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Expediente

Encerra nesta sexta XXIII SIPAT  2019

N esta sex-
ta - fe i ra , 

25, às 20 horas, no 
Salão Paroquial da 
Catedral, acontece 
o encerramento da 
XXIII SIPAT 2019. 
A palestrante da 
Sescoop, Márcia 
Cristina Gonçal-

Encerrado curso de 200 horas do Samu

No dia 19 de ou-
tubro comemorou-se 
o Dia do Profissional 
de Informática. Na 
foto, Eduardo Ritter e 
Daniel Olson, da TI, a 
psicóloga do Trabalho, 
Carine Bueno Fernan-
des, e Ana Flores.

Na quinta-feira, 
23, ocorreu treina-
mento com a equi-
pe da UTI Neonatal 
sobre instalação de 
pressão arterial in-
vasiva, CPAP em 
borbulha e instala-

Treinamento da UTI Neonatal

ves, vai falar sobre 
o tema “Diversida-
de e Inclusão.”

Na semana fo-
ram desenvolvidas 
várias atividades. 
Na segunda-fei-
ra, palestra com 
a fisioterapeuta, 
Tayane Feijó so-
bre “Contusões 
e distensões”;  e 
apresentação te-
atral “Velha ab-
surda – Episódio 
EPIlônio apaixona-
do.”  Também,  o 
analista ambiental 
da Unimed Mis-
sões, Altamir Lauri 
Coimbra da Silva 
repassou orienta-
ções ao público. 
Na terça-feira, a 
nutricionista Kelly 
Kercher falou so-
bre “Alimentação 
saudável e prática 
de exercícios”, e teve a apresentação da paródia “Usando EPI 
– Banda EPIpso.”

Na quarta-feira, foi a vez do farmacêutico Jeferson Hesse 
tratar do tema “Doenças sexualmente transmissíveis, segu-
rança e controle de infecções.” Em seguida teve apresentação 
da paródia “Me chama de louco – EPILdo de Freitas”.

Já na quinta-feira, a advogada Valéria Hennicka, do ju-
rídico do HSA, falou sobre as “Responsabilidades jurídicas 
da Instituição e colaboradores”. E na sequência aconteceu a 
apresentação da paródia “EPI e você.”

Dia do Profissional de Informática

Um grande 
simulado foi 
realizado pelo 
Samu, na tarde 
de segunda-fei-
ra, no Parque 
de Exposições 
Siegfried Ritter. 
A atividade fez parte do curso de 200 horas que iniciou no 
dia 4 de junho. Os profissionais realizaram simulados para o 
atendimento de vítimas de traumas e casos clínicos. 

Na terça-feira, por sua vez, teve atividade teórica com 
participação da Coordenação Estadual do Núcleo de Urgên-
cias. A atividade marcou encerramento do curso que envol-
veu equipes do Samu da região.

ção de oxigênio via bendler com a médica Silvana Birmann. 
Na foto, a enfermeira coodenadora da unidade, Aline Rebela-
to e a equipe de profissionais do setor.

Na próxima 
semana, no audi-
tório do HSA, con-
tinua a programa-
ção da campanha 
Outubro Rosa da 
Unacon do Hospi-
tal Santo Ângelo. 

No dia 30, às 
10 horas, haverá 
uma roda de con-
versa com pacien-
tes da Unacon, 

Outubro Rosa

Médico Wellington Gemelli 

tendo como tema “Existe vida após o câncer de 
mama?” Com Cristiane Lippert Tumeleiro – psicólo-
ga clínica especialista em Oncologia, psicóloga da 
Clínica COHM, pós-graduada em Cuidados Paliati-
vos. E, por fim, no dia 31, às 13h15min, o médico 
oncologista cirúrgico, Wellington Gemelli, vai falar 
sobre os “Tipos de cirurgias de câncer de mama.”

Leo Clube Santo Ângelo Centro
No dia 12 de outu-

bro, Dia das Crianças, 
integrantes do Lions e 
Leo Clube Santo Ân-
gelo Centro visitaram 
a Pediatria do Hospi-
tal Santo Ângelo. 
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Hospital Santo Ângelo

ANIVERSARIANTES

Bruna de Castro Wiebbelling 26/10
Berenice Bonini Borchartt 27/10 
Daniel Trois Olson 27/10 
Elis Regina Alves Ferreira 27/10 
Josiele da Silva Maciel 27/10 
Jusiane Machado da Silva 28/10 
Maria de F. de Oliveira dos Santos 28/10 
Cesar Alexandre Meirelles Jardim 31/10 
Fabio Pertile 31/10 

Reunião com Superintendência da Caixa 

O p r o v e d o r 
O d o r i c o 

Bessa Almeida reu-
niu-se, na quinta-fei-
ra, 24, com o gerente 
de Clientes e Negó-
cios, Laerte Morschel, 
da Superintendência 
de Negócios da Cai-
xa Econômica Fede-
ral.

Na ocasião foi 

Na sexta-
feira, 18, no 
Clube Gaú-
cho, teve o 
Jantar das 
M i m o s a s 
que arreca-
dou recursos 
para a Liga 
Feminina de 

Jantar das Mimosas

Foi re-
alizada, na 
segunda-fei-
ra, 21, uma 
reunião da 
direção do 
HSA com in-
tegrantes do 
Rotary Clube 

tratada parceria para linhas de crédito com a Superintendência 
da Caixa. Também presentes no encontro o consultor hospitalar, 
Edemar Paula da Costa, o tesoureiro do HSA, Leo Mousquer, a 
gestora do setor de Contabilidade do HSA, Andréia Barz, a ges-
tora do Financeiro do hospital, Marisa Wojciechowski, e outros 
representantes da Caixa.

Prestação de contas
Na quarta-feira, 

23, aconteceu reunião 
da diretoria do Hospi-
tal Santo Ângelo. Na 
oportunidade foi feita 
a prestação de contas 
e foram tratados as-
suntos estratégicos da 
Instituição. 

Combate ao Câncer 
de Santo Ângelo. 
Nas fotos, a geren-
te de enfermagem, 
Maristane Almei-
da, com a equipe 
de profissionais da 
Unacon e de outras 
unidades do HSA.

Rotary Clube Santo Ângelo Centro

Santo Ângelo Norte. No encontro, o provedor do HSA, 
Odorico Bessa Almeida, o presidente do Rotary Clube, 
Emir Fronza, o diretor administrativo, Marcelo Borges, 
o consultor hospitalar, Edemar Paula da Costa, e o go-
vernador assistente do Rotary Clube, Ney Rocha. Na 
oportunidade discutiram a elaboração de projeto para 
captação de recurso para o HSA junto ao Rotary Clube 
Internacional.

Cesta Natalidade
O Grupo Polí-

ticas de RH fez a 
entrega de Cesta 
Natalidade para 
colaboradoras do 
HSA. Foram benefi-
ciadas a enfermeira 
Cristiane Segatto, a secretária do Centro Cirúrgico, Letícia Lom-
barde Lima, e Thais Oliveira dos Santos da Sanificação. O repasse 
foi feito pelo coordenador do Departamento Pessoal, Otávio Pos-
sebom, juntamente com a psicóloga do Trabalho, Carine Bueno 
Fernandes, Ana Flores e Pâmela Uecker.

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.

HSA investindo em tecnologia
O Hospital Santo Ângelo in-

veste em novas tecnologias para 
qualificar cada vez mais seus ser-
viços. A novidade foi a aquisição 
de um Ultrassom Toshiba XARIO 
200 – o que há de mais moderno 
em equipamento nos hospitais da 
região e no Estado.

Na foto, o provedor Odorico Bessa Almeida, o diretor administra-
tivo, Marcelo Borges, o consultor hospitalar, Edemar Paula da Cos-
ta, e o médico Vinicius Schneider.

27º Curso Casal Gestante
Encontram-se abertas as inscrições 

do 27º Curso de Casal Gestante do 
Hospital Santo Ângelo. O curso será 
realizado de 4 a 8 de novembro, das 
19 às 21h30min. Durante esse período 
haverá palestras de médicos, enfer-
meiros, fonoaudióloga, nutricionistas, 
fisioterapeuta e psicóloga. O valor da 
inscrição do casal é de R$ 25 e poderá 
ser feita no setor de Internação. Ao todo 
são 30 vagas. Mais informações pelo 
telefone (55) 3313 2000.


