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IF Farroupilha repassa doações 
ao Hospital Santo Ângelo

O apoio de diferentes segmentos da comunidade tem sido 
importante ao Hospital Santo Ângelo. Na terça-feira (25), 
o HSA recebeu a doação de material de limpeza do Insti-

tuto Federal Farroupilha - Campus de Santo Ângelo (IFFar). 
Ao todo foram repassados 800 litros de água sanitária e 700 litros de 

desinfetante. Na entrega, a vice-provedora, Isabel Cristina Mana Câme-
ra, o gestor de compras, Paulo Carvalho, e a coordenadora do setor de 
Sanificação, Lavanderia e Costura, Mirtes Dinon. 

Na oportunidade, a vice-provedora agradeceu ao Instituto Federal 
Farroupilha pelo gesto solidário que serve de exemplo a outras entidades 
e instituições.
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Direção do HSA e colaboradores na homenagem 

Exibição de documentário relembra o
Dia Nacional da Luta Antimanicomial

Mana Câmera, Mirtes Dinon e Paulo Carvalho

No dia 18 de maio, em todo o país, foram desenvolvidas ho-
menagens ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial. A data reco-
nhece a luta dos profissionais por um tratamento mais humano 
aos usuários do sistema de saúde mental. A equipe da Unidade 
de Saúde Mental do Hospital Santo Ângelo participou, na quinta-
-feira (27), de atividade que relembrou a data. 

Os colaboradores assistiram o documentário “Clausura, arte 
e loucura", de Mário Eugênio Saretta. A produção relata a história 
e o cotidiano da Oficina de Criatividade Nise da Silveira do Hos-
pital Psiquiátrico São Pedro.

Acompanharam a exibição do documentário a psicóloga 
Jéssica Garcia, a enfermeira coordenadora da Unidade de Saúde 
Mental, Cristina Taborda, as assistentes sociais, Maira Bagatini e 
Priscila Dekeper, a técnica de enfermagem, Simone Wengart, a 
secretária Caroline Fack, entre outros.

A atividade foi promovida pela 12ª Coordenadoria Regional 
de Saúde e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de 
São Borja (CAPS AD).

Provedora: Iara Fortes
Jornalista: Cristiano Devicari
Rua Antônio Manoel - 701
Telefone: (55) 3313 2000

HOSPITAL 
SANTO ÂNGELO

Dienefer Petrowski e Jacqueline Garcia

pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) em parceria com 
a Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica e De Souza 
Institute de Toronto (Canadá).

 A atividade teve como objetivo a qualificação dos profis-
sionais na melhoria da assistência e da educação da enferma-
gem oncológica.

Profissionais da Unidade de Saúde Mental

SAMU 
192em ação
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PARA UM NOVO TEMPO

FELIZ ANIVERSÁRIO!

IVOTI DE FATIMA CARDOSO PAGLIARINI 30/05 
ALINE DIAS DA SILVA 31/05
CLECIANE ADRIANO 03/06 
DENISE DE LIMA DOS SANTOS 03/06 
ISADORA FERNANDES RHODEN 05/06 
MARTIANE DE MATTOS FUHRMANN 05/06 T
ELISIANE NASCIMENTO WOTRISCH 06/06

"Desejamos um feliz aniversário repleto
de paz, amor e muita alegria."

Diretoria do HSA

Integrantes da comissão avaliaram os registros de abril

Realizada reunião da CIPA

André Blum e Marcelo Padilha conversando com os novos colaboradoresAgradecimento

Programa de Integração repassa
orientações aos novos colaboradores

No dia 17 de maio teve a reunião mensal da Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes. A atividade foi coordenada pelo 
presidente da CIPA, Eduardo Ritter, com a participação dos 
técnicos de Segurança do Trabalho, Marcelo Padilha e André 
Blum.

No encontro foram avaliados os números de abril. Também 
foi apresentado um comparativo do quadrimestre de 2020 e 
2021, de janeiro a abril, que apresentou uma importante redu-
ção dos registros de acidentes de trabalho.
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Deputado Elvino Bohn Gass

Doação de nebulizador

Na terça-feira (25) a 
vice-provedora do Hos-
pital Santo Ângelo, Isabel 
Cristina Mana Câmera, 
recebeu a doação de um 
nebulizador da marca Ina-
latec Plus. A entrega foi fei-
ta pela esposa de Seu Adil-
son, que efetuou a doação 
do aparelho ao HSA.

A conteceu, na terça e quinta-feira, atividades do Progra-
ma de Integração de Novos Colaboradores no Hospital 
Santo Ângelo. Na abertura, a psicóloga do Trabalho, 

Carine Bueno Fernandes, deu as boas-vindas e apresentou o HSA aos 
profissionais. Na sequência, o coordenador de Recursos Humanos, 
Otávio Possebom, falou da estrutura e do funcionamento do setor.

Em seguida, os técnicos de Segurança do Trabalho, Marcelo Pa-
dilha e André Blum, abordaram o tema equipamentos de proteção 
individual. Depois foi a vez da enfermeira Paula Queiroz que falou 
sobre as ações desenvolvidas com o objetivo de prevenir e combater 
às infecções hospitalares.

Mana Câmera recebendo a doação

"Sou morador do município de Boqueirão do Leão. Mi-
nha mãe ficou internada por 60 dias no Hospital Santo Ân-
gelo. Quero registrar em nome da minha família o agradeci-
mento aos médicos, enfermeiros, profissionais da sanificação 
e de outras áreas pelo carinho e dedicação que tiveram neste 
período em que ela esteve no hospital.

Infelizmente nossa mãe não resistiu. Nos conforta saber 
que ela recebeu toda a atenção necessária. Registramos nosso 
reconhecimento pelo que fizeram. Muito obrigado. Parabéns 
a toda equipe do Hospital Santo Ângelo."

Jair Claudiomir Furtado
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