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Como ponto de partida 
de nossa Administração, toda 
a Diretoria vislumbrava destino 
pacificador nas atividades de 
nossa Santa Casa.

Hoje, com aproximada-
mente 4 meses de atuação, po-
demos sentir que o resultado al-
mejado está sendo alcançado, 
pois o relacionamento  interno 
e externo de todos os envolvidos 
no nosso atendimento, buscam 
também o mesmo ponto. Cega-
ram e ensurdeceram nossas pa-
redes que, a nosso ver propaga-
vam a desarmonia entre todos.

Podemos com certeza, acreditar que os tempos estão mu-
dando, as nuvens negras já se dissiparam. O entendimento entre 
Entidade e Poder Publico, ponto básico de nossa sustentação, tem 
sido altamente cordial, voltado única e exclusivamente para a me-
lhoria da saúde de todos os nossos irmãos que para lá se deslocam 
em busca da atenção em momento de dificuldade que a doença 
impõe a todos nós e nossos familiares.

Estamos contando, de forma confiável, com todos os funcio-
nários, nossos estimados médicos os quais respondem fundamen-
talmente para o sucesso de nosso hospital e satisfação de nosso 
pacientes. Os órgãos da Administração Pública de Buritama e todos 
os municípios que são interligados aos nossos serviços estão con-
tribuindo para o sucesso do nosso empreendimento, transferindo a 
toda a diretoria confiança para a execução de nossas tarefas admi-
nistrativas.

Desse modo, gostaria que nossos laços se fortalecessem 
ainda mais, obtendo de cada Administrador Público, a estimável vi-
sita, a medida do possível ao nosso hospital, para que pudéssemos, 
através de diálogo promissor, aperfeiçoar nossos serviços em favor 
de nossa comunidade, objetivo esse comum a todos nós. Assim, 
aguardamos recebê-los todos para um abraço cordial.

Nossa tarefa, embora se apresente como árdua, poderá ser 
executada com sucesso, pois a distribuição do peso de nosso fardo 
entre todos, permitirá o alcance do objetivo inicialmente delineado, 
reforçando logicamente com a ajuda de Deus que nos recompensa-
rá com a visão alegre de todos aqueles que são socorridos.

Fraternalmente
Sebastião Ângelo Cintra

Editorial

Palavra do provedor
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Campanha de alimentos

A Santa Casa de Buritama 
realizou no domingo, 12/06, mais 
uma campanha de Arrecadação de 
Alimentos nos supermercados da 
cidade de Buritama. Esta foi a 11ª 
edição, promovida pelos voluntá-
rios da comunidade que trabalham 
em prol do hospital.

Vários tipos de manti-
mentos foram arrecadados como: 
arroz, feijão, açúcar, pó de café, 
macarrão, leite, óleo, farinha de tri-
go, biscoito água e sal, extrato de 
tomate, carne vermelha e frango 
com um valor total de R$2.196,73 
reais. Estes mantimentos são fun-
damentais para manter a alimenta-
ção dos pacientes. “Agradecemos a 
todos pelas doações e cooperação 
com a nossa campanha que é de 

extrema importância para manter 
a despensa do hospital abastecida. 
Precisamos aumentar o número de 
voluntários, pois assim alcançare-
mos um resultado ainda maior do 
que os atuais”, comenta a Diretora 
de Voluntariado da entidade, Neu-
sa Bruno. Logo após a coleta no 
comércio foi servido um almoço 
para todos os voluntários nas de-
pendências do hospital. A próxima 
campanha acontecerá no dia 07 de 
Agosto das 8h às 12h.

A Santa Casa de Buritama 
conta com a colaboração da po-
pulação na doação de alimentos 
e adesão de mais voluntários. Os 
interessados em ser voluntário, fa-
vor entrar em contato pelo telefone 
3691-2525.

11ª Edição da Campanha de 
Arrecadação de Alimentos 

Participantes da campanha arrecadação de alimentos

Alimentos arrecadados na Campanha nos supermecados de Buritama
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Santa Casa participa do III Humana Alimentar
Fórum

O hospital foi representado 
pela nutricionista da instituição 
Delma Dilmara dos Santos e na oca-
sião foram abordadas as últimas 
novidades em nutrição clínica com 
foco na promoção da saúde, desde 
a prevenção até o tratamento e 
recuperação, em diferentes ciclos 
vitais.  “A participação no III Fórum 
Humana Alimentar e no curso – 
“Otimizando a Terapia Nutricional 
Hospitalar”, foi muito válida já que 
o evento trouxe temas relaciona-
dos às atualidades em Nutrição 

Clínica, tendo o foco na Terapia 
Nutricional intra hospitalar, pois 
os clientes hospitalizados podem 
ter necessidades nutricionais es-
peciais em função da desnutrição 
e dos desequilíbrios metabólicos 
impostos pelas doenças. Foi desta-
cado a importância e os benefícios 
do cuidado nutricional aos pacien-
tes hospitalizados, os quais devem 
ser realizados em equipe multidis-
ciplinar para reduzir complicações 
e custos” destacou a nutricionista 
do hospital.III Fórum Humana Alimentar de Atualidades em Nutrição na Prática Clínica

Santa Casa investe em sustentabilidade e implanta o  Projeto Supra
Está em fase de implanta-

ção na Santa Casa de Buritama o 
Projeto de Práticas Sustentáveis - 
SUPRA, em parceira com Instituto 
Senso.

O objetivo é integrar a sus-
tentabilidade na estrutura da Insti-
tuição, criar um ambiente saudável, 
gerar oportunidades para superar 
os  desafios e fragilidades, fortale-
cer a relação com a comunidade 
local e atingir o alto desempenho. 
Por meio das Práticas Sustentáveis, 
o projeto prevê a solução de ne-
cessidades atuais sem, no entanto, 
comprometer a capacidade das ge-
rações futuras de atenderem suas 
próprias demandas.

Entre as principais metas 
estão: redução dos custos ope-
racionais, o consumo de energia, 
água, materiais gerais, taxas de ge-
ração de resíduos e insumos utili-
zados nos procedimentos da Santa 
Casa, além de envolver toda a co-
munidade em atividades que pro-
movam a melhoria da qualidade 
de vida, campanhas de educação 

e conscientização sobre saúde, in-
centivo à reciclagem de materiais, 
sensibilizando-os e conscientizan-
do-os para a transformação, as 
melhorias econômicas e sociais do 
Projeto. A proposta do Projeto em 
andamento é introduzir soluções 

customizadas, para o gerencia-
mento do desempenho sustentável 
convergindo com o cenário de mu-
danças, por qual passa o hospital 
desde 2008, quando o Projeto Fu-
turo foi implantado na Santa Casa, 
com a missão de superar as dificul-
dades financeiras enfrentadas, via-
bilizar o funcionamento da institui-

ção e adequar a sua estrutura física 
e organizacional para um melhor 
atendimento ao ser humano.

Ações do Projeto
No mês de maio a diretora 

do Instituto Senso - Deborah Igle-
sias esteve presente na Santa Casa 

de Buritama. A visita técnica foi 
acompanhada pelo provedor Se-
bastião Ângelo Cintra e teve como 
objetivo a apresentação das ações 
do projeto para a diretoria e grupo 
gestor do hospital.

Logo após a visita iniciou-
-se a fase de Diagnóstico, visando 
mapear todas as áreas da Santa 

Casa, coletar as informações insti-
tucionais e operacionais e criar um 
banco de dados que em breve será 
eletrônico e gerador de relatórios 
atualizados sobre as Práticas.

As análises estão sendo 
baseadas em dados disponibiliza-
dos e questionários elaborados 
pelo Instituto Senso e preenchidos 
pelos gestores. O conteúdo do re-
latório trará um conjunto de análi-
ses específicas que servirão como 
base para o desenvolvimento da 
plataforma das Práticas, diretrizes 
e estratégias prioritárias aprovadas 
pelo Comitê.

Neste mês foi constituído 
o Comitê com 5 integrantes das 
áreas estratégicas da Santa Casa, 
para reflexões, definições e acom-
panhamento dos trabalhos e tam-
bém iniciamos uma das principais 
metas do Projeto, o processo de 
eliminação de mercúrio no hospi-
tal. Os termômetros utilizados es-
tão sendo trocados por unidades 
sem mercúrio e faremos o descarte 
correto desse material.

Sustentabilidade

Deborah Iglesias em reunião sobre o Projeto Supra com Diretores e Gestores
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Novos equipamentos

Colaboradores recebem
novos equipamentos de EPI
De acordo com a norma 

regulamentadora no6 (NR no6) do 
Ministério do Trabalho e Emprego, 
a qual define que toda empresa 
deve fornecer aos seus colabora-
dores equipamento de proteção 
individual o EPI (Equipamento de 
Proteção Individual), é destinado 
a proteger a saúde e a integridade 
física do trabalhador.

Pensando nisso a Santa 
Casa de Buritama investiu na aqui-
sição de novos equipamentos e 
de EPI, foram adquiridos novos 
aventais de silicone, óculos para 
proteção e luvas para os setores de 
enfermagem e lavanderia, visando 
mais segurança e conforto para 
seus colaboradores no dia-a-dia de 
trabalho.

Funcionários com novos EPI’s

A Presidente de CCIH da Santa Casa, 
Patricia Luiza A. de Oliveira entregan-
do novos materiais de proteção para 
o setor de Lavanderia

Projeto Futuro - Obras da fase A-1
Após um período chu-

voso no inicio do ano, as obras 
da Fase A-1 entram na etapa 
de hidráulica, esgoto e elétrica. 
O prédio abrigará o Dispensário 
de Medicamentos, CME (Cen-
tral de Material Esterilizado) e 

Lavanderia. Esta ampliação só 
está sendo possível graças ao 
Convênio firmado entre o Gover-
no do Estado de São Paulo e a 
Santa Casa, através da emenda 
parlamentar do Deputado Esta-
dual Roque Barbieri.

Obras da Fase A-1

Show de Prêmios 
Santa Casa Buritama

Evento beneficente

Já estão à venda as cartelas 
para o “Show de Prêmios” em prol 
a Santa Casa de Buritama, o sorteio 
será no dia 25 de setembro, domin-
go, a partir das 10h, no Recinto de 
Festa do Peão de Buritama.

Serão sorteados 25 mil reais 
em prêmios, a renda arrecadada 
terá como objetivo dar continui-
dade as obras do Projeto Futuro. 
Participe, além de concorrer aos 

prêmios você ainda ajuda a toda 
população atendida pelo hospital.

Pontos de venda: Santa 
Casa Buritama, Banca do Dorfo,   
Fominha, Posto do Rui (Simone e 
Nete),   Zacarias (Tinhão – Rancho 
Rural) e Lourdes (Adauto Cardo-
zo).

Para mais informações en-
trarem em contato pelo telefone 
(18) 3691-9532 ou 3691-2525.

Infraestrutura
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A Santa Casa recebeu visita dos
Diretores do Grupo Gesaworld S.A.

Visita 1

A Santa Casa recebeu no 
dia, 07/07, a visita da empresa de 
Consultoria Gesaworld, com sede 
na Espanha, representada pela Di-
retora Técnica espanhola Montser-
rat Dolz e o Diretor Executivo no 
Brasil Gustavo de Martini.

Empresa internacional, a 
Gesaworld S.A. presta consultoria 
no Brasil, ao Ministério da saúde e 
Secretaria Estadual de Saúde e ou-
tras instituições do setor.

A convite do Presidente do 
Conselho Administrativo, Renato 
Leite, os consultores conheceram 

todas as instalações do hospital, 
as transformações realizadas por 
meio do Projeto Futuro e a planta 
das próximas construções. Logo 
após, em reunião expuseram opi-
niões do ponto de vista técnico e 
clínico.

Destacaram a potenciali-
dade da Santa Casa para investir 
nos Cuidados Continuados, que é a 
prestação de cuidados de saúde e 
de apoio social de forma continua-
da e integrada a pessoas que, inde-
pendentemente da idade, se encon-
trem em situação de dependência.

Renato Leite,  Maria Ruth  os Diretores da Gesawordl Montsserat Dolz
e Gustavo de Martini e o Provedor Sebastião Cintra

Renuka do Brasil Visita 
Santa Casa de Buritama
No dia 13/07 a Santa Casa 

de Buritama recebeu a visita da 
Renuka do Brasil S/A, representado 
por Tony Marcelo Gonzales Rive-
ra - Diretor de Gestão Corporativa, 
Heloisa Turioni – Coordenadora de 
Assistência Social, Renata Anselmo 
– Área de Responsabilidade Social 
e Ana Cláudia Graciano – Comuni-
cação.

A Renuka do Brasil é um 

dos 10 maiores grupos sucroalco-
oleiros do país. Divide-se entre a 
Usina Equipav, em Promissão, e a 
Usina Revati, em Brejo Alegre. 

O Grupo esteve presente 
na Santa Casa com o objetivo de 
conhecerem melhor o Projeto de 
Práticas Sustentáveis denominado 
-Projeto Supra, desenvolvido em 
parceria com o hospital e Instituto 
Senso. 

Representantes da Renuka visitaram  a Santa Casa de Buritama

Visita 2 / Projeto Supra

A Santa Casa de Buritama 
participou da 16ª Jornada de Con-
trole de infecção Hospitalar - CCIH, 
em Ribeirão Preto, São Paulo, nos 
dias 20 e 21 de maio. Representan-
do a entidade estiveram presentes 
as enfermeiras Patrícia Luiza Alves 
de Oliveira e Patrícia Antonia Perei-
ra do Nascimento.

O evento abordou diver-
sos temas em relação à infecção 
hospitalar entre eles: Preparação 
para epidemia na comunidade que 
reflete no hospital; Gerenciamento 
de riscos e a infecção hospitalar: 
primos-irmãos; Bactéria multirre-
sistentes: testando nossa resistên-
cia; Surtos de infecções multirre-
sistente em CTIs; Visão de órgão 
regulador (Anvisa); Implantação 

do Projeto “Meus Cinco Momentos 
para higienização das mãos” den-
tre outros assuntos.

Os palestrantes apresenta-
ram ampla visão e ilustraram com 
muita nitidez a realidade de hospi-
tais como Albert Aistein. “O nosso 
objetivo é buscar conhecimentos e 
discutir a importância dos proces-
sos de trabalho para uma assistên-
cia segura e livre dos riscos, além 
de conscientizar os colaboradores 
da Santa Casa a respeito das conse-
quências de um ato, por mais roti-
neiro que possa parecer, mas que 
significa a exata diferença entre um 
dano e sua prevenção” comenta a 
enfermeira Patrícia Antonia sobre 
os conhecimentos adquiridos na 
16ª Jornada.

16ª Jornada de Controle
de Infecção Hospitalar

16ª Jornada CCIH e
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Capacitação

Santa Casa visita hospital 
de Votuporanga
As colaboradoras da Santa 

Casa do setor de S.N.D (Serviço 
de Nutrição e dietética) visitaram 
nos dias 14 e 29/06 a Santa Casa 
de Votuporanga com o objetivo 
de adquirir novos conhecimentos 
e experiências. Os nutricionistas 
João Bragatto e Amanda Castanhei-
ra apresentaram vários setores do 
hospital de Votuporanga, e toda 
rotina do serviço desde a prepara-

ção das refeições até o momento 
de distribuição a todos os clientes. 

“Idéias e novas experiên-
cias irão somar muito na rotina 
diária de todas as colaboradoras, 
sempre visando melhorar e aperfei-
çoar para melhor atender nossos 
clientes hospitalizados” enfatiza a 
nutricionista da Santa Casa, Delma 
Dilmara do Santos, a respeito da 
visita.

Cozinheiras e auxiliares da S.C. de Buritama com o nutricionista João Bragatto

Feira

Aquisição de novos materiais 

A Feira Hospitalar promo-
ve também negócios e fomenta 
as relações entre a indústria 
fornecedora e diretores de hos-
pitais, clínicas e profissionais de 
saúde e é considerada o grande 
ponto de encontro anual do se-
tor hospitalar nas Américas.

O hospital aproveitou 
a oportunidade para adquirir 
novos instrumentos, já que no 
local encontravam-se as últi-
mas inovações em qualidade e 
tecnologia por um preço muito 
mais acessível, ao todo foram 

compradas aproximadamente 
100 unidades de instrumentais 
cirúrgicos, os melhores disponí-
veis no mercado.

Recém entregues eles 
serão utilizados em todo o cen-
tro cirúrgico e pronto socorro 
para montagem de pacotes de 
pequenas e grandes cirurgias.

A Santa Casa de Burita-
ma investe cada vez mais em 
qualificação para seus colabora-
dores e constante investimento 
na evolução de seus equipa-
mentos.

Novas tesouras

Feira Hospitalar 2011 
A Santa Casa de Buritama 

participou da Feira Hospitalar 2011 
- Feira Internacional de Produtos, 
Equipamentos Serviços e Tecno-
logia para Hospitais, Laboratórios, 
Farmácias, Clínicas e Consultórios, 
na Expo Center Norte em São Paulo 
– SP, dos dias 24 à 27 de maio.

Em sua 18ª edição o evento 
reuniu 1.250 expositores, de mais 
de 30 países, apresentando o que 

de melhor existe em matéria de 
saúde mundial para utilização em 
hospitais, clínicas, laboratórios e 
consultórios. A enfermeira Erika 
Aparecida de Almeida e a farmacêu-
tica Gislaine Murakami Rodrigues, 
juntamente com o presidente do 
Conselho Administrativo Renato 
Leite, estiveram presentes no local 
nos dias 25 e 26/05 representando 
a entidade.

Feira Hospitalar 2011

Instrumentos compradoss na Feira

A Farmaceuti-
ca Gislaine R. 
Murakami, o Presi-
dente do Conselho 
Administrativo 
Renato Leite e a 
Enfermeira Erika A. 
de Almeida 

Refeitório Sanat Casa de  Votuporanga
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No último dia 1º de julho 
reuniu-se pela primeira vez, nes-
ta gestão, a mesa do Conselho 
Administrativo da Santa Casa 
que é composta pelos seguintes 
irmãos: JÚLIO CESAR ZAMBÃO, 
Vice-Presidente; ADACIR BERGA-
MINI, 1º Secretário; SILVIO JOSÉ 
TRINDADE, 2º Secretário; e eu, 
RENATO RODRIGUES PIMENTEL 
LEITE, Presidente.

O Conselho Administrati-
vo foi introduzido nos estatutos 
da entidade em sua última re-
forma, visando proporcionar um 
acompanhamento mais amiúde 

(trimestralmente) das atividades da Santa Casa, ao invés de apenas 
uma única reunião anual da Assembléia Geral. Como todos sabem, 
a entidade é uma empresa que nunca fecha as suas portas e os 
problemas das mais variadas áreas são uma constante no nosso 
dia-a-dia.

Desta forma, as reuniões do Conselho Administrativo, que é 
composto pelos ex-provedores, diretoria executiva, Secretários Mu-
nicipais de Saúde e uma parcela de irmãos, têm por finalidade, a 
cada três meses, avaliar as ações realizadas pela diretoria executi-
va nos meses anteriores, bem como, as que serão realizadas nos 
próximos meses, procurando sempre que necessário traçar novas 
diretrizes visando o pleno desenvolvimento da Santa Casa. 

Dentre outras ações, nesta primeira reunião a mesa diretora 
definiu as datas das próximas reuniões do Conselho Administrati-
vo, que deverão ocorrer em 04/agosto/2011, 11/novembro/2011 
e 16/março/2012, sempre às 19:00 horas, na sala de reuniões 
da entidade, para o que, desde já, solicitamos aos participantes do 
Conselho que coloquem em suas agendas as datas destas reuni-
ões, pois a participação de todos é muito importante, sendo que 
só assim, JUNTOS, é que iremos fazer com que a nossa Santa Casa 
melhore dia-a-dia e consiga sair definitivamente do estado de insol-
vência em que se encontrava. Outros assuntos abordados em nos-
sa reunião foram a complementação do Conselho Administrativo, o 
andamento das obras, a reestruturação da captação de recursos 
financeiros, o comprometimento dos órgãos públicos com a Santa 
Casa e a reestruturação dos estatutos. Numa 2ª parte desta mes-
ma reunião houve a participação dos membros do Conselho Fiscal 
da entidade, que é composto pelos seguintes irmãos: LUIZ CARLOS 
DOS SANTOS, VALDELEI ANTONIO DA SILVA E JANETE TEIXEIRA DIAS 
ZUCARELLI. Na ocasião ficou acertado que o Conselho Fiscal se reu-
nirá e, de comum acordo com a diretoria executiva, passará a acom-
panhar os dados contábeis e fiscais com maior frequência, inclusive 
definindo um protocolo de procedimentos.

Estamos convencidos que com uma atuação mais efetiva dos 
Conselhos Administrativo e Fiscal da Santa Casa de Misericórdia 
São Francisco iremos diminuir significativamente a possibilidade de 
cometermos eventuais equívocos durante a nossa administração.

Renato Leite
Presidente do
Conselho Administrativo
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Artigo

Colaboradores celebram 
os Aniversariantes do 
mês de Maio e Junho 

Aniversariantes

O Grupo de Trabalho de 
Humanização (GTH), da Santa 
Casa, celebrou os “aniversarian-
tes do mês“, nos dias 13/05 e 
30/06, com direito a bolo, sal-
gadinhos e refrigerante. 

A singela reunião com os 
funcionários tem o objetivo de 
homenagear o colaborador ani-
versariante do mês.

Entre os presentes, vá-
rios colaboradores e os aniver-
sariantes. O bolo, é doado todo 
mês por padarias ou boleiras da 
cidade, e em maio foi torta mes-
clada doada pela Telma Doces e 
Bolos, e em junho Bolo de Doce 
Leite doado pela Padaria Mil e 
Uma Delícias. Aos aniversarian-
tes os nossos Parabéns!

Osterno Arthur Francisco Alves 01/05
Joaquim Dias Sales Filho 08/05

Adriana Marcia P.O. Camargo 12/05
José Carlos Villanova Vidal 15/05
Ademilson Alves de Brito 19/05
Ricardo Baez Geraldes 19/05

Valdecir Bruno 23/05
Mariulda Martins do Prado 24/05

Sergio Lemes da Silva 25/05
Dra. Ana Lúcia dos Santos 28/05

Ivanir Alves Gois 28/05
Helder Anderson de Souza da Silva 29/05

Valdelice Luzia Oliveira 30/05

Aniversariantes do mês de Maio

Aniversariantes do mês de Junho

Érika Aparecida Almeida 02/06
Eduardo Mengueti Domeni 03/06
Renato Rodrigues P. Leite 09/06

Rubens Bosso 14/06
Patricia Antonia Pereira Nascimento 22/06

André Luis Rosa 30/06

Conselho administrativo

Aniversariantes mês de junho
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Santa casa recebe doações do Projeto Sorria

Mais uma vez a Santa Casa 
de Buritama é presenteada com be-
las iniciativas da população. Desta 
vez foi o “Projeto Sorria e faça al-
guém sorrir”, que doou brinquedos 
para a instalação da futura Brinque-
doteca da Pediatria do hospital, a 
cerimônia de entrega aconteceu no 
dia 01/07, às 19h30 na sala de even-
tos da instituição.

O projeto Sorria e faça al-
guém sorrir surgiu como forma de 
combater a falta de atividade para 
a juventude. Em parceria de 60 ado-
lescentes e jovens, com o propósi-
to de promover a cultura e realizar 
trabalhos sociais no município de 
Buritama.

Voluntariamente coletaram 

durante três meses, novos brinque-
dos junto ao comércio e popula-
ção, doando-os à Santa Casa para 
uso das crianças hospitalizadas em 
nossa pediatria.

“O projeto Sorria visa uni-
camente o trabalho que garanta a 
igualdade entre as pessoas. Para 
o projeto a doação é de extrema 
importância, já que a convivência 
com as diferenças sociais é uma 
tarefa árdua, mas precisa ser en-
carada como uma necessidade 
humana, pois ao respeitar o pró-
ximo, certamente abriremos espa-
ços para que as nossas diferenças 
também sejam respeitadas. Bom 
seria se as pessoas aprendessem 
a respeitar os seus semelhantes 

como eles realmente são, indepen-
dentemente de cor, raça ou op-
ção sexual. Todos os homens são 
iguais. É só pensando desta forma 
que certamente construiremos um 
mundo com mais solidariedade” 
comenta Vitor Crescencio da Silva, 
coordenador do Projeto Sorria e 
faça alguém sorrir.

Trabalho Voluntário
Outra iniciativa plausível 

foi a mobilização do grupo para 
efetuar trabalho voluntário na San-
ta Casa de Buritama, já que cada 
vez mais a instituição sofre com a 
carência dessa mão-de-obra de ta-
manha importância.

A trupe disponibilizou-se 

em ajudar o hospital em vários 
projetos, entre eles: Coordenar o 
trabalho da Nota Fiscal Paulista, 
Campanha de Arrecadação de Ali-
mentos e Auxílio no Atendimento 
do Pronto Socorro.

“Gesto como estes só pode 
nascer de corações amorosos e de 
pessoas voltadas à caridade e bem 
estar dos necessitados. Agradece-
mos de coração a dedicação e a so-
lidariedade. É muito bom saber que 
contamos jovens sérios e compro-
metidos com o bem-estar de nossa 
comunidade e estão ao nosso lado, 
nos estendendo a mão e se unindo 
à nossa corrente” agradece o pro-
vedor da Santa Casa Sebastião Ân-
gelo Cintra.

Cerimônia de Entrega dos Brinquedos Projeto Sorria e Faça Alguém Sorrir Integrantes do Projeto entregando os brinquedos doados

Doação e voluntariado

O projeto Sorria e faça alguém sorrir surgiu em parceria de 60 adolescentes e jovens,
com o propósito de promover a cultura e realizar trabalhos sociais no município de Buritama


