
UM MOVIMENTO
HISTÓRICO

É DO CONHECIMENTO DE TODOS AS DIFICULDADES QUE
ESTAMOS ENFRENTANDO COM DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS.

DIANTE DOS ALTOS CUSTOS, RESOLVEMOS FAZER UMA
CAMPANHA COM DIVERSAS AÇÕES, SENDO A PRINCIPAL DELAS

UMA LIVE AO VIVO COM A DUPLA CHRISTIAN & CRISTIANO.

FOI UM MOMENTO HISTÓRICO, COM GRANDE PARTICIPAÇÃO DA
COMUNIDADE E TAMBÉM COM GRANDE EMPENHO DOS NOSSOS

COLABORADORES PARA QUE ESSE EVENTO ACONTECESSE.

"É dia de agradecer primeiramente a Deus pelas bençãos recebidas.
Por ter colocado ao redor da Santa Casa pessoas tão especiais.
Pessoas abnegadas, comprometidas e o resultado só poderia ser
sucesso. Agradeço todos os dias por fazer parte dessa equipe
maravilhosa, que a cada dia ganha novos integrantes. Muito, muito
obrigada a todos, especialmente ao Christian e Cristiano por terem
acreditado nesse sonho chamado Santa Casa" - Vanda Vitória

"A noite deste dia 24 de Julho de 2020 ficará marcada para mim e
com certeza para muitas pessoas, especialmente os que fazem parte
da nossa grande família Santa Casa. Foi marcante e sensacional.
Aproveito para agradecer a todos vocês, pessoas da maior
envergadura e competência. Um agradecimento especial a minha
equipe da Sta Casa; ao Cravo Júnior, ao Fabiano, ao Christian e
Cristiano. Por fim,  quero transmitir a todos um sentimento geral do
dever cumprido com a proposta idealizada, que era enaltecer e
valorizar o trabalho que o nosso hospital sempre realizou. Todos os
profissionais e colaboradores que aqui trabalham dão sempre o
melhor de si e merecem o nosso maior reconhecimento e toda a
valorização. Um forte abraço e vamos partir para o próximo!" - Aristeu 
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RESULTADOS DA NOSSA LIVE

Facebook: 57.637 pessoas alcançadas

9.163 engajamentos

634 comentários

237 compartilhamentos

20 mil visualizações



RESULTADOS DA NOSSA LIVE

YouTube 13.545 visualizações 

1,1 mil curtidas

3.340 inscritos no canal do YouTube da dupla Christian &

Cristiano em tempo recorde! Resultado do empenho e

dedicação de toda a família Santa Casa que colaborou com

a divulgação da LIVE!

Patrícia Figueira

brilhou na

apresentação!



RESULTADOS DA NOSSA LIVE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONFIRA NO

FACEBOOK: nossa

equipe da Maternidade

preparou uma

mensagem de incentivo

e apoio ao aleitamento

materno. Amamentar é

um ato de amor.

AGOSTO DOURADO INCENTIVA AMAMENTAÇÃO



A "Ação entre Amigos" realizada pela Santa Casa de Itapeva

movimentou colaboradores da Instituição e toda a

comunidade em um ato de solidariedade em prol do hospital.

O ganhador da televisão 50" 4K foi o Sr. Airton Humber, que

recebeu o equipamento das mãos do nosso funcionário José.

A Santa Casa agradece grandemente todos que se

dedicaram para que essa ação fosse possível e, também, a

todo cidadão que colaborou com o Hospital.

Ma

AÇÃO ENTRE AMIGOS



Nós estamos aqui representando você!

Foi o colaborador José, do Patrimônio, quem convidou o

Airton Humber, ganhador da TV, para participar da "ação

entre amigos". Ele compartilhou a singela homenagem que

recebeu da Instituição com seus colegas do setor. Mas,

acima de tudo, ele está aqui representando VOCÊ, que se

empenhou para ajudar a Santa Casa. Você que dedicou

tempo e amor para divulgar a "Ação entre Amigos".



A mobilização do comércio local, que doou roupas,

acessórios, utensílios domésticos e outros brindes,

permitiu à Santa Casa realizar duas ações inéditas: 

o Bazar Solidário Virtual e o Leilão Virtual. 

Você já visitou o nosso Bazar Virtual? Acesse o

Facebook Santa Casa de Itapeva, clique em GRUPOS

e entre no Bazar Solidário Virtual. 

APROVEITE: ÚLTIMOS DIAS!!!!

FIQUE DE OLHO NO

FACEBOOK DA

SANTA CASA, 

EM BREVE

ANUNCIAREMOS

NOVA DATA DO

LEILÃO VIRTUAL.



"Posso dizer que está sendo a
realização de um sonho!!

A Central de Material e
Esterilização deve ser

considerada como o Setor de
vital importância dentro da 

 instituição, sendo chamada de
“coração do hospital”. Isso porque

é a partir dela que todos os
outros setores dão continuidade

à assistência dos pacientes.
O hospital é o lugar onde há a
maior associação de fatores de
risco à saúde. Dessa forma, são

indispensáveis ações para
prevenir as contaminações.

Com isso a enfermagem tem um
papel fundamental na gestão

das CME, devendo adotar
medidas de prevenção e controle

de infecções. 

As novas instalações estão
possibilitando a realização do
trabalho de forma planejada e 

 organizada. nossa equipe está
sendo cada vez mais qualificada
para trabalhar em conjunto com

os demais setores. Somos
responsáveis por planejar,

executar e avaliar os métodos de
esterilização proporcionando
maior Segurança ao Paciente. 

Com certeza um grande passo
da Nossa Santa Casa, um avanço

tecnológico".

Enf, Juliana Cravo e equipe
CME

CME TEM
NOVAS

INSTALAÇÕES


