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AgradecimentosEditorial

Enquanto aqui escrevemos, 
centenas de pessoas estão sendo 
atendidas em nossa Santa Casa. São 
casos graves que merecem atendi-
mento de urgência ou até mesmo 
fatos corriqueiros que nos afligem, 
levando- nos em busca de atendimen-
to médico.  O que é importante e não 
poderíamos deixar de relatar em nos-
so  comentário se relaciona à forma 
de uso da Saúde Pública em nosso 
País. Observamos,  palpável  e visi-
velmente a frequência de pessoas em 
nossos ambulatórios que recorrem 
ao atendimento emergencial sem 
que o fato mereça tal procedimento, 
quando na verdade tais ocorrências 
poderiam ter solução com simples 
ação preventiva do Poder Público, 
utilizando-se da informação ao usuá-
rio através de mídia, boletins, conta-
tos pessoais e visitas dos Agentes co-
munitários que poderiam atuar com 
grande eficiência no esclarecimento 
da população.   As escolas. Igrejas, 
Centros Comunitários, Sociedade 
Civil, Entidades outras constituídas 
dentro dos objetivos de ajuda  social, 
poderiam  atuar, sob orientação da 
Secretaria de Saúde Municipal nesta 
área e melhor informar a toda Socie-
dade, como usar os bens públicos e 
de modo especial a Saúde Pública, 
que na verdade é tão carente de re-
cursos e precisamos, urgentemente, 
aprendê-la usar para não faltar, dita-
do antigo, mais de aplicação  funda-
mental.

Nosso país, dentro de uma 

ação política social tem despendido  
vultosas somas de recursos rotula-
dos como aplicação em saúde do 
povo, mas que na verdade podemos 
perceber que tais recursos percor-
rem meandros extremamente sinu-
osos, se desgastando na caminhada 
e chegando ao fim objeto apenas 
resíduos insuficientes ao custeio de 
nossas necessidades. O Poder Públi-
co, a nosso ver e copiando também 
afirmativas de conhecedores do pro-
cesso de administração  dos órgãos 
governamentais, ainda é carente de 
qualidade e eficiência, restando ape-
nas à afirmação de  os Governos não 
serem os melhores administradores  
na gestão dos recursos públicos, 
oriundos logicamente de nosso sua-

do dinheirinho, transformado em tri-
buto, que se vangloria em ostentar as 
melhores posições na classificação 
da carga tributaria mundial.

Quando falamos em recursos 
escassos, não poderíamos deixar de 
considerar a atuação dos Hospitais 
e Santas Casas de nosso  país que 
atuam   no atendimento filantrópico 
em contribuição ao Governo que é, 
constitucionalmente, o responsável 
pela Saúde Publica.  Executamos UM 
TERÇO  do atendimento hospitalar, 
com apoio mínimo dos Governos que 
reconhece a participação efetiva da 
FILANTRÓPIA nesse campo de suma 
importância para toda a sociedade, 
em especial a de baixa renda e de 
maiores necessidades.  Hoje, com 
muita tristeza, detectamos um pre-
juízo operacional na ordem de 4,5 

bilhões de reais por ano  nas contas 
das Santas Casas e Hospitais Filantró-
picos que atuam no país.  Realizamos  
mais de 185 milhões de atendimentos 
ambulatórias e mais de 4 milhões de 
internações no Brasil, mesmo assim, 
quando de nossos pedidos de ajuda, 
recebemos com freqüência a respos-
ta dos Governantes, NAO TEMOS DI-
NHEIRO.

Recentemente, participamos 
do 20º Congresso de Presidentes, 
Provedores, Diretores e Administra-
dores Hospitalares de Santas Casas 
e Hospitais Beneficentes do Estado 
de São Paulo, onde compilamos da-
dos de informativos veiculados no 
evento que a título de informação à 
Sociedade, transcrevemos:

Nossos serviços  são de 
utilidade pública. Somos parte fun-
damental no auxilio ao Estado, para 
que este cumpra seu papel constitu-
cional de oferecer saúde gratuita à 
população, sem transferir o ônus de 
sustentação das Santas Casas unica-
mente à Sociedade que já contribui 
em campanhas sociais para amenizar 
o prejuízo e manter os hospitais em 
funcionamento e em condições de 
atender os mais carentes. Senhores 
Governantes, não façam da Saúde Pu-
blica, aliada à Educação e  Segurança, 
sua musa inspiradora para os discur-
sos palanqueanos, com promessas 
eleitoreiras e posteriormente trans-
ferindo seus encargos à Sociedade 
Filantrópica.

Sebastião Ângelo Cintra
Provedor

Palavra do provedor

Fonte:  SUS/SIH-Datasus/MS
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A Santa Casa agradece 
a todos que colaboraram dire-
tamente e indiretamente para a 
realização da 4ª Semana de En-
fermagem da Santa Casa de Bu-
ritama.

Comemoração 
Dias das Mães

Agradecemos a Técnica 
em Enfermagem Maria Regina 
pela iniciativa e organização do 
evento “Comemoração Dia das 
Mães”, realizado no dia 07/05, 
no refeitório do hospital, aonde foi 
servido  café da tarde e sorteio de 
prêmios para todas as mães cola-
boradoras da instituição, presen-
te no local.

Doadores dos
brindes sorteados

n Cidinha Calçados 
n Amelinha
n Cidinha dos Santos 
n Loja de Calçados
n Mania de Mulher - Birigui
Nina Modas
n Casa e Lar
n Valderez Perassol
n Supermecado Rosante
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Evento

Nos dias 03 a 06 de maio a 
Santa Casa de Buritama participou 
aconteceu do 20º Congresso de Pre-
sidentes, Provedores, Diretores e Ad-
ministradores Hospitalares de Santas 
Casas e Hospitais Beneficentes do 
Estado de São Paulo organizada da 
Fehosp (Federação das Santas Casas 
e Hospitais Beneficentes do Estado 
de São Paulo) em Atibaia – SP, com 
o tema central: “Filantropia: O Brasil 
precisa muito de nós”. Evento com 

grande repercussão nacional, contou 
com a presença de autoridades go-
vernamentais e profissionais da área 
da saúde de todo o Brasil.

Representando a Santa Casa 
de Buritama o provedor Sebastião 
Ângelo Cintra, o Presidente do Con-
selho Administrativo Renato Rodri-
gues Pimentel Leite e o Administra-
dor Hospitalar Gevanildo Viera Dias.

Entre os diversos temas 
abordados estavam à busca de solu-

ções para as entidades filantrópicas, 
e posse solene da Diretoria e Conse-
lhos de Administração e Fiscal o en-
cerramento contou com a presença 
do governador Geraldo Alckmin.

O provedor da Santa Casa de 
Buritama faz um balanço dos 3 dias 
de congresso: ”Pudemos colher da-
dos de suma importância a respeito 
da situação da saúde brasileira, in-
clusive ouvindo do setor político, re-
presentado pelo governador de São 

Paulo, presidentes da Frente Parla-
mentar estadual e federal, secretário 
de Estado de Saúde e funcionários da 
área que se envolvem com os proble-
mas levantados, prometendo ampla 
discussão e defesa dos interesses  da 
saúde pública. Saímos esperançosos 
do encontro e confiantes nas pro-
messas  e nos sentimos valorizados 
com a possibilidade de afinar o rela-
cionamento com outros dirigentes de 
Entidades do Estado de São Paulo.”

Santa Casa de Buritama participou do 
20.º Congresso da Fehosp em Atibaia

20.º Congresso de Presidentes, Provedores, Diretores, e Administradores Hospitalares de Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo

O governador Geraldo Alckmin esteve presente no encerramento do eventoO provedor Sebastião Angelo Cintra recenbendo brinde em sorteio do Congresso



Edição n.º 10 • Ano 3 • Maio de 2011

Homenagem e qualificação

A Santa Casa de Buritama 
promoveu dos dias 10 a 12 de maio 
a 4ª Semana de Enfermagem, em ho-
menagem a todos os enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem.

Na programação, palestras 
voltadas ao aprimoramento técnico 
e motivacional, ministrada por pro-
fissionais especialmente convidados. 
Ao final de cada noite foi oferecido 
um coquetel a todos os presentes.

O evento aberto a todos pro-
fissionais ligados a área da saúde, 
contou com a presença dos colabo-
radores da instituição, estudantes 
de enfermagem, e funcionários das 
UBS´s de Buritama e região.

O provedor Sebastião Ângelo 
Cintra e o Diretor do Corpo Clínico 
Dr. Osterno Artur Francisco Alves 
fizeram a abertura da 4ª Semana de 
Enfermagem, Márcia Grangeira An-

seloni, Enfermeira Mestra, Docente 
na Graduação (enfermagem e Fisio-
terapia) da Universidade Paulista 

– UNIP abordou o tema “Síndrome 
Coronariana Aguda”.No segundo dia 
a palestra “Avaliação e tratamento de 

feridas” com a palestrante Tais Cristi-
na Borges, Enfermeira capacitada em 
feridas e curativos e especialista em 
saúde coletiva e saúde da família pela 
FAMERP.

Encerrando a semana de En-
fermagem “Emergência Socorrista” 
ministrada pelos soldados Oliveira e 
Prandini da Policia Militar do Corpo 
de Bombeiro da cidade de Birigui.

O enfermeiro Jonatas Custó-
dio Cruz, comenta sobre sua partici-
pação na 4ª Semana da Enfermagem 
“Estive presente todos os dias no 
evento, e para mim foi de muita ser-
ventia, pois ela abordou temas que 
são atuais e muito freqüente em nos-
so dia-a-dia, além de dar oportunida-
de de  atualizar nossos conhecimen-
tos,  informações que são de extrema  
importância  para nós, que cuidamos 
de vidas.”

Semana da Enfermagem e dia do Enfermeiro

12 de maio foi comemora-
do o Dia Mundial do Enfermeiro, a 
data se tornou uma comemoração 
do nascimento de Florence, enfer-
meira precursora no mundo, que 
em 1854 na Guerra da Criméia 
prestou assistência a 4.000 feri-
dos. Atualmente a Enfermagem 
não é somente arte, mas uma 
ciência! O Enfermeiro dentro da 
sua profissão alicerça seus atos 
formados e mantidos pela gra-
duação e pós-graduação. Ser En-
fermeiro é além de tudo ser ético 
humano e dinâmico na busca de 
um processo interpessoal enfer-
meiro-cliente. Por essas e outras, 
A Santa Casa parabeniza todos os 
enfermeiros e enfermeiras pelo 
seu dia! Pela história, pela luta, 
pela dignidade, pelo respeito e a 
vitória dentro da profissão!

Dia do
enfermeiro
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Último dia da Semana com a presença dos soldados Oliveira e Prandini do Corpo de 
Bombeiro de Birigui falando sobre Emergência Socorrista  

1.º Dia de Palestra  - Marcia G. Anseloni 
falando da Síndrome Coroniana Aguda 

2.º Dia de Palestra com o tema Avaliação e Tratamento
de Feridas com a palestrante Taís C. Borges

1. Clarissa Lavecchia, Veida Pereira, 
Lucilaine Cordeiro e Dulce Souza
2. Rogério Manzale,Claúdia Moutinho, 
Cleuza Cardoso, Vanderleia Marques, 
Erica dos Santos e Fernando Lavecchia
3. Ricardo Baez, Tereza da Silva , Janete 
Cruz, Maria Regina Loquette, Cláudia 
Moutinho, Valdecir Bruno e Patrícia 
Nascimento
4. Anderson Silva, Vanilda da Silva, Fabia-
na Gonçalves, Rosemeire Biaggi, Edilson 
Paiva, Jonatas Custódio

1
2

3
4
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Nova diretoria

Em Cerimônia de Solenida-
de a Nova Diretoria da Santa Casa 
denominada Chapa Projeto Futuro 
II tomou posse no dia 1ª de Abril, 
no Anfiteatro Municipal Elídio Ro-
drigues e minutos antes na Igreja da 
Matriz foi realizada Missa de Ação 
de Graças para o hospital. Durante a 
posse foi apresentado levantamento 
dos custos com impostos deixados 
por cada gestão o que acarretou uma 
dívida estimada em aproximadamen-
te dois milhões de reais que a atual 
e futura diretoria esta pagando. Foi 
apresentado ainda pesquisa com a 
população  referente o atendimento 
oferecido  aos usuários do hospital.

“Durante esses anos, fizemos 
um pouco do muito que a Santa Casa 
precisa. Agradeço a Deus e o Chico 
que me escolheram e me deram for-
ças para realizar este trabalho na 
Santa Casa. Agradeço aos colabora-
dores que não têm um trabalho e sim 
uma missão, que é cuidar de gente. 
Agradeço também a toda Diretoria 
e o Grupo Gestor que desenvolveu 
um trabalho excelente e a todos os 
parceiros do hospital, são eles que 
fizeram a grande diferença na rees-
truturação do sistema hospitalar”, 
disse Renato Rodrigues Pimentel Lei-
te provedor da Santa Casa no biênio 
2009/2011 aos presentes na solenida-
de. Em suas primeiras palavras como 
provedor da Santa Casa, Sebastião 
Ângelo Cintra fez questão de desta-
car o excelente trabalho realizado 
pela gestão anterior: “A gestão 2009-
2011 deixa sua marca. Uma gestão 
nobre, inovadora e humana”.

“Hoje é uma noite festiva. 
Que todo trabalho empenhado seja 
solidificado, sempre de maneira so-
lidária, em trabalho, serviço e cola-
boração em prol da população que 
busca atendimento hospitalar. Quero 
dividir as atribuições de Provedor da 
Santa Casa para podermos, juntos fa-
zer de nosso hospital uma Santa Casa 

à bem de todos que dela necessitam. 
Tenho certeza que nosso caminhar 
será próspero”, finalizou Cintra. 

Presente na cerimônia de 
posse, o prefeito de Buritama,  Izair 
dos Santos Teixeira salientou a credi-
bilidade da Santa Casa e o empenho 
do ex-provedor. “O Renato Leite é 
uma pessoa dedicada e empenhada 
desenvolveu um trabalho espetacu-
lar a frente da provedoria da Santa 
Casa. Estamos juntos nesta missão. 
Que nossa cidade seja referência em 
qualidade de saúde.” 

No final da posse o ex-pro-
vedor recebeu uma homenagem de 
todos os colaboradores do hospital 
que lhe entregaram um presente para 
simbolizar todo afeto, carinho e ad-
miração neste tempo de convivência.

A cerimônia de posse foi fi-
nalizada com coquetel para todos 
os convidados que prestigiaram o 
evento. Confira a lista completa dos 
novos membros da Chapa Projeto 
Futuro II.

Provedor
Sebastião Ângelo Cintra
1° Vice-Provedor
Idelci Pompéia Rodas Zambão
2° Vice-Provedor
José Euzébio de Oliveira
1° Tesoureiro
Maria Ruth Costa Figueiredo
2° Tesoureiro
Joaquim Dias Salles Filho

3° Tesoureiro
José Carlos de Oliveira Villanova Vidal
1° Secretário
Maria Lúcia de Moraes
2° Secretário
Rubens Aparecido Bosso
3° Secretário
Enide Trindade Dias
Diretor de Obra
Walter Jaime Simão Cunha 
Diretor de Ouvidoria
Vanderlei Severino Falquetti 
Diretor de Comunicação
Tarcísio Basso Barbosa

O provedor Sebastião Ângelo 
Cintra faz um balanço desses meses 
iniciais  a frente da Entidade. 

De longa data vem a Santa 
Casa de Misericórdia São Francisco, 
passando por diversas etapas de sua 
subsistência, enfrentando situações 
que muitas vezes colocaram em ris-
co sua própria sobrevivência. Novos 
tempos são esperados com a Admi-
nistração recentemente empossada. 
Alguns fatos de postura administra-
tiva levaram a pequenos desenten-
dimentos, respingando nossa insti-
tuição, principalmente no campo do 
relacionamento externo do hospital.

Hoje já podemos afirmar que 
atitudes mais conciliadoras por par-
te do novo grupo, já são percebidas 
junto ao corpo de funcionários, a 
grupamento dos médicos, Secretaria 
da Saúde e seus servidores estenden-

do também a revitalização do rela-
cionamento junto ao meio político, 
prefeitura, Câmara de Vereadores de 
nossa cidade e de toda região. Obje-
tiva também a nova administração, 
entrelaçar-se com toda a socieda-
de usuária do Hospital para que as 
ações em prol da sua manutenção se-
jam abraçadas com todo o empenho, 
fazendo ver que os esforços conju-
gados poderão promover resulta-
dos surpreendentes que vão manter 
vivo o espírito corporativo de seus 
fundadores, capitaneados pelo Frei 
Marcelo que ao lado de vários empre-
endedores locais construíram nossa 
Santa Casa e  esperam de todos nós 
continuidade nos serviços filantrópi-
cos em favor da camada mais carente 
da Sociedade.

O convite está reformulado, 
vamos nos unir, todos os setores 
da Sociedade, principalmente aque-
les que fazem girar o mecanismo da 
grande engrenagem filantrópica dan-
do movimento célebre e continuida-
de à Santa Casa, ou sejam  Irmãos, 
Médicos, funcionários e toda a Socie-
dade colaboradora dos eventos pro-
mocionais, garantindo o seu susten-
to financeiro para dar continuidade 
ao atendimento daqueles que depen-
dem de nossos serviços fraternais 
e gratuitos. Dificuldade ainda serão 
vividas, mas a esperança nos Órgãos 
Políticos e Governamentais nos faz 
buscar o encorajamento necessário 
para dar sustentabilidade à tarefa 
filantrópica  e humanitária, reduzin-
do as dificuldades  relativas a saúde, 
tão pobre, mas objeto de tantas lem-
branças por ocasião das eleições e 
demais encontros participativos do 
mundo político.

A sociedade carente espera, 
a doença não. Somente a Santa Casa 
pode abraçar os necessitados para 
solução dos problemas individuais, 
mas nunca negligenciar-se para ter 
que chorar juntos.

Chapa Projeto Futuro II toma posse

Chapa Projeto Futuro II

Assinatura do Termo de Posse Coquetel Cerimônia de Posse
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Data comemorativa

Ao realizarem compras, gran-
de parte dos consumidores ignora ou 
até mesmo jogam fora seus cupons 
fiscais, sem saber que estes peque-
nos pedaços de papéis podem salvar 
vidas, basta doá-los para Instituições 
Filantrópicas, cadastrada no Progra-
ma Nota Fiscal Paulista que devolve 
30% do ICMS efetivamente recolhido 
pelo estabelecimento.

Desde agosto de 2009 a San-
ta Casa de Buritama participa do 
Programa e  os valores arrecadados 
são utilizados para a manutenção da 
instituição como compras de mate-
riais hospitalares e medicamentos 
tudo em prol aos usuários do SUS 
(Sistema Único de Saúde) buscando 
sempre melhorias na qualidade do 
atendimento dos pacientes.

No mês de abril a Secretaria 
da Fazenda liberou os créditos debi-
tados pelo programa para todos os 
consumidores e entidades de assis-
tência social e instituições de saúde 
referente ao 2º semestre de 2010.

Até o momento o hospital 
já recebeu aproximadamente 25 mil 
reais. Em 2009 foram recolhidos R$ 

5.399,48 em 2010 R$ 20.094,80,que fo-
ram  investidos em benefício de seus 
usuários e aguarda liberação dos va-
lores arrecadados até neste ano de 
2011  o mês de março, que somaram 
R$ 7.987,31 reais.

A responsável pelo Programa 
Nota Fiscal Paulista da Santa Casa de 
Buritama Wendhy Lopes que traba-
lha como voluntária há um ano e sete 
meses, comenta: “É gratificante ver 
os resultados alcançados com o pro-
grama e todas as melhorias que con-
seguimos com a verba arrecadada. 
Poderíamos conseguir valores ainda 
maiores se as pessoas se conscien-
tizassem da importância de ajudar, 
seja doando seus cupons ou contri-
buindo também na digitação. Quanto 
mais notinhas digitadas a Santa Casa 
tiver, maior é o repasse recebido, 
mas atualmente o hospital enfrenta 
dificuldades para conseguir voluntá-
rios que disponibilizem seu tempo 
para este trabalho. Se você tem inte-
resse em ajudar o próximo e ser vo-
luntário da Santa Casa de Buritama, 
favor entrar em contato pelo telefone 
3691-2525 falar com a Débora.

Santa Casa de Buritama recebe valor 
arrecadado com Nota Fiscal Paulista 

Arrecadação

Urna de Arrecadação de Cupons Fiscais da Santa Casa em comércio da cidade

Voluntárias Milena Marques e Karen Rodrigues de Araújo digitando cupons fiscais

Em comemoração a Páscoa a 
Santa Casa de Misericórdia São Fran-
cisco de Buritama presenteou no dia 
20/04, todos os seus colaboradores e 
voluntários com uma caixa de choco-
late e um cartão em comemoração a 
data festiva.

A lembrança tem intuito de 
demonstrar a importância de cada 
um dentro da instituição e, ao todo 
foram distribuídas 70 caixas de cho-

colates e cartões. O GTH (Grupo de 
Trabalho e Humanização) atua desde 
julho de 2009 na instituição, valori-
zando a troca solidária entre gesto-
res, trabalhadores e usuários.

“Fiquei surpresa com o pre-
sente que ganhei e gostei muito, pois 
me senti importante ” comentou a 
técnica em enfermagem Valdelice  
Luzia da Silva Oliveira,  que trabalha 
no hospital há 16 anos.

Santa Casa presenteia funcionários 
em comemoração a páscoa

Funcionários recebem chocolate e cartão em comemoração à páscoa 

Santa Casa presenteia colaboradores
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Sem dúvida alguma fez 
com que eu sentisse um “aper-
to no coração”, mesmo sabendo 
que tinha sido convidado pelo 
novo Provedor Cintra para ser o 
Presidente do Conselho Admi-
nistrativo da nossa Santa Casa 
e também convidado pelo presi-
dente da FEHOSP, José Reinaldo 
Nogueira de Oliveira Júnior e pelo 
futuro presidente Edson Rogatti 
para compor o Conselho de Admi-
nistração da FEHOSP.

Logicamente não poderia negar ao amigo Cintra o apoio que ele 
me pedia para continuar ajudando a Santa Casa, mesmo a distância e 
sem se envolver no dia a dia, que sem dúvida é a parte mais desgas-
tante do trabalho de um provedor. O Cintra foi um dos meus braços 
direito enquanto estava como provedor e não poderia deixar de ser um 
soldado, cerrando fileiras, na sua luta para a implantação do PROJETO 
FUTURO II.

Por outro lado fiquei muito satisfeito quando fui convidado para 
participar do Conselho de Administração da FEHOSP, representando os 
Hospitais de Pequeno Porte – HPP do Estado de São Paulo, sem dúvida 
alguma este foi um dos maiores reconhecimentos pelos trabalhos que 
foram desenvolvidos pela diretoria da Santa Casa de Misericórdia São 
Francisco, nestes últimos dois anos.

Todos já sabem que o Governo Federal e Estadual não aprova 
hospitais em cidades com menos de 50.000 habitantes, pois é inviá-
vel economicamente. A nossa micro região chega a 33.000 habitantes, 
portanto não podemos nos dar ao “luxo” de criar divisões e factóides 
de saúde pública e saúde privada. Só existe uma Saúde e ela tem de 
trabalhar integrada. 

O trabalho que precisa ser desenvolvido na nossa Santa Casa 
ainda está só no começo e temos ainda muito a fazer e para isso é 
fundamental que alguns princípios venham ser adotados por todos, dei-
xando de lado os interesses próprios:

• A Santa Casa não tem partido e nem torce por nenhum grupo 
político, portanto é fundamental que todos os matizes partidários, to-
dos os prefeitos e todos os vereadores entendam isto e apóiem incon-
dicionalmente a Santa Casa, pois estarão deixando um legado para as 
futuras gerações. Só existe um partido o PARTIDO DA SAÚDE.

• Os colaboradores são peças fundamentais de um hospital. 
Por isso não podem estagnar no tempo. Precisam investir na formação 
e no aprimoramento de seus conhecimentos, visitarem outros hospitais 
para aprender o que fazem melhor do que nós, participar de feiras e 
congressos. 

• Finalmente, porém não menos importante a população e a 
imprensa. Críticas sim deverão ser feitas para a Santa Casa, mas lem-
brem-se elas devem ser críticas construtivas e não destrutivas. Vocês 
podem e devem exigir sempre melhorias em todas as áreas da Santa 
Casa, entretanto devem reconhecer com a mesma intensidade as me-
lhorias já realizadas e mais do que isso não podem se omitir quando 
forem convocados para participarem das atividades da Santa Casa.

É assim, juntos com a Diretoria (que é passageira) iremos cons-
truir uma SAÚDE digna para todos e com avanços técnicos fantásticos. 
Não podemos e não devemos mais nos omitir, se é que queremos mu-
dar a realidade da nossa região. Cada um tem que fazer a sua parte, 
e bem feita, caso contrário estamos todos fadados ao fracasso e a um 
péssimo atendimento.

Renato Leite
Presidente Conselho Administrativo
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O Dia Seguinte

Investindo cada vez mais 
em capacitação a Santa Casa de Bu-
ritama oferece agora Treinamento 
Funcional voltado a todos os colabo-
radores da entidade. 

A 1ª Palestra/Treinamento 
teve início na segunda-feira dia 18/04 
com tema “Combatendo a falta de 
iniciativa”  destinado a todos os co-
laboradores, diretores e médicos e, 
o objetivo é despertar a iniciativa de 
fazer, de ser uma solução e não um 
problema, de “pegar” uma tarefa a 
resolver, como pano de fundo e para 
fazer o contraponto.

Adriana Márcia responsável 
pelo setor de RH e coordenação do 

treinamento funcional do hospital 
comenta a respeito dos  investimen-
tos da Santa Casa na capacitação dos 
funcionários “Cada vez mais a entida-
de investe em cursos, treinamentos, 
palestras para os profissionais e, o in-
tuito desse treinamento é aprimorar 
os conhecimentos e a visão dos co-
laboradores dentro do seu ambiente 
de trabalho.”

O próximo assunto trabalha-
do será a “Persistência - nada resiste 
ao trabalho”, percepção de que de-
vemos resistir às dificuldades para 
termos nossos objetivos realizados, 
tanto no campo pessoal como no 
campo profissional.

Santa Casa oferece 
treinamento Funcional 
para colaboradores

A 1ª Palestra/Treinamento teve início com tema
“Combatendo a falta de iniciativa”

No último sábado dia 07/05 
foi comemorado o dia das mães na 
Santa Casa de Buritama.

Na ocasião houve uma con-
fraternização com funcionárias de 
diversos setores: limpeza, cozinha, 
administrativo, auxiliares e técnicas 
de enfermagem e enfermeiras. Tam-
bém esteve presente o provedor da 
Santa Casa, Sebastião Ângelo Cintra.

O evento aconteceu no re-

feitório do hospital onde foi servido 
café da tarde e vários brindes sorte-
ados para as mamães colaboradoras 
da instituição. A Auxiliar de Enferma-
gem Maria Regina Soares que traba-
lha há 14 anos na entidade fala sobre 
a comemoração “Todo ano a Santa 
Casa faz homenagens às mães pa-
cientes ou acompanhantes presente 
no hospital, este ano homenageamos 
nós mães que trabalhamos aqui”.

Comemoração Dia das Mães

Confraternização entre as mães na Santa Casa de Buritama com a presença do prove-
dor Sebastião Ângelo Cintra

Na ocasião houve uma confraternização com
funcionárias de diversos setores

Homenagem
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No último dia 04 de abril a 
Santa Casa de Misericórdia São Fran-
cisco passou a participar do Conse-
lho de Administração da FEHOSP 
– Federação das Santas Casas e Hos-
pitais Beneficientes do Estado de São 
Paulo - representando os Hospitais 
de Pequeno Porte. O Conselho de Ad-
ministração é composto por 9 mem-
bros com um mandato de 3 anos, 
sendo que um deles é o represen-
tante de Buritama, Renato Rodrigues 
Pimentel Leite. O ex-provedor da 
Santa casa deixou no final de março o 
comando da instituição, após ter im-
plantado o PROJETO FUTURO siste-
ma responsável pela reestruturação 
no qual atualmente passa o hospital. 
Na primeira reunião do Conselho rea-
lizada no dia 25/abril, que tem por fi-

nalidade básica orientar e assessorar 
a Diretoria da FEHOSP foram eleitos 
o presidente José Reinaldo Nogueira 
de Oliveira Júnior (Santa Casa de Mi-
sericórdia São Paulo), vice-presiden-
te Zélia Therezinha Lopes Mimessi 
(Casas André Luiz - Guarulhos) e 
secretário Onécio Silveira Prado Ju-
nior (Fundação Waldemar Barnsley 
Pessoa - Ribeirão Preto).

Como este Conselho de Ad-
ministração não existia anteriormen-
te, na primeira reunião foram elenca-
dos vários pontos de interesse das 
Santas Casas, que serão discutidos 
detalhadamente na próxima reunião, 
já marcada para o dia 20 de maio.  
As demais reuniões deste ano estão 
agendadas para os dias 01/julho, 26/
agosto, 07/outubro e 25/novembro.

Santa Casa é representada
em Conselho da Fehosp

Renato Leite em reunião como novo integrante do Conselho Administrativo da Fehosp

A Santa Casa participou no 
dia 25/05, do Dia do Desafio, os fun-
cionários de diversos setores da 
entidade, praticaram exercícios e 
alongamentos para o corpo durante 
a manhã.

O município de Buritama dis-
puta contra a cidade de Venado loca-
lizada no estado de San Luis Potosi 
- México, a competição de atividades 
físicas, o intuito é o incentivo à pra-
tica regular de atividades corporais 
em prol a saúde.

“O Dia do Desafio é muito in-
teressante e proveitoso além de par-
ticiparmos da competição estamos 
praticando exercícios e cuidando 

da nossa saúde, contribuindo muito 
para o nosso bem estar e melhoran-
do o  desempenho no dia-a-dia do 
trabalho, comenta a nutricionista da 
Santa Casa de Buritama, Mara dos 
Santos.

Santa Casa participa do Dia do Desafio

Funcionários de diversos setores da entidade, praticaram
exercícios e alongamentos para o corpo durante a manhã


