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Expediente

Entrega da bicicleta
Durante o II 

Ciclo Vermelho 
pela Vida foi 
sorteada uma 
bicicleta Hous-
ton, doada pe-
las Lojas Que-
ro-Quero.

A enfermeira 
coordenadora 
do Banco de 
Sangue, Marta 
Perim Motta, 
fez a entre-
ga do prêmio 
para Gustavo 
Krinski.

Ciclistas percorrem ruas da cidade 
no “II Ciclo Vermelho pela Vida”

A s pessoas 
que fizeram 

doação de sangue 
no Banco de Sangue 
do HSA participaram 
da pedalada do “II 
Ciclo Vermelho pela 
Vida”, realizada na 
manhã de domingo, 
24. Os participantes 

A UTI 
Neonatal 
do Hospi-
tal Santo 
Â n g e l o 
comunica 
que aceita 
doações 
de polvos 
em cro-
chê para a 

UTI Neonatal

tiveram com ponto de partida a Praça Leônidas Ribas, na Ma-
rechal Floriano, passando pelas ruas Bento Gonçalves, Mar-
quês do Herval, Andradas, retornando pela Marechal Floriano 
até a Praça do Brique. No final da pedalada sorteio de uma 
bicicleta doada pelas lojas Quero-Quero.

A atividade marcou o encerramento da campanha de do-
ação de sangue desenvolvida ao longo do mês de novembro. 
Segunda a coordenadora do Banco de Sangue, enfermeira 
Marta Perim Motta, a ideia foi conscientizar a população sobre 
a importância da doação de sangue que pode salvar vidas.

O II Ciclo Vermelho pela Vida foi uma promoção do Banco 
de Sangue do Hospital Santo Ângelo em parceria com a Asso-
ciação Ciclo Missões (ACM).

Alegria e entretenimento 
no “Domingo na Praça”

Um bom pú-
blico participou 
do “Domingo na 
Praça”, uma pro-
moção das CIPAs 
do HSA e da Uni-
med Missões. 

Uma série de 
atrações foram 
desenvolv idas 
para o público 
presente na Pra-
ça Pinheiro Ma-
chado.

Na atividade 
teve o pronun-
ciamento da vi-
ce-presidente da CIPA do HSA, Daniele Lauxen Rosa, e da 
presidente da CIPA da Unimed Missões, Eduarda Saragozo. 
O público presente no local pode conferir no palco alternativo 
apresentações musicais com Noly Moreira, o grupo de pagode 
“Tô de Boa” e a gaiteira Simelha Garcia Ramos.

Também ocorreram apresentações de danças e coreogra-
fias com alunos do Colégio Teresa Verzeri; brincadeiras com 
o palhaço Leleco (personagem de Marcelo Padilha) do projeto 
Dr. Palhaço; mateada com distribuição de água quente; praça 
de alimentação; brinquedos pula-pula do Sesc, assim como 
outras brincadeiras.

unidade. A tecnologia leve é utilizada no tratamento de 
bebês prematuros.

Para que o brinquedo seja seguro ao recém-nas-
cido é preciso que seja 100% algodão e não pode ter 
mais do que 22 centímetros.

Mais informações para as doações na UTI Neonatal 
através do telefone (55) 33132000.

Jantar de Final de Ano 
No dia 7 de dezembro, às 21 horas, no GDF Os 

Farroupilhas, será realizado o Jantar de Final de Ano 
da AFUHSA e do HSA 2019. A animação será com Léo 
e Banda.

O cardápio será churrasco, galeto, maionese, arroz, 
saladas diversas, salada tropical, arroz à grega, batata 
caramelizada e R$ 25 para adulto e R$ 12,50 criança 
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Hospital Santo Ângelo

Eduardo Sobrosa Martins 30/11
Eliane Picco 30/11 
Joice Bento Rodrigues 30/11 
Marceli Fatima da Silva 30/11 
Adão de Oliveira 01/12 
Daiana Camargo Braz 01/12 
Junior dos Santos de Melo 01/12 
Elise Maria Furtado 02/12 
Vitor Silveira dos Santos 03/12 
Greice Gabriela da S. G. Paz 04/12 
Juliane Dezengrini 04/12 
Liliane Oliveira dos Santos 04/12 
Verônica Barros 05/12 

Palestra sobre DSTs

AniversAriAntes

PROADI-SUS

N a quinta-fei-
ra, o diretor 

administrativo, Mar-
celo Borges, reuniu-
se com os gestores 
de unidades do HSA. 
No encontro foram 
definidas ações que 
estarão sendo imple-
mentadas na institui-
ção pelo PROADI-

Treinamento da Sanificação

A equipe de Sani-
ficação recebeu, na 
segunda-feira, 25, 
treinamento e orien-
tação do Serviço de 
Controle de Infecção 
Hospitalar do HSA. 
Neste primeiro mo-
mento o trabalho foi desenvolvido pela enfermeira consultora, 
Cínthia Oliveski, e a enfermeira do SCIH, Daniele Berwanger.

Na sequência, a coordenadora da Sanificação, Lavande-
ria e Costura, Mirtes Dinon, repassou informações sobre os 
indicadores de altas, registros de controle dos terminais e uso 
de equipamentos individuais de segurança (EPIs). Também 
tratou da festa de final de ano e outros assuntos do setor. 

Brinquedos para Pediatria

Acadêmicos do 5º e 
6º semestres do Curso 
de Engenharia Mecâni-
ca da URI fizeram, na 
quinta-feira, 28, a entre-
fa de brinquedos educa-
tivos desenvolvidos na 
universidade. Também 
teve a entrega de supor-

No dia 20 de novembro, 
a enfermeira, Rosane Hos-
sa ministrou palestra para 
os colaboradores da Fruteira 
São Luiz.

Dentre os assuntos, rela-
cionamento humano e doen-
ças sexualmente transmissí-
veis (DSTs).

Homenagem
Na quar-

ta-feira, dia 
27 de no-
vembro, foi 
comemora-
do o Dia do 
Técnico de 
S e g u r a n ç a 
do Trabalho. 
André Blum 
e Marcelo Padilha receberam homenagem pela 
data. Na foto, os dois profissionais com o diretor 
administrativo, Marcelo Borges, o coordenador do 
Departamento Pessoal, Otávio Possebom, e a psi-
cóloga do trabalho, Carine Bueno Fernandes.

SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do 
SUS) que busca a promoção da melhoria dos serviços.

Banco de Leite Humano
O Banco de 

Leite Humano do 
Hospital Santo Ân-
gelo necessita da 
doação de Leite 
Materno. 

As pessoas 
interessadas po-
derão procurar o 
Banco de Leite ou 
fazer contato pelo 
telefone (55) 33 
3313 2000.

te lúdico de soro que serão utilizados na unidade.
Na foto, o provedor Odorico Bessa Almeida, o diretor admi-

nistrativo, Marcelo Borges, a gerente de enfermagem, Marista-
ne Almeida, a coordenadora da Pediatria, enfermeira Juliana Pi-
res, o professor doutor, Filipe Molinar Machado, e acadêmicos.

NOVEMBRO ROXO


