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Palavra do provedor

Editorial

Fraternidade,
elixir do amor

Deus, criador da Natureza
e mantenedor do Universo não
descansa nunca. Para administrar
sua obra infinita há que se trabalhar ininterruptamente, dedicando seu tempo integral, se é que
podemos materializar esse tempo,
na assistência e proteção de sua
criação que sempre está a depender do amparo de suas mãos.
Nessa dependência da ajuda divina, vive o homem mesmo
que ele próprio, muitas vezes não
se aperceba disto.
Os momentos da relação
humana homem/Deus se associa,
quase sempre, com as dificuldades materiais hora em que nos
apegamos às nossas crenças,
seja ela qual for, dirigindo nossos
apelos a Ele, Senhor de todos os
credos, para que sirva de bússola
capaz de nos reconduzir à terra
firme, retirando-nos da tempestade bravia que nos aflige.
Com esse raciocínio, convidamos todos aqueles que vivenciando momentos de dificuldade,
principalmente no caso comum da
doença física, que requer a participação de técnico em Medicina,
que se associa também a Divindade para que nessa relação o médico, enfermeiro, atendente ou outra
pessoa qualquer que se digne nos
ajudar e, nessa simbiose, trans-

formemos o momento sagrado do
socorro em verdadeira relação de
fraternidade e amor ao próximo
entre Atendente e Atendido.
Seguindo ainda o pensamento meio que filosófico,
acreditamos nessa cumplicidade
momentânea com o fator preponderante da cura ou mesmo do
alivio das intempéries do sistema
somático.
Por essas e outras razões
que sabemos existir, mas nossa ignorância vernacular nos distancia
da capacidade de relatar, ficamos
com a simples sensação que a
Santa Casa pode e deve se transformar em santuário momentâneo
capaz de reduzir as tensões críticas, muitas vezes gratuitamente,
fruto apenas da impaciência mútua dos personagens envolvidos,
aquecendo de forma drástica
pequenos lumes, transformando
labaredas da inconseqüência, em
verdadeiros incêndios que somente a água da reflexão e tolerância
podem apagar.
Fica aqui, como ponto de
reflexão para todos nós que administramos, atendemos e usamos
essa Casa Santa para que todas
nossas ações sejam conduzidas
de forma fraternal e amorosa, fazendo desse local a morada eterna
de Deus que, com suas mãos pode
processar no laboratório do coração de cada um o Elixir do Amor,
extraído da seiva da Fraternidade.
Faremos um dia, da Santa
Casa nosso recanto de atendimento e alívio de nossas dores e
aflições para gáudio dos idealizadores que já se foram.
Enquanto aqui escrevo, a
Santa Casa trabalha.
Fraternalmente,

Sebastião Ângelo Cintra
Provedor

Desde o final de dezembro
de 2011 as Prefeituras da Região (Buritama, Brejo Alegre, Lourdes, Turiúba e Zacarias) tem realizado várias
reuniões com a Diretoria da Santa
Casa de Misericórdia São Francisco,
buscando caminhos e formas para
que seja viabilizada a continuidade
da Santa Casa. Todos sabem as dificuldades estruturais, operacionais
e financeiras que a Santa Casa vem
passando para continuar sobrevivendo e bem atender aos cidadãos
da nossa região.
Desde que o PROJETO FUTURO foi idealizado e vem sendo
implantado gradualmente de acordo com as condições possíveis,
temos percebido uma melhora significativa em todos os setores da
Santa Casa, em especial no atendimento à população. Logicamente é
só o começo e muito tem ainda a ser
feito, mas uma coisa temos certeza:
ESTAMOS NO CAMINHO CERTO! O
objetivo da Diretoria da Santa Casa
e de todas as Prefeituras da região
é buscar cada vez mais uma SAÚDE
melhor para a nossa população, em
particular para as pessoas mais necessitadas e para isso é fundamental
o apoio de todos os Governos Federal, Estadual e Municipais.

DRSII tem tido uma
participação significativa
nas negociações
Neste particular cabe ressaltar o apoio, desde o início das negociações no ano passado, do Diretor
do Departamento Regional de Saúde
– Araçatuba (DRS II), Dr. Cleudson
Garcia Montali, que juntamente com
seus assessores, têm tido uma participação significativa nas reuniões,
que estão sendo realizadas.
De forma equilibrada, porém firme, a DRS II através do seu
Diretor tem procurado mostrar

para a Diretoria da Santa Casa e aos
Prefeitos da Região que o diálogo e
a união de esforços entre todas as
personagens envolvidas é o melhor
para a SAÚDE.
Também tem mostrado que
o mais importante é preservar a Santa Casa funcionando e funcionando
bem, da forma que vem acontecendo desde o início da implantação do
PROJETO FUTURO e que para isso é
preciso o apoio de todos. Dr. Cleudson também estará trabalhando junto a Secretaria de Estado da Saúde
para apoiar o esforço que a Diretoria
da Santa Casa e os Prefeitos tem realizado até o momento.
A Diretoria da Santa Casa e
os Prefeitos em reunião com o Dr.
Cleudson decidiram que os técnicos
da Santa Casa (Srs. Gevanildo Vieira
Dias e Marcos Ferraz), os técnicos
do Departamento Municipal da
Saúde (Sras. Nancy Ferreira da Silva Cunha e Chislani Cristina Batista
da Cunha) e os técnicos da DRS II
apresentassem o mais breve possível uma proposta de viabilização da
Santa Casa.
As negociações ainda não
terminaram, mas estão caminhando
muito bem. Para evitar que houvesse qualquer problema de continuidade no atendimento da população,
as Prefeituras tomaram a sábia decisão de continuar fornecendo recursos financeiros para a Santa Casa
nos mesmos moldes de 2011, nos
dois primeiros meses de 2012.
A Diretoria da Santa Casa
vem a público dizer que está à inteira disposição da DRS II e das
Prefeituras para todos e quaisquer
entendimentos necessários com o
intuito de que a Santa Casa continue
funcionando.
A SANTA CASA É DO POVO!
Diretoria da Santa Casa
de Misericórdia São Francisco
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Ação social
O novo ambiente foi instalado pelo grupo “Sorria e Faça Alguém sorrir” que já realiza trabalho voluntário na instituição

Brinquedoteca Hospitalar é inaugurada
A Pediatria da Santa Casa
de Buritama ficou mais alegre,
pois a ala que já havia passado
por reformas com pintura de desenhos efetuada pelo Grupo de
Jovens da Igreja Batista Renovada,
agora conta com uma Brinquedoteca-hospitalar, inaugurada no dia
25/11. O novo ambiente foi instalado pelo grupo “Sorria e Faça Alguém sorrir” que já realiza trabalho voluntário na instituição.
O espaço criado conta com
brinquedos educativos e livros didáticos destinados a proporcionar
estímulos para que as crianças
brinquem livremente e desenvolvam as suas potencialidades.
Além de ser um recurso utilizado
para diminuir o impacto da hospitalização, ocasionando aos pequenos um ambiente mais prazeroso
ajudando na sua recuperação.
A cerimônia de inauguração contou com a presença do
provedor da Santa Casa, Sebastião
Ângelo Cintra, o prefeito de Buritama, Izair dos Santos Teixeira, os
vereadores, José Antonio dos San-

Integrantes do Grupo Sorria

Brinquedoteca Hospitalar da Santa Casa de Buritama

tos (Fala), Jose Alves dos Santos
Filho (Nego do Perk), o presidente
da Câmara Municipal, José Domingos Martins Filho (Zé Cai Cai) e os
integrantes e familiares da trupe
“Sorria e Faça Alguém Sorrir”.
O prefeito Izair do Santos
Teixeira, destacou a iniciativa do
grupo, “Muito bom seria se todos
os jovens tivessem atitudes como
estas, pois precisamos da juventude

integrada e este trabalho é de suma
importância à toda sociedade.”

Grupo Sorria e Faça
Alguém Sorrir
O projeto Sorria e faça alguém sorrir, surgiu como forma
de combater a falta de atividade
para a juventude. Uma parceria
de aproximadamente 60 adoles-

centes e jovens, com o propósito
de promover a cultura e realizar
trabalhos sociais no município de
Buritama.
Vitor Crescencio da Silva,
o coordenador do grupo, comenta a respeito do projeto e fala das
dificuldades enfrentadas “Com a
ajuda de toda a população arrecadamos todo o material utilizado
para realizar mais este projeto”
Também ressaltou o coordenador, “Precisamos de mais
apoio das autoridades para a juventude, pois somos vistos como
o futuro, mas somos o presente e
é preciso investir nos jovens - investir no hoje.”
“A Diretoria da Santa Casa
manifesta de público, seus agradecimentos ao Grupo Sorria que implantou, na ala da Pediatria, uma
brinquedoteca - hospitalar para
entretenimento das crianças internadas, demonstrando, com isso, a
mais pura expressão de amor ao
próximo”, agradeceu o provedor
Sebastião Cintra aos idealizadores
do projeto.

Vereador José Domingos M. Filho, Vitor Crescencio do Grupo Sorria, prefeito
Izair dos Santos Teixeira e o provedor da Santa Casa Sebastião Â. Cintra
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Campanha

Balanço arrecadação de alimentos
Promovida pelos voluntários da Santa Casa de Buritama,
a campanha de Arrecadação de
Alimentos, encerrou sua última
coleta do ano, no dia 11/12
Esta última edição da coleta de dezembro obteve o saldo
mais positivo dentre as cinco
campanhas realizadas durante
2011, que somaram um total de
R$ 11.331,35 reais em mantimentos. A 14ª Campanha arrecadou R$

2.747,51 em alimentos tais como:
carne, farinha de trigo, feijão, arroz, leite, gelatinas, biscoito água
e sal e maisena, e outros como extrato de tomate, achocolatado em
pó, sal e chá de camomila.
O provedor da Santa Casa,
Sebastião Ângelo Cintra, também
participou desta edição fazendo
presença em cada comércio participante. A nutricionista da Santa
Casa, Delma Dilmara dos Santos,

Alimentos arrecadados na 14ª Campanha

Voluntários que promoveram a 14ª Campanha de Alimentos da Santa Casa

destaca alguns pontos responsáveis pelo sucesso das Campanhas,
dizendo que “Gostaria de agradecer a todos voluntários pelo comprometimento e companheirismo
durante todos esses anos, pois
tenho a certeza que não conseguiria esse sucesso sem esses voluntários. Agradeço também aos
membros da Diretoria do Hospital,
por todo apoio recebido, esperamos contar com todos para um

2012 carregado de coragem para
fazermos da nossa campanha um
sucesso maior ainda”
Venha ajudar a Santa Casa
e fazer o bem ao próximo, seja um
voluntário, os interessados em
ajudar devem entrar em contato
no telefone (018) 3691-1374 ou
(018) 3691-9535.
Confira abaixo o balanço
de todas as campanhas realizadas
desde 2009
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Visita
Todos os Diretores da Santa Casa acompanharam os visitantes manifestando profundo agradecimento à ajuda
indispensável do Deputado que tem demonstrado grande apreço pela presente administração, sempre colaborando

Deputado Roque Barbiere visitou
obras da Santa Casa de Buritama
O Deputado Estadual Roque Barbiere esteve presente na
Santa Casa de Buritama no dia
04/01, em missão especial de vistoria das obras realizadas na instituição, com recursos oriundos
de emendas parlamentares de sua
autoria no valor de 330 mil reais,
aplicados na remodelação das
Alas 1 e 2 do Pronto Atendimento
e construção da nova Ala que abrigará Sala de Dispensário, Sala de
Esterilização e Lavanderia.
Além de visitar todas as
instalações da entidade, o parlamentar se prontificou a complementar os recursos para conclusão das obras com a indicação de
uma nova emenda específica. O
provedor da Santa Casa, Sebastião
Ângelo Cintra disse que “As construções foram recomendações da
Vigilância Sanitária, cuja adequação foi exigida a longa data e só
agora a Diretoria atual com ajuda
de recursos públicos de emendas,
está podendo realizar”.

Todos os Diretores da
Santa Casa acompanharam os
visitantes manifestando profundo agradecimento à ajuda indispensável do Deputado que tem
demonstrado grande apreço pela
presente administração, sempre
colaborando com suas atividades.
“A Santa Casa é de extrema importância para nossa região, pois por
aqui passam centenas de pessoas de diversas cidades, é preciso
reconhecer e parabenizar todo
trabalho voluntário desenvolvido
pela Diretoria do hospital, sempre
que precisarem podem contar comigo”, finalizou o Deputado Estadual.
Visita
Todos os Diretores da
Santa Casa acompanharam os
visitantes manifestando profundo agradecimento à ajuda indispensável do Deputado que tem
demonstrado grande apreço pela
presente administração, sempre
colaborando.

O Deputado esteva presenta na Santa Casa para conhecer as obras realizadas
com as emendas de sua autoria

Participou de uma reunião com a Diretoria da Santa Casa

Conheceu também a Ala Administrativa da entidade

Foi apresentado para Roque Barbiere todas as instalações do hospital
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Funcionários comemoram
o aniversariante do Mês
No ano de 2011, vários
colaboradores se reuniram no refeitório da Santa Casa, a último encontro foi promovido no dia 16/12,
ao todo foram 12 comemorações,
para festejarem os “Aniversariantes do Mês” cuja homenagem é
feita pela instituição aos funcionários aniversariantes.
A festinha que é realizada
na primeira ou segunda sexta-feira
do mês, já é de praxe no Hospital,
reunindo funcionários cantando o
tradicional “Parabéns pra Você”
com bolo, salgadinhos e refrigerantes. A técnica em enfermagem,
Dulcemeire Lopes de Souza aniversariante do mês de dezembro

comentou que “Nem sempre podemos fazer uma festa e reunir
todos os amigo, por isso foi muito
gostoso e especial ser homenageada junto com meus companheiros
de trabalho e poder ter a oportunidade de trazer a minha filha para
comemorar comigo.
“Obrigado a todos os doadores, por podermos contar com
sua preciosa colaboração, na doação do bolo, destinado aos aniversariantes do mês, podendo assim
estabelecer momentos de humanização entre todos os colaboradores do hospital”, agradeceu a
nutricionista da Santa Casa Delma
Dilmara dos Santos.

Ouvidoria

População apoia
pronto atendimento
da Santa Casa
A Santa Casa de Buritama
tem disponibilizado o SISTEMA DE
OUVIDORIA para todos os pacientes que utilizam o Pronto Atendimento e outras dependências da
entidade. Por meio de um folheto
preenchido por cada paciente,
que desejar, são registradas todas
as opiniões dos pacientes sobre
várias áreas da Santa Casa e de
seus respectivos funcionários.
Estes folhetos que se encontram
à disposição em todas as áreas
de circulação, recebem as críticas
construtivas a eventuais falhas
da Santa Casa, o que tem ajudado
a Diretoria a melhorar cada vez
mais os seus serviços.
“O objetivo do sistema de
ouvidoria é aproximar o paciente do Hospital, para que ele possa
dizer como está o atendimento, se
há alguma falha ou apenas para dizer um MUITO OBRIGADO, pelos
serviços prestados através dos
profissionais da nossa Santa Casa”
comentou Vanderlei Senerino Falquetti – Diretor da Ouvidoria da
Santa Casa.

“Esta pesquisa é de fato a
verdadeira pesquisa, pois escuta
quem efetivamente se utiliza dos
serviços da Santa Casa. Ficamos
muito satisfeitos em saber que
70% da população que utilizou da
Santa Casa, em 2011, considerou
os seus serviços ÓTIMO e BOM.
Ainda há muito a melhorar, mas
estamos no caminho certo. Principalmente quando em recente
pesquisa elaborada pelo CNI/IBOPE no Brasil indica que 54% da
população brasileira consideram
o serviço público de sua cidade
péssimo e ruim.” ressaltou o Diretor da Ouvidoria
“Vamos continuar pesquisando e principalmente corrigindo nossas eventuais falhas, pois
a nossa meta é atingir a maior
satisfação possível dos usuários”
finalizou Falquetti.

n ÓTIMO/BOM - 70%
n REGULAR - 22%
n RUIM - 8%

Doações

Empresa de Birigui doa
calçados infantis
A Santa Casa de Buritama
vem recebendo doações de calçados infantis da empresa Peknin da
cidade de Birigui –SP. Foram doadas sandálias, papetes, sapatos e
rasteirinhas. Esta foi a sétima doação da empresa Peknin Calçados
que a entidade recebeu. Os acessórios são repassados a todos os
bebês que nascem no hospital,
como forma de presenteá-los.
O provedor da Santa Casa,
Sebastião Ângelo Cintra, comenta “É muito bom ver que existem
empresas engajadas em ajudar o
próximo. A Santa Casa agradece a

Peknin Calçados por todas as doações realizadas e por trazer alegria
aos pais e bebês que nascem em
nosso hospital”.

Agradecimento

Sapatos Infantis Doados pela
empresa Peknin Calçados de Birigui

Agradecemos a Karisma Boutique, parceira de longa data
da instituição sempre colaborando com doações nas atividades e
eventos promovidos pelo hospital.
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Evento

Artigo Conselho Administrativo

Festa do Milho 2012

A importância de 2012:
a força da inércia

Os preparativos para festa
do milho já estão a todo o vapor ,
pois o evento que acontecerá nos
dias 17, 18, 19 e 20 de fevereiro, na
Praça da Matriz, a partir das 20 horas, como sempre junto com o carnaval deverá receber centenas de
pessoas de Buritama e da região.
Esta será a 6ª edição da
Festa do Milho da Santa Casa de
Misericórdia São Francisco, que
tem como objetivo angariar fundos para dar continuidade ao
processo de transformação por
qual passa a entidade, através do
PROJETO FUTURO, por isso a colaboração de todos é fundamental.
No cardápio da festa teremos vários pratos preparados

com milho ,tais como: pamonhas,
curau, bolo de milho, quenga, escondidinho com carne seca, sorvete de milho, e para este ano as
novidades são bolinho de milho
frito e arroz carreteiro, além dos
outros quitutes como porções de
churrasco, leitoa e frango a passarinho. Todas as noites também
teremos o tradicional Show de
prêmios.
Os interessados em ajudar
com trabalho voluntário, doações
para a festa ou para maiores informações, entrar em contato no
telefone (018) 3691-9532. Venham
se divertir, ajudando a Santa Casa
de Buritama, afinal a Santa Casa é
do Povo.

Talvez poucos se lembrem,
mas em outubro de 2007 foi quando praticamente nasceu o PROJETO FUTURO, que vem sendo implantado na nossa querida Santa
Casa de Misericórdia São Francisco. Este ano ele estará completando 5 anos de “nascimento”.
Foi nesta época que num
momento de devaneio tive a ideia
de realizar algo em prol de Buritama, que tão bem me acolheu. Foi
conversando com o meu amigo e
contador Luiz Carlos dos Santos,
mais conhecido como Chicarrel,
que se concretizou a ideia de trabalhar para a Santa Casa e em prol
da saúde dos menos necessitados
de Buritama e região.
Após as primeiras análises
da situação do hospital na época
pude perceber que a tarefa não
seria fácil, pois se tratava de movimentar uma “máquina” que estava obsoleta e parada no tempo. O
grande problema não era o sucateamento e o déficit financeiro em
que se encontrava, mas a falta de
comprometimento e de trabalho
em equipe dos médicos e funcionários.
Pela própria estrutura administrativa, que é comandada
pela Irmandade (composta dos
irmãos que se dedicam voluntariamente pela causa) e pela sua
característica, não havia sido
permitida uma profissionalização
adequada. Então várias pessoas
de bem se uniram para elaborar
um Plano Diretor, com começo,
meio e fim, denominado PROJETO

FUTURO. Cabe aqui ressaltar os
esforços fantásticos que fizeram
os dirigentes do passado, mas a
gestão hospitalar evoluiu muito
rapidamente e a falta de profissionalismo não permitiu que a Santa
Casa acompanhasse esse desenvolvimento.
Mas Graças a Deus e ao
“CHICO” (o nosso padroeiro São
Francisco de Assis) isto agora
está mudando. Logicamente, não
no tempo que gostaríamos e outros desejariam, mas se percebe a
olhos vistos a revolução que está
sendo efetuada. O importante é
que a cada degrau que avançamos
não tem mais retorno.
Isto me faz lembrar as minhas aulas de física: “a força da
inércia”. Como é difícil vencê-la,
mas depois que a vencemos, tudo
se torna mais fácil e mais ágil. É
como um carro que está estacionado e precisamos empurrá-lo. No
início fazemos muita força e ele
se movimenta pouco, entretanto,
quando começa a se movimentar,
fazemos menos força e ele se movimenta mais rapidamente.
Tudo indica que depois de
muito esforço, a força da inércia
da Santa Casa será vencida este
ano, e então, no próximo ano, o
processo irá se acelerar e começar a se consolidar. Portanto, é o
momento de não desanimarmos,
e todos juntos Diretoria, irmãos,
médicos, funcionários, vereadores, prefeitos e principalmente a
população, realizarmos o esforço
final em 2012, para realmente sairmos deste estágio de inércia.
Vamos deixar de lado os
nossos interesses pessoais e lutarmos para tornar a nossa Santa
Casa o melhor hospital da região
nos próximos 5 anos, afinal de
contas,
A SANTA CASA É DO POVO!

Renato Leite
Presidente do Conselho
Administrativo da Santa Casa
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Evento

Festa de Confraternização Santa Casa Buritama
A Santa Casa de Buritama
realizou no dia 02/12, no Salão
de Festas Renascer, a 3º edição
do jantar anual de confraternização entre colaboradores, diretoria e voluntários da entidade. O
jantar organizado pelo Grupo de
Trabalho de Humanização GTH
foi uma forma de homenagear os
responsáveis por mais um ano de
trabalho repleto de empenho e dedicação, além de comemorar o encerramento das atividades de 2011
e brindar um ano novo de muito
sucesso e harmonia.

Colaboradores, médicos e voluntários da Santa Casa na 3ª Festa de Confraternização

A animação do evento ficou por conta de música ao vivo e
logo após o jantar foi apresentado
um vídeo em homenagem aos colaboradores e sorteio de brindes.
Os presentes foram doações de
médicos do hospital e do comércio da cidade.
O provedor Sebastião Ângelo Cintra fez um discurso emocionante, lembrando da luta para
superar desafios e agradeceu a
presença de todos, ressaltando
ainda que a Santa Casa é daqueles
que colaboram para seu sucesso.

Dr. Walter Sobrinho, Mariza Oliceira, Rosa Cintra e o
provedor da Santa Casa Sebastião Ângelo

Chirley,Adegnaldo, Sara, Washigton, Adriely, Gislaine, Drª Idelci Rodas diretora da Santa Casa junto com
Otávio, Beatriz, Lucilaine e Vinicius
os médico do hospital Drª Silvia Wedekin, Dr. Carlos
Amilton e a Drª Cibele Ferrari

Os Diretores da Santa Casa Joaquim Dias, Maria
Lúcia e Maria Ruth com Delma Dilmara, Henrique
Figueiredo, Charline e Eduardo Domene

Gevanildo Dias, Renato Leite, o Diretor da DRS Araça- Osterno, Mariulda, Idelci, Sueli, Walter Jaime e José
tuba Dr. Cleudson Montanalli e representante, Dr. Irineu Euzébio (Sebinho)
Gomes, Ivone Cavazans, Elis Ferraz e Marcos Ferraz

