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Expediente

A equipe do La-
boratório de Análises 
Clínica do HSA rece-
beu, na quinta-feira, 
3, os certificados do 
treinamento “Qualida-
de do Atendimento”. 

A atividade, que 
contou com a partici-
pação de Thiago Ra-
der e Carla Frasson, 
do Laboratório Álvaro 
/IDASA, foi realizada 
em agosto. Na foto, 
a coordenadora do 
Laboratório, a biomé-
dica, Bárbara Hatwig, 
com a equipe de pro-
fissionais do setor.

Unacon abre campanha Outubro Rosa
Aconteceu, 

na terça-feira, 
1º de outubro, 
a abertura da 
programação da 
campanha Ou-
turbro Rosa, da 
Unacon do HSA. 

O provedor 
Odorico Bessa 
Almeida falou do 
trabalho de arti-
culação para abertura da Unacon. Já o médico responsável 
técnico fez um balanço do número de atendimentos da Una-
con neste perido de funcionamento.

Na foto, o provedor Odorico Bessa Almeida, o diretor admi-
nistrativo Marcelo Borges, o diretor técnico, Loi Roque Biacchi, 
os médicos Lourenço Sangoi e Welligton Gemelli, a gerente 
de enfermagem, Maristane Almeida, e demais integrantes da 

O diretor técnico 
do HSA, Loi Roque 
Biacchi, comemorou 
aniversário na quinta-
feira, 3. O médico foi 
homenageado pela 
direção e colaborado-
res do HSA. Na foto, 
o provedor Odorico 

Homenagem de aniversário

Samu recebe homenagem pelos 10 anos
O Samu do 

Hospital Santo 
Ângelo recebeu, 
na segunda-fei-
ra, 30 de setem-
bro, homena-
gem da Câmara 
de Vereadores 
pelos 10 anos 
de funcionamen-
to em Santo Ân-
gelo. 

O Samu 
completou ani-
versário no dia 

Bessa Almeida, o diretor administrativo, Marcelo Borges, a 
gerente de enfermagem, Maristane Almeida, e demais fun-
cionários da Casa de Saúde.

Neste final de semana, no Salão Paroquial 

21 de setembro. 
O serviço tem uma equipe de profissionais altamente qua-

lificada que desenvolve um atendimento humanizado com re-
solutividade. A equipe do Samu é formada por 9 médicos, 6 
enfermeiros, 5 técnicos de enfermagem, 11 condutores de 
veículos de emergência. O Samu tem como coordenador  
médico do Samu, Flávio Christensen. Na foto, o coordenador 
de enfermagem do Samu, Alex Martins Antunes, a vereadora 
Jacqueline Possebom, e integrante da equipe.Projeto Florescer

Resgatar a autoestima 
das mulheres que fazem 
tratamento de quimiotera-
pia. Essa é a proposta do 
projeto Florescer, desen-
volvido pela Unacon do 
Hospital Santo Ângelo com 
Cleison Radons Phot Art. 

A coordenadora técnica 
de enfermagem, Jacqueli-
ne Bageti Garcia, salienta 
a importância deste proje-
to. “As mulheres são ma-
quiadas e fazem sessão 
fotográfica. Esse projeto 
busca mostrar que mes-
mo com a perda de cabelo 
durante o tratamento, as 
pacientes continuam mu-
lheres lindas.”

O fotografo, Cleison Radons, explica que o projeto tem 
como símbolo a borboleta, que representa a metamorfose, a 
transformação.

Entrevista
Na quarta-feira, 2, a 

enfermeira coordenado-
ra da CIHDOTT, Carline 
Scherer, e a assistente 
social, Maira Bagatini, 
falaram sobre o tema 
“doação de órgãos” e o 
trabalho da equipe da 
Comissão no Hospital 
Santo Ângelo. A entre-
vista foi com o radialista 
Luiz Roque Kern.
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES
Luan Domingues de Jesus 04/10 
Simone Reis da Luz Andrade 04/10 
Cristiane Diesel Signorini Bedin 05/10
Fabiane Souza de Oliveira 05/10 
Jorgina Souza da Luz 06/10 
Cleni Zuculoto dos Santos 07/10
Joao Henrique da Silva 07/10 
Rosecleia Lasta Hoisler 07/10 
Daiane Henke 08/10 
Maria Eli Goulart Streb 09/10 
Joiceara Da Veiga Plein 10/10

Treinamento regional

Brigada de Emergência

Na quarta-
feira, 3, aconte-
ceu treinamen-
to da Brigada 
de Emergência 
com a equipe de 
Combate a In-
cêndio. Na quin-
ta-feira foi a vez 
do treinamento 
com a equipe de 
Evacuação de 
Área e na sexta-
feira, Primeiros 
Socorros. 

O trabalho foi 

Visita do deputado Pompeo de Mattos

O deputa-
do Pom-

peo de Mattos 
visitou no último 
sábado o HSA. Ele 
esteve na Central 
de Materiais Es-
terelizados, onde 
foi instalado uma 
autoclave de pe-
róxido de hirogê-
nio, equipamento 
adquirido com re-

Foi realizado 
na quinta-feira, 3, 
um treinamento de 
qualificação dos 
municípios para 
encaminhamento 
de pacientes dos 
hospitais ao servi-
ço de oncologia. A 
atividade teve par-
ticipação da enfer-
meira Doutora da 

Visita à UPA 

conduzido pelo coordenador da Brigada de Emergência, 
Rafael Gutstein, e do vice, Vicent Lied.

No dia 30 de se-
tembro, foi comemo-
rado o Dia da Secretá-
ria. Parabéns a todas 
as profissionais pelo 
importante trabalho! 

Homenagem da 
direção e do Grupo 
Políticas de RH do 
Hospital Santo Ângelo.

Na programação da campanha Outubro Rosa, nessa se-
mana, teve a atividade “De bem com você, a beleza contra o 
câncer!” Oficina de automaquiagem para pacientes da Unacon 
com Andréia Viecelli (consultora Mary Kay).

Dia da Secretária

curso de emenda do parlamentar no valor de R$ 300 mil. No 
encontro o provedor Odorico Bessa Almeida, o deputado fede-
ral, Pompeo de Mattos, o deputado estadual, Eduardo Lourei-
ro, o prefeito Jacques Barbosa, o vice-prefeito, Bruno Hesse, o 
diretor técnico, Loi Roque Biacchi, a gerente de enfermagem, 
Maristane Almeida, o vereador Felippe Terra Grass, o tesourei-
ro, Leo Mousquer, a professora Tânia Santiago, entre outros.

Regulação da 12ª CRS, Márcia Lopes, e o médico coorde-
nador técnico da Unacon, Lourenço Sangoi.

O provedor 
Odorico Bessa 
Almeida partici-
pou das come-
morações de 1 
ano de funciona-
mento da UPA 
de Santo Ângelo. 
Também na foto, 
o diretor adminis-
trativo, Marcelo Borges, a gerente de enfermagem, Maristane 
Almeida, e o assessor de direção, Fermino Zucoloto Batista.

Tratamento de beleza


