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Projeto de Segurança do HSA 
passa por modernização

O projeto de Segurança do Hospital Santo Ângelo 
passa por um processo de modernização. Na quar-

ta-feira, 22, o Grupo de Estudos para Prevenção de Incêndio 
esteve reunido com o engenheiro Jonatan Rafael Marques, 
da empresa JM Engenharia. 

Na oportunidade foram discutidas ações para aprimo-
ramento e execução do novo plano de prevenção de incên-
dio do HSA. Presentes no encontro, o assessor de direção, 
Fermino Zucoloto Batista, o coordenador de Recursos Hu-
manos, Otávio Possebom, o coordenador da Brigada de 
Emergência, Rafael Gutstein, e os técnicos de Segurança do 
Trabalho, Marcelo Padilha, André Blum e Francisco Schaeff.

Doação de protetores 
faciais pela Usinainfo

Empresas têm apoia-
do às ações de enfrenta-
mento do Hospital Santo 
Ângelo à pandemia da 
Covid-19.

Na quinta-feira, 23, a 
Usinainfo fez a doação de 
protetores faciais ao Hos-
pital Santo ângelo.

O repasse foi feito ao 
diretor administrativo, 
Marcelo Borges.

Sulformes faz doação ao HSA

A Sulformes 
fez a doação 
de materiais 
de proteção ao 
Hospital Santo 
Ângelo. 

A represen-
tante da em-
presa, Jucerlei 
Backes, repas-
sou máscaras e 
propés. 

Na foto, o diretor administrativo, Marcelo Borges, o ges-
tor de compras, Paulo Carvalho, e a psicóloga Carine Bueno 
Fernandes.
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Hospital Santo Ângelo

Elisiane B. do Nascimento 24/04
Alex Martins Antunes 25/04 
Claudiomir do Nascimento Sehn 25/04
Sheila Machado da Silva 25/04 
Ana Flávia dos Santos Perlin 26/04 
Elaine Fátima Schneider 27/04 
Rosane de F. Torres de Freitas 27/04 
Tiago da Silva Machado 27/04 
Ana Silene Machado 28/04 
Emanoele Busatto 28/04 
Nadia Liliane da Rosa 28/04 
Sara Barichello 29/04 
Kelly Machado dos Anjos 30/04 
Pamela Michele Uecker da Luz 30/04 

A equipe de 
costura do Hospi-
tal Santo Ângelo 
também está en-
gajada no enfren-
tamento ao coro-
navírus. Em suas 
máquinas, entre 
linhas e tecidos, 
as profissionais 

Costureiras no enfrentamento à Covid-19

ANIVERSARIANTES

Banco de Sangue

ANJOS EM DEFESA DA VIDA

“O hospital dispõe de profissionais de diversas 
áreas da saúde para o enfrentamento da pandemia do 
coronavírus. Nessa linha de frente estão as equipes de 
enfermagem que realizam treinamentos e atualiza-
ções permanentes, visando a eficácia e o atendimento 
humanizado dos pacientes suspeitos ou infectados 
pela Covid-19. O uso correto dos EPIs e a questão 
psicológica das equipes também fazem parte da nossa 
preocupação. Trabalhamos pelo atendimento de qua-
lidade e a segurança de nossos profissionais. Nossa 
missão é proteger vidas!”

Maristane Almeida
Gerente de enfermagem

Delegacia Regional da Susepe 
entrega 300 máscaras ao HSA

O delegado re-
gional da Susepe, 
Ederson Dornelles, 
fez, na quarta-feira, 
22, o repasse de 300 
máscaras infantis 
para a Pediatria do 
Hospital Santo Ân-
gelo. A entrega foi 
feita à gerente de 
enfermagem, Maristane Almeida, e ao assessor de direção, 
Fermino Zucoloto Batista.

Ederson conta que as máscaras foram confeccionadas 
por apenados do Presídio Estadual de Santa Rosa e que na 
próxima semana o Presídio Estadual de Cruz Alta também 
vai iniciar a produção deste material de proteção para o en-
frentamento à Covid-19.

A Direção do Hospital Santo Ângelo 
lembra que a entrada de colaboradores é 
restrita pela entrada de funcionário na rua 
Bento Gonçalves.

Segue sendo proibido acesso pela 
Internação e Ambulatório.

ATENÇÃO!

confeccionam lençóis, camisolas, fronhas, toalhas de banho, 
aventais cirúrgicos e máscaras descartáveis. Todo esse traba-
lho conta com o apoio e a solidariedade de 30 costureiras vo-
luntárias. 

Diante deste gesto de dedicação nossa homenagem à equi-
pe de costura, formada pelas colaboradoras Maria Elí Gou-
lart, Elaine Jaroszewski e Denise Oliveira sob a coordenação 
de Mirtes Dinon, e as costureiras anônimas que alinhavam 
em tecidos gestos de amor e proteção à vida.

A coleta de sangue no Banco de Sangue do 
Hospital Santo Ângelo funciona de segunda 

a sábado, das 7 às 12h30min. 


