da Comissão Intra
-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes.

sobre a implementação do código de barras dos medicamen-
tos e materiais da Farmácia. Também foram tratados assuntos 
gerais da unidade.

que confirma emenda parlamentar do deputado Pedro Wes-
tphalen, no valor de R$ 200 mil, para a Casa de Saúde.

Também participaram do ato, diretor técnico do HSA, Loi 
Roque Biachi, o assessor de direção, Fermino Zucolotto Batis-
ta, o vereador de Entre-Ijuís Jordão de Oliveira, o assessor do 
deputado, Leonardo Oliveira e a assessora da vereadora Zilá, 
Rosemeri Rodrigues.



2Semanário - Nº 993 - 13/09/2019

Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Daniel Jose Dambros 13/09 
Karine Pires Rodrigues 13/09 
Adriana de Bairros 14/09 
Cleci Flores Haerter 14/09 
Maria da Gloria Kauer 14/09 
Neide Wesoloski 14/09 
Daiane Rosa Correa 15/09 
Evelise Preissler 15/09 
Cristiano Moreira Correa 17/09 
Elisiane Moreira 17/09 
Wagner Bechorner Almeida 17/09 
Alessandro Lowe Ropke 18/09 
Claudemir Lacortt Almeida 18/09 
Indaiara Paz Rodrigues 18/09 
Priscila Dekeper dos Santos 18/09 
Tatiane Lese Reis 18/09 
Marciele Katiuse Rodrigues 19/09 

Saúde da Mulher

A c o n t e -
ceu, na quin-
ta-feira, 12, 
reunião que 
tratou do 
tema “Saúde 
da Mulher”.

A reunião 
contou com a 
participação 
do diretor ad-
ministrativo, 
Marcelo Bor-

Fundação Municipal de Saúde
O diretor 

administrativo, 
Marcelo Bor-
ges, recebeu 
a vsita de re-
presentantes 
da Fundação 
Municipal de 
Saúde de 
Santa Rosa.

Participaram da reunião a gerente de enferma-
gem, Maristane Almeida e a enfermeira Sheila Steidl.

ges, a gerente de enfermagem, Maristane Almeida e re-
presentantes da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Setembro Amarelo

As psicólogas Jéssica Garcia e Tatiana Raquek Hunsper (1) Pacientes desenhando (2)

No dia 11 de setembro teve atividade com pacientes da Uni-
dade de Saúde Mental dentro do Setembro Amarelo. O grupo 
fez desenhos mostrando suas emoções e sentimentos, assim 
como compartilharam suas vivências. A atividade proposta teve 
o objetivo de marcar o mês que trata da prevenção do suicí-
dio e valorização da vida. A ação foi desenvolvida pela psicó-
loga do Trabalho, Jéssica Garcia, e as estagiárias de psicolo-
gia da URI, Vitória Valentina Devicari Margutti, e Luana Willig.

Já na quinta-feira, 12, foram realizadas atividades com fami-
liares de pacientes da Unidade de Saúde Mental. Também teve 
palestra com a psicóloga Tatiana Raquel Hunsper que tratou da 
importância da família no processo terapêutico dos pacientes in-
ternados na unidade. 

No dia 18 será a vez de palestra sobre “prevenção do suicídio” 
com a psicóloga Betina Bremm destinada a famílias de pacientes 
da Unidade de Saúde Mental. E no dia 25 vai ser desenvolvida 
palestra para os colaboradores do HSA com a médica psiquiatra, 
Ione Wagner Russi. 

INFORME
Aviso ao colaboradores do Hospital 

Santo Ângelo: Neste sábado, 14, ha-
verá o recolhimento de lixo eletrônico 
na Praça Leônidas Ribas (Praça do Bri-
que). 

A atividade vai ser desenvolvida das 
9 às 17 horas.

1ª Jornada de Controle de Infecção Hospitalar

O dia 13 
de se-

tembro foi insti-
tuído como o Dia 
Mundial da Sepse 
– uma data que 
busca conscien-
tizar a população 
sobre uma in-
fecção genera-
lizada que mais 
causa morte de 
pacientes em hospitais. 
Para marcar essa data e 
promover ações de qua-
lificação profissional, nos 
dias 17 e 18, o Hospital 
Santo Ângelo vai reali-
zar, no auditório do HSA, 
a 1ª Jornada de Controle 
de Infecção Hospitalar.

No dia 17, a partir das 
13h15min, haverá palestra 
com a consultora da Co-
missão de Controle de In-
fecção Hospitalar, Cinthia 
Oliveski, que vai falar sobre 
a “Atuação da enfermagem 
com prevenção e detecção 
da Sepse”. Já no dia 18, a 
médica Joise Wottrich, responsável pela UTI Adulto e pela CCIH 
do HSA, ministrará palestra sobre o “Tratamento da Sepse.”

A atividade é aberta a todos os profissionais de saúde. 
Mais informações pelo telefone (55) 3313 2000 – ramal 105.

Na foto a secretária Grazieli Lizzott, a médica Joi-
se Wottrich, e a enfermeira coordenadora do Serviço 
de Controle de Infecção Hospitalar, Daniele Berwanger.


