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editorial 1

Parece que agora realmente a Santa Casa é 
do Povo, o que me deixa MUITO FELIZ!  Quando no 
meu discurso de posse conclamei a todos que de pé 
e juntos bradassem “A SANTA CASA É DO POVO!”, 
muitos, talvez, não entenderam o que aquilo signifi-
cava. A primeira semente havia sido plantada mes-
mo antes da nossa posse, vocês se lembram?

Os diretores, professores e alunos das Esco-
las Osvaldo Januzzi, Álvaro Alvim, Nossa Senhora 
do Livramento, Castro Alves, Odete Feroldi e Zeta 

organizaram uma exposição itinerante sobre a Santa Casa, cuja fundação re-
monta a 1960. Depois de muito tempo foi a primeira manifestação da socieda-
de querendo cuidar da Santa Casa, que à época estava “agonizante” e prestes 
a fechar suas portas. Outras vieram a seguir.

Lembro-me como se fosse hoje quando recebi a notícia de que os fi-
éis da Igreja Congregação Cristã do Brasil haviam se cotizado e fizeram uma 
doação de R$ 2.432,00 para a Santa Casa. Mais emocionado ainda fiquei por 
ocasião do aniversário do Sr. Sérgio Ferrari (pai da nossa médica Dra. Cibele), 
quando ao completar 85 anos, o mesmo solicitou aos seus convidados que 
não lhe dessem presentes, mas que fizessem uma oferta em dinheiro para ser 
totalmente doado à Santa Casa. Recebemos R$ 1.495,00.

Por outro lado, desde que assumimos a direção da Santa Casa, quan-
do o número de voluntários era praticamente zero, já podemos hoje contar 
dezenas atuando na enfermagem, na área administrativa e nos eventos que 
realizamos.

Há uns 4 meses atrás fui procurado por um grupo de jovens da Igre-
ja Batista Renovada, liderados pelo Igor Vieira, que pediam autorização para 
pintarem uns desenhos na ala da Pediatria da Santa Casa, onde ficam inter-
nadas as nossas crianças. Muito a contra gosto disse: “Desculpem, mas não 
podemos permitir pintar desenhos em paredes sujas, teto com infiltração, ba-
nheiros quebrados, armários quebrados, televisão quebrada, portas e janelas 
quebradas. No momento, a Santa Casa não tem recursos para consertar tudo 
isso, então, não dá para pintar só desenhos. Ou arrumamos tudo ou quando 
tivermos condições chamaremos vocês para fazerem os desenhos”. Na verda-
de, queria ver até onde os corações destes jovens estavam tocados por uma 
verdadeira solidariedade para com a Santa Casa, ao mesmo tempo em que 
lançava um desafio para eles. A resposta vocês poderão ver na capa e num 
artigo deste Boletim. Estes jovens realmente “amam” a Santa Casa.

Vocês sabem também que iniciamos a campanha da Nota Fiscal Pau-
lista, em agosto de 2009, com o intuito de arrecadar mais fundos para a San-
ta Casa. Porém, não se imagina o trabalho que dá para recolher as urnas no 
comércio local e digitar os cupons fiscais um a um, sendo que não tínhamos 
funcionários para isso. Mais uma vez o “CHICO” (São Francisco de Assis, nosso 
padroeiro) iluminou a mente de outros jovens: os VERADORES MIRINS. Eles 
vieram até a Santa Casa e se ofereceram para fazer este trabalho. Vejam a 
matéria sobre o assunto neste Boletim.

No próximo mês de março, durante o Carnaval, teremos a nossa tra-
dicional FESTA DO MILHO, que pela primeira vez começou a ser organizada e 
planejada com antecedência, já desde outubro/2010, pois o seu objetivo não 

é só a confraternização e o lazer, mas acima de tudo, a CONTRIBUIÇÃO da 
população e dos turistas para com Santa Casa. Novamente as Escolas acima 
mencionadas somadas à Creche Maria do Carmo e ao Rancho G7, tomaram a 
frente e se responsabilizaram pela decoração da festa, isto sem falar na popu-
lação e no comércio em geral de Buritama e região, que estão se unindo para 
tornar a festa, pela primeira vez, também um grande evento turístico para o 
município. Tenho certeza que neste ano a arrecadação em prol da Santa Casa 
irá superar em muito a soma das festas já realizadas.

Agora pensem comigo. Tenho ou não tenho razão de estar MUITO FE-
LIZ! Finalmente a população da nossa micro-região está entendendo que a “A 
SANTA CASA É DO POVO”.

Todos vocês sabem que manter um hospital em uma região com me-
nos de 50.000 habitantes é praticamente impossível, pois os custos são altíssi-
mos, mas juntos estamos conseguindo mudar esta história. Ainda temos muito 
por fazer. A Santa Casa ainda tem muitas dívidas, embora parte delas já tenha 
sido paga. Parte das instalações ainda se encontra muito abandonada, apesar 
de boa parte do prédio já ter sido totalmente reformulado e reformado. E quem 
conseguiu tudo isto: VOCÊS. A semente foi lançada, brotou e começa a produzir 
seus frutos. Cabe a cada um de nós continuarmos cuidando desta “plantinha”, 
que é a Santa Casa, para que ela não venha nunca mais a definhar.

Pensar no próximo e nos mais necessitados deverá ser o lema de to-
dos nós daqui para frente. Ninguém é tão desprovido de dons que não possa 
dar sua contribuição trabalhando voluntariamente, doando seus presentes de 
aniversário, doando sua criatividade, doando sua inteligência, doando sua in-
fluência, doando seu amor doando seu sorriso, doando seu prestígio, e por que 
não, doando bens materiais para JUNTOS REERGUERMOS A SANTA CASA.

Mais do que nunca estou convencido de que JUNTOS iremos construir 
a melhor, a mais equipada e a mais humanizada Santa Casa da região. Só 
depende de VOCÊ.

A SANTA CASA É DO POVO
Renato Leite
Provedor

A Santa Casa é do Povo!

agradecimento 1

A Santa Casa de Buritama agradece aos doadores dos brin-
des sorteados para todos os funcionários do hospital na 2ª Festa de 
Confraternização de Final de Ano da Entidade: 

Joaquim Dias - Celular 
Drº Alessandro Anuar - Microondas 
Barco Odisséia - Passeio com Acompanhante 
Marinas Park Hotel - Pernoite com Acompanhante
Ótica Vilela - Óculos 
Patrícia Esteticista - Hidratação, corte e sobrancelha 
Drº Walter Sobrinho - Leitoa 
Papelaria Lua de Cristal - Bolsa



recursos

Santa Casa de Buritama recebe 
emenda parlamentar de R$100mil do 
Deputado Estadual Antonio Mentor

A Santa Casa de Buritama 
agradece o Deputado Estadual reeleito 
por São Paulo, Antonio Mentor (PT), pela 
Emenda Parlamentar no valor de 100 mil 
reais em beneficio ao PROJETO FUTURO. 
O provedor do hospital Renato Leite, assi-
nou o Convênio entre a SES e à Entidade 
no final do mês de dezembro. São recur-
sos destinados ao custeio: pagamento de 
funcionários compra de equipamentos e 
materiais hospitalares.

 “O trabalho que está sendo de-

senvolvido aqui na Santa Casa de Burita-
ma, mesmo diante de uma realidade difí-
cil, vem colhendo bons frutos. Esta verba 
parlamentar nos ajudará a equilibrar as 
contas e o fluxo de caixa neste início de 
ano”, afirma a primeira secretária Maria 
Lúcia e responsável por conseguir esta 
emenda.

Além desta emenda o Provedor 
assinou também mais um T.A. (Termo 
Aditivo), no valor de R$ 50.000,00, desti-
nados também a custeio. Muito Obrigado, 
mais uma vez ao Deputado Antonio Men-
tor (PT), pelo empenho e carinho, bem 
nossos agradecimentos ao ex-Secretário 
de Estado da Saúde, Dr. Nilson Ferraz Pas-
choa, para com os usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) do nosso hospital, 
afinal a Santa Casa é do Povo.

Arrecadação de Alimentos
agradecimento 2

É impossível eu me lembrar 
o nome de todos vocês que colabo-
raram com a campanha de arreca-
dação de alimentos da nossa Santa 
Casa, mas tenho certeza que para 
Deus não é; pois o Senhor ama e não 
se esquece de quem dá com alegria. 

Querem ver? I Cor (13,1-13) 
Ainda que eu falasse a língua dos ho-
mens e dos anjos, se não tiver cari-
dade, sou como o bronze que soa, ou 
como o címbalo que retine. Mesmo 
que eu tivesse o dom da profecia, e 
conhecesse todos os mistérios e toda 
ciência; mesmo que tivesse toda a fé, 
a ponto de transportar montanhas, se 
não tiver a caridade, não sou nada... 
A caridade é paciente, a caridade é 
bondosa. A caridade não é orgulhosa. 
A caridade não é arrogante. Nem es-
candalosa. Não busca seus próprios 
interesses, não se irrita, não guarda 
rancor... Por ora subsistem a fé, a es-
perança e a caridade, porem das três 
a maior delas é a caridade.

I Cor (14,1) Empenhai-vos em 
buscar a caridade. Meus queridos, a 
sua generosa doação, foi um ato de 

amor e caridade, que durante este 
ano que se passou ajudou a alimen-
tar os nossos doentes. Aproveitando 
a oportunidade agradeço também 
aos funcionários e proprietários dos 
mercados e principalmente aos vo-
luntários que foram meu braço direito 
em 2010. Obrigada aos voluntários 
mirins Mirela e Natam, a octogenária 
Dª Floripes, a Suzi e Braga, Priscila, 
Valdecir e Virleide, Rosa Tereza, Élson 
e Anair, Neusa Severino, Irene Florin-
do, Claudio Duarte, Izaura, Idalina, 
Eumira, Vanda, Elaine, Claudeliro, 
Aparecida Capelari, Aparecida Zuco-
lotto, Fátima Marangoni, André, Rosa, 
Dª Bira, Daniel, Lúcia  Cardozo, Wen-
dhy, Mariulda, Jéssica, Neula, Cristia-
ne e Reginaldo, Mara e Dr. Henrique 
Figueiredo, Marcela, Neci e Waldo-
miro, Pascoal, Nice e Regiane. Quero 
lembrar que os bens que temos, aqui 
vão ficar, a morte os consome; o bem 
que fazemos o céu retribui.

Que o céu possa retribuir 
todo o bem que vocês fizeram no ano 
que se passou, e que agora neste ano 
possamos estar juntos novamente.

Nova diretoria,
Mesmo ideal 

editorial 2

O slogan “Santa Casa é do Povo” , frutificou 
e disseminou para toda a população a necessidade 
de participar integralmente no desenvolvimento da 
Entidade, visando solidificar o hospital para o bem 
do próprio Povo.

A Diretoria que assumirá no próximo mês de 
Abril, guarda em sua composição diversos Diretores 
que se dedicaram no primeiro mandato do Projeto 
Futuro, e que continuarão dispostos a se empenha-

rem arduamente no prosseguimento do Projeto que representa o objetivo prin-
cipal do Plano Diretor, pactuado no inicio da Administração que ora se finda. 
Alguns alterando seus cargos com níveis de responsabilidade maiores e outros 
novos que estão chegando para renovar nossas forças e, com a experiência de 
cada um, faremos somar o entusiasmo pela nossa causa.

O trabalho até aqui executado pela Diretoria atual, sob a capitania do 
Provedor, Sr. Renato Leite que não mediu esforços para realinhar procedimen-
tos que pudessem reerguer o Hospital, dando à população condições de uso de 
uma Santa Casa digna da vontade de seus Fundadores.

A população de nossa região, ainda que induzida por pareceres de des-
conhecidos a respeito dos trabalhos desenvolvidos na Entidade, tem demons-
trado reconhecimento pela melhoria no atendimento e prestação de serviços 
aos mais carente, fato que tem sido comprovado pela atuação da Ouvidoria, 
recentemente criada que vem colecionando e analisando informações de pa-
cientes atendidos em nosso Nosocômio.

A par dos investimentos na remodelação das instalações e aquisição 
de equipamentos, com recursos de emendas parlamentares, estamos cum-
prindo os pagamentos de salários funcionais e seus respectivos encargos so-
ciais, rigorosamente em dia, alias como prevê a legislação Trabalhista.

Ainda estamos atuando com rigor no planejamento financeiro, para 
resgatar débitos pendentes de outras gestões, cujo cumprimento esperamos 
realizar em curto prazo.

Vislumbra-se dias de perfeita regularidade financeira em nossa institui-
ção, sem descuidar do aprimoramento de programas especiais de treinamento 
e humanização de pessoal, obtendo com isso atendimento sistematizado e cor-
dial a todos nossos clientes usuários.

O projeto futuro continuará  merecendo da próxima Diretoria, a mesma 
dedicação da gestão anterior, pois pactuamos objetivos fundamentados em 
um plano diretor de longo prazo e que possa fazer da Santa Casa uma institui-
ção perene de atuação continuada e sólida.

Finalmente conclamamos a todos os funcionários que se associem 
conosco nesse empreendimento e que após assumirmos a Direção de cada 
estaremos irmanados num mesmo desejo, colocando-nos antecipadamente à 
disposição de cada um dos colaboradores na área funcional e médica , para 
dar continuidade aos trabalhos até aqui executados.

Sebastião Angelo Cintra 
Provedor eleito

Agradecimentos - Neusa Bruno (Coordenadora 
do Grupo de Voluntários e da Campanha de 
Arrecadação de Alimentos)



reformas

Jovens de Buritama reformam 
Todas as terças-feiras, o Gru-

po de Jovens da Igreja Batista Reno-
vada, realiza um trabalho de Evange-
lização na Santa Casa de Buritama, 
visitando pacientes internados. Após 
constantes vindas dos jovens ao hos-
pital foi criado um laço de cumplicida-
de entre o grupo e a entidade.

Eles conheceram a fundo a 
difícil realidade do hospital e os es-
forços que a atual diretoria tem feito 
e faz através do PROJETO FUTURO, 
para mudar essa situação. A partir 
disso surgiu a idéia dos jovens de fa-
zer algo mais, pela Santa Casa que é 
do povo.

Todo Natal o grupo promove 
um trabalho social, ajudando pesso-
as carentes, sendo que neste ano es-
colheram a Santa Casa como Projeto 
Social.

A idéia inicial dos jovens era 
apenas pintar a ala da Pediatria, o 
que contou com a aprovação da dire-

toria. Porém, havia um desafio maior, 
tanto para os jovens como para a di-
retoria da entidade. Porque apenas 
pintar se o local necessitava de uma 
reforma geral

Há seis meses, o grupo 
aceitou o desafio, e a partir daí co-
meçaram a planejar e montar quem 
poderia entre eles: desenhar; pintar; 
reformar e etc.

Buscaram doações no co-
mércio da cidade e ajuda de algumas 
pessoas para colocar tudo isso em 
prática.

O Projeto de Restauração da 
Sala Pediátrica da Santa Casa teve 
duração de nove dias com início no 
dia 16/12 e término no dia 28/12.

“Vimos as necessidades da 
Pediatria, e encaramos o projeto da 
Reforma como uma Ação Social, des-
de quando viemos pedir a autoriza-
ção para as visitas, recebemos todo 
apoio e liberdade para realizarmos 

Entrada 
pediatria, 
antes

depois

Banheiro 
pediatria, 
antes

depois



reformas

pediatria da Santa Casa
nossos trabalhos, por isso queríamos 
retribuir toda a confiança a nos depo-
sitadas. Nossa Igreja visa fazer o bem 
para toda a comunidade do mesmo 
modo que a Santa Casa de Buritama 
também prática o bem  a todos,” ex-
plica o líder do Grupo Geração Com-
promisso Igor Vieira, sobre a iniciativa 
da reforma.

REFORMA 
Hall de Entrada- Troca das 

pias e torneiras, pintura das paredes 
e portas;

Parte Interna – Restauração 
dos armários, madeiras, parede e 
pintura; 

Banheiro Infantil – Fim da in-
filtração, restauração da parede, piso 
novo, concerto armário, troca das pe-
ças do banheiro, vaso e pia, troca das 
portas e adaptação das portas para 
contato com a água;

Banheiro Visitante – Telhado 
novo, concerto dos trincados pare-

de, pintura, piso novo, troca do jogo 
peças banheiros, fim da infiltração, 
restauração parede, portas novas, 
decoração do teto e paredes;

Viltair Souza Chaves, mem-
bro do Grupo Geração Compromisso 
comenta sobre a  reforma  “Uma ex-
periência única que possibilita ajudar 
a Santa Casa de Buritama e todos 
que passam por aqui, um dia eu já 
precisei deste lugar como muitos já 
precisaram, muitos de nos nascemos 
aqui e nossos filhos também poderão 
nascer, por isso em vez de criticar 
devemos colocar a mão na massa e 
ajudar, pois a Santa Casa é de todos”.

Os responsáveis pela refor-
ma foram: Wilson Cordeiro e Leandro 
Cordeiro, Dirceu e Alcides Fernandes, 
Deci, Judite e Jennifer, Antonio Dias, 
Camila Rodrigues, André Bertaglia, 
Tinzão, Pastor Messias, Renato, Ana 
Paula, Karen Ruth, Renan, Marceli-
nho e Abelita, Lucas, e Seliho Trasse.

Pia 
pediatria, 
antes

depois

Luminária 
pediatria, 
antes

depois



voluntariado

Santa Casa sedia curso regional da Fehosp 
capacitação 1

No último dia 27 de dezem-
bro, a Santa Casa de Buritama sediou 
o Curso “Captação de Recursos: Pas-
sos para Execução de Projetos Insti-
tucionais” promovido pela Fehosp 
(Federação das Santas Casas e 
Hospitais Beneficentes do Estado de 
São Paulo). O evento contou com a 
participação de aproximadamente 40 
profissionais dos hospitais pertencen-
tes à regional de Votuporanga: Santa 
Casa de Misericórdia de Votuporanga, 
Santa Casa de Misericórdia de Valpa-
raiso, Santa Casa de Misericórdia de 
Jales, Associação Feminina de Marília 
Maternidade e Gota de Leite – Ma-
rília, Santa Casa de Misericórdia de 
Birigui, Santa Casa de Misericórdia 
de Macaubal, Fundação Faculdade 
Regional de Medicina – FUNFARME 
– São José do Rio Preto, Irmandade 
Santa Casa de Misericórdia de Es-
trela D'Oeste, Santa Casa de Monte 
Aprazível e Hospital Benedita Fer-

nandes - Araçatuba. Representando 
a Santa Casa de Buritama estiveram 
presentes: Renato Leite – Provedor, 
Sebastião Cintra e Maria Ruth respec-
tivamente 1º e 2º Tesoureiros, Geva-
nildo Dias - Administrador Hospitalar 
e Eduardo Menegueti - Assistente 
Administrativo.  De acordo com o As-
sistente Administrativo da Santa Casa 
Eduardo Meneguetti “O tema é de ex-
trema importância na rotina de traba-

lho, pois há necessidade constante 
de atualização e capacitação dos fun-
cionários, senão fica difícil promover 
a manutenção das atividades da en-
tidade e a captação de recursos para 
a Santa Casa”. Para Rejane Tonanni, 
Assistente Administrativo da Fehosp 
“Procuramos promover cada curso 
em um hospital de cidade diferente, 
assim é possível conhecer um pouco 
de cada entidade e proporcionar aos 

hospitais a troca de experiências”.
CURSO
O curso foi ministrado por 

Shirley Batista, MBA em Gestão Em-
presarial pela FGV/RJ, Economia de 
Saúde pela USP/SP, 20 anos de ex-
periência na área hospitalar. Entre 
outros temas foram apresentados os 
pontos fundamentais para conceber 
e viabilizar a captação de recursos 
junto aos Ministérios do Governo 
Federal, através da elaboração e 
gerenciamento de projetos em con-
formidade com as Normas exigidas 
para Celebração de Convênios e Ins-
trumentos Congêneres.  Este evento 
encerrou o calendário 2010 de Cur-
sos da Fehosp. Durante todo este ano 
de 2010, os colaboradores da Santa 
Casa de Buritama participaram cons-
tantemente de curso, palestras, etc. 
Visando a melhoria, profissionaliza-
ção e modernização do nosso hospi-
tal para toda a população.

Vereadores Mirins dão exemplo de cidadania
A Santa Casa de Buritama 

desde agosto de 2009 participa do 
programa Nota Fiscal Paulista, do 
governo do Estado de São Paulo, por 
meio da campanha “Doe notas para 
salvar vidas”.

Desde agosto de 2009 até 
hoje, já foram cadastrados 44.096 
cupons ficais, com retorno calculado 
de ICMS no valor de R$16.321,44 
reais. Este valor é investido em me-
lhorias para o acolhimento dos mais 
carentes e para o custeio. Devido ao 
grande número de notas a serem ca-
dastradas no sistema da Secretaria 
da Fazenda do Estado, a Santa Casa 
de Buritama conta com a importante 

ajuda dos Vereadores Mirins da cida-
de, que disponibilizam seu tempo em 
prol da instituição para digitação dos 
cupons fiscais.

Além de contar com a cola-
boração da população para que doe 
suas notas para o hospital, precisa-
mos ainda de uma maior mobilização 
do comércio no sentindo de permiti-
rem a presença das urnas de arre-
cadação em seus estabelecimentos, 
pois sem elas não podemos recolher 
os cupons fiscais, visando continuar a 
desfrutar deste benefício que é volta-
do exclusivamente a toda população.

Para a voluntária da Santa 
Casa de Buritama e responsável pela 

campanha de Nota Fiscal Paulista no 
hospital Wendhy Lopes “É preciso que 
a população se conscientize da im-
portância da entrega destes cupons 
fiscais para a Santa Casa, pois o pro-
grama possibilita ao hospital ter uma 
verba extra e sem custo algum. Con-
tamos apenas com a permissão dos 
estabelecimentos comerciais que 
permitem a colocação das urnas e o 
trabalho voluntário de digitação dos 
inúmeros cupons arrecadados”.

A entidade conta com 19 
urnas de Arrecadação e Cupons, 
espalhadas pelo comércio de Bu-
ritama: Posto Ipiranga; Posto Star; 
Posto Cury; Posto Br Jandaia; Super-

mercado  São Carlos; Supermercado 
Dionísio; Supermercado Cruzeiro; Su-
permercado  Girassol; Supermercado 
Nossa Senhora Aparecida; Supermer-
cado  Country; Supermercado Jardim; 
Farmácia Popular; O Barateiro; Far-
mácia Burifarma; Farmácia Drogalar; 
Cidinha Calçados; Casa Brito; Lojas 
Rei do Preço e Depósito Avenida.

A Santa Casa de Buritama 
está aceitando ajuda de voluntários 
para o cadastramento das Notas 
Fiscais no sistema da Secretaria da 
Fazenda.

Os interessados devem en-
trar em contato pelo telefone (18) 
3691-9535 falar com Wendhy. 

Whendy Lopes( voluntária da Santa Casa de Buritama)  e Vereadores Mirins 
responsáveis pela digitação dos cupons fiscais Cupons fiscais arrecadados no comércio de Buritama

Curso da Fehosp realizado na Santa Casa, no dia 27 de dezembro de 2010



Santa Casa promoveu palestra da educação continuada 

capacitação 2

Dando encerramento ao 
processo de capacitação dos funcio-
nários, a Santa Casa de Buritama 
desenvolveu durante todo este ano 
o projeto Educação Continuada, que 
consiste em regularmente oferecer 
aos funcionários da instituição cur-
sos e palestras de diversos assuntos 
relacionados ao dia-a-dia do hospital. 
No dia 30/11 aconteceu à palestra 
“Alimentação Saudável e Alimentos 
Funcionais” ministrado por Mara dos 

Santos, nutricionista do hospital.
O tema abordado trouxe 

orientações quanto à maneira correta 
de se alimentar e a importância dos 
alimentos e a função de cada um na 
alimentação.

Encerrando o ano de 2010, 
no dia 20/12, foi realizada a Palestra 
“Fofoca no Trabalho x Marketing Pes-
soal” ministrada por Adriana Márcia 
Camargo, Departamento de Recursos 
Humanos.

Assunto tão comum no am-
biente do trabalho, mas que gera 
polêmicas e muitas consequências, 
o tema foi abordado de perspectivas 
diferentes, mostrando a possibilidade 
de utilizar esta ferramenta para seu 
próprio bem de forma positiva.

“O objetivo da palestra é 
amenizar conflitos existentes no am-
biente de trabalho, fazer o funcioná-
rio compreender que uma conversa 
mal entendida, pode gerar vários pro-

blemas, e também mostrar o profis-
sional moderno que não perde mais 
seu tempo com fofocas no trabalho, e 
sim aproveita as oportunidades para 
fazer seu marketing pessoal”, comen-
tou Adriana.

A meta para 2011 é dar con-
tinuidade ao projeto de capacitação 
dos funcionários, humanizando o 
atendimento aos pacientes, um dos 
principais pontos no planejamento do 
PROJETO FUTURO.

Palestra  encerrou por este ano o projeto de capacitação dos funcionários da Santa Casa de Buritama

festa do milho

Começaram os preparativos para a 5ª Festa do Milho 

A Santa Casa de Buritama 
já deu início aos preparativos da “5ª 
Festa do Milho” que acontece no perí-
odo de 4 a 7 de março de 2011, com 
início as 19h na praça da Matriz em 
frente a Escola Estadual Álvaro Alvim.

Em sua 5º Edição, o evento 
em prol do hospital, angaria fundos 
para dar continuidade ao processo de 
transformação por qual passa a San-
ta Casa, através do PROJETO FUTU-

RO, por isso a colaboração de todos é 
fundamental.

Além de saborear todos os 
quitutes feitos de milho: pamonhas, 
quenga, cural, escondidinho com car-
ne seca, sorvete de milho, espetinho 
de carne e porções de tilápia e frango 
a passarinho, bem como o  tradicio-
nal Bingo com vários prêmios.

“Contamos com todo apoio 
da população de Buritama e região 
para prestigiar a nossa festa, pois 
além de se divertirem as pessoas es-
tarão ajudando a Santa Casa a arre-
cadar fundos para o PROJETO FUTU-
RO, e dar continuidade nas melhorias 
para o nosso hospital”, comenta a 
Responsável pelo Evento Maria Lúcia 
de Moraes, 1º Secretária da Santa 
Casa.

Reunião com a Responsável pela “5ª Festa do Milho”, Maria Lúcia de Morais 
junto aos colaboradores e Diretores da Santa Casa de Buritama, dando início os 
preparativos da festa

Educação Continuada, realizada no dia 30 de novembro de 2010, palestrante Mara 
dos Santos tema “Alimentação Saudável e Alimentos Funcionais”

Palestrante Adriana Márcia falando sobre “Fofoca no Trabalho x Marketing Pesso-
al”, dia 20 de dezembro de 2010



Funcionários promovem a 2ª festa
de confraternização de final de ano

evento

A Santa Casa de Buritama re-
alizou no último dia 03/12, a 2º festa 
de confraternização de final de ano, 
voltada aos funcionários, voluntários, 
parceiros e autoridades da cidade e 
região, que sempre estão trabalhan-
do em prol do nosso Hospital.

Entre os objetivos do PROJE-
TO FUTURO está a valorização dos 
colaboradores, com o lema ‘Cuidar 
bem de quem cuida E nada mais jus-
to que uma festa a altura do serviço 
prestado com tanto empenho e de-
dicação. A 2ª edição da confraterni-
zação da gestão PROJETO FUTURO, 
aconteceu no Salão de Festas e Even-

tos Villa Nova, e contou com a pre-
sença do Buffet Solange Santos e DJ 
Rogério Marinheiro. Além disso, pela 
1º vez os funcionários receberam um 
brinde referente ao aniversário de 50 
anos da Santa Casa de Misericórdia 
São Francisco, ganhando um par de 
sandálias Havaianas contendo a logo-
marca alusiva a esta data. “Mais uma 
vez, o Grupo de Trabalho de Humani-
zação (GTH) da Santa Casa e a Co-
missão de Festa, estão de parabéns, 
por nos brindar com esse momento 
maravilhoso de confraternização, 
paz, amor e respeito pelos nossos 
companheiros de trabalho. Afinal, to-

dos os presentes nessa festa, estão 
de parabéns, por ajudar a implantar 
o PROJETO FUTURO em nosso Hos-
pital e assim, oferecer um tratamento 
mais digno aos nossos pacientes.”, 
comentou o 3º Secretário da Santa 
Casa Joaquim Dias.

Segundo a Presidente da Co-
missão de Festa, Mara dos Santos, 
a Festa de Confraternização, visa 
valorizar e reconhecer o trabalho de 
cada um dentro da instituição. “Aqui 
nós somos como “formiguinhas”, o 
Projeto Futuro implantou esse espíri-
to de trabalho em equipe e o respeito 
pelo funcionário, através dos cursos 

de capacitação, aulas de informática 
e aquisição de novos equipamentos. 
Já essa festa, não é nada mais que 
um agradecimento a todos por acre-
ditarem no PROJETO FUTURO e por 
colaborarem, oferecendo o melhor de 
cada um, para um tratamento mais 
tranquilo, digno e eficaz aos pacien-
tes”, comentou Mara.

No final do jantar foram sorte-
ados vários prêmios, como: uma má-
quina de lavar, microondas, kit bele-
za, perfumes entre outros presentes, 
que foram arrecadados no comércio 
da cidade e doados pelos médicos do 
hospital.

Erica, Rosana, Regina, Márcio, Rosalvo,Vanilda, 
Patricia Luiza, Vanderléia, em pé Severino, Adriana 
Urbino, Diego e Vanessa

Dr. Carlos Amilton, Drª Silvia , Renato Leite e Giulia

Roseli Castilho e o Ex- Presidente da Câmara
de Zacarias Marinaldo Elias Castilho, Franscisco 
Feroldi e sua esposa Silvana

Elaine, Tatiane, Ana Paula, Cida, Silvana, Benta, Cami-
la e Alais  ( Funcionárias do Instituto de Olhos)

Valdeci, Virleide, Diorandi, Maria Azevedo, Neusa 
Bruno, Idel e  Valdelei 

Sebastião Cintra (Provedor Eleito da Santa Casa de 
Buritama), Rosa Cintra , Sebastião Fermino , Sonia  
Fermino e os (Diretores da Santa Casa de Buritama) 
Julio César Zambão e José Euzébio de Oliveira 

Danilo, Bruna, Charline, Eduardo, Gevanildo,
Néia e Beatriz

Arthur,  Rubens, Wanderlei e Silvia

Cida, Tereza, Karina, Neide, Renato Leite, Sueli e Valdelice

Joaquim Dias, Sonia Dias, Lair Teixeira  (1º Dama) e  Izair Teixeira (Prefeito de Buritama)

Ademilson, Anderson Dias (Representante
MV Sistema), Alberto, Adriana Márcia, Helder e Rafael 

Sueli Guerra, Luiz Guerra, Zeza, Bruna e José Henrique 

Thamiris, Sergio Jr, Fernando, Clarissa, Glória e Edilson
José Osmar, Gislaine, Lucilaine,Wendy,  Vinicius, 
Zezinho,Patricia Antonio, Chirley e Adeginaldo


