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E as pessoas ficaram em casa

E leram livros e ouviram música

E descansaram e fizeram exercícios

E fizeram arte e jogaram

E aprenderam novas maneiras de ser

E pararam

E ouviram mais fundo

Alguém meditouAlguém rezava

Alguém dançava

Alguém conheceu a sua própria sombra

E as pessoas começaram a pensar de forma diferente.

E as pessoas curaram.

E na ausência de gente que vivia

De maneiras ignorantes

Perigosos, perigosos.

Sem sentido e sem coração,

Até a terra começou a curar

E quando o perigo acabou

E as pessoas se encontraram

Eles ficaram tristes pelos mortos.

E fizeram novas escolhas

E sonharam com novas visões

E criaram novas maneiras de viver

E curaram completamente a terra

Assim como eles estavam curados.

 

...ENQUANTO ISSO ACONTECIA, NÓS DA SANTA CASA DE

ITAPEVA, NÃO PARAMOS, NÃO DORMIMOS E NÃO

DESCANSAMOS PELO BEM DA COMUNIDADE.

PARABÉNS GUERREIROS! A CURA ESTÁ CHEGANDO!



DORIA CORTA VERBA DAS 
SANTAS CASAS E HOSPITAIS
FILANTRÓPICOS



O  DIÁRIO  OFICIAL  PUBLICOU  RESOLUÇÃO  QUE
REDUZ  EM  12%  OS  RECURSOS  DOS  PROGRAMAS

PRÓ -SANTAS  CASAS  E  SANTAS  CASAS
SUSTENTÁVEIS .

 

A  REDUÇÃO  REPRESENTA  CERCA  DE  R$  80  MILHÕES  AO  ANO  PARA
AS  180  ENTIDADES  DO  ESTADO .  TAL  MEDIDA  AFETA  DIRETAMENTE

RECURSOS  ESSENCIAIS  PARA  OS  HOSPITAIS ,  QUE  SÃO
RESPONSÁVEIS  POR  MAIS  DE  50%  DO  ATENDIMENTO  DO  SUS ,

ESPECIALMENTE  NO  INTERIOR  DO  ESTADO ,  ONDE  OS
EQUIPAMENTOS  DE  SAÚDE  SÃO  REFERÊNCIA  PARA  A  ALTA

COMPLEXIDADE  E  TRATAMENTO  DA  COVID - 19 .

 

AS  SANTAS  CASAS  E  HOSPITAIS  FILANTRÓPICOS  PRECISAM  DA
NOSSA  AJUDA .  DIVULGUE  ESSA  CAMPANHA !  #DORIACONTRAOSUS

#FEHOSP  #SANTASCASASEHOSPITAISFILANTROPICOS



SANTA
CASA  DE
ITAPEVA
APOIA

FEHOSP  EM
CAMPANHA
DE  REPÚDIO
AO  CORTE
DE  VERBA

DECISÃO  DO
GOVERNO

PODE  AFETAR
ATENDIMENTO
À  POPULAÇÃO .



 "Queremos agradecer a oportunidade que a Santa Casa de Itapeva nos proporcionou
no ano de 2020 em cursar a Pós Graduação - MBA EM GESTÃO EM SAÚDE pela

Universidade São Camilo de São Paulo, em parceria com a FEHOSP e CMB.
Período que nos entregamos aos estudos e que nos proporcionou um grande
conhecimento e crescimento profissional para a GESTÃO DA UNIDADE DE

TRABALHO, COLABORADORES, INSUMOS, EDUCAÇÃO EM SAÚDE
TECNOLOGIA EM SAÚDE, tenham a máxima certeza que foi de grande valia esse

curso para nossa função".
 

Fabio Corazza- Coordenador de enfermagem na unidade de Urgência e emergência 
 

Daniele Chiavini-Coordenadora de enfermagem da Clínica de Especialidades
Médicas 

 
Reiteramos nossos sinceros agradecimentos e Deus abençoe sempre toda 

a diretoria da NOSSA QUERIDA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA.
 
 

Gratidão!!!
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Equipes envolvidas na assistência Covid

prestaram uma singela e emocionante

homenagem aos pacientes vítimas do

Covid, em solidariedade às famílias que

perderam seus entes queridos.

 

O vídeo está disponível no Facebook 

da Santa  Casa. Confere lá!



SANTA CASA TEM NOVA

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA



NOVO

EQUIPAMENTO

DE

RESSONÂNCIA

MAGNÉTICA:

AINDA MAIS

TECNOLOGIA E

CONFORTO

PARA O NOSSO

PACIENTE!

Venho por meio desta mensagem, agradecer a toda à equipe da Santa Casa que

cuidou de meus tios Adalto C. S. e meu tio Aldo, internados por Covid-19.

 Era comigo que era feito o contato via telefone em quase 100% dos dias. Agradeço a

atenção e paciência de cada médico que teve comigo nas ligações em me passar

informações, me explicar sobre o estado dele e por me ouvir, até mesmo ter ouvido

meus pedidos para falar-lhe e/ou pedir à enfermagem que dissesse palavras de

conforto e confiança em Deus – mesmo eu sabendo que estava sedado.

Muito obrigada aos médicos: Mazen (que o internou e me deu informação no dia),

Cecília, Luiz Gustavo, Fernando, Javier Camilo, Victor, Diego, ao enfermeiro

Matheus do Pronto Socorro pelo atendimento e sua atenção no dia da internação de

meu tio Adalto. Aos que prestaram atendimento ao meu tio Aldo: Dr. Tavares e os

demais (não sei nome de todos, mas Deus sabe). Muito obrigada a toda equipe de

enfermagem e todos os funcionários que cuidaram deles.

Infelizmente meu tio Adalto faleceu dia 22/08/2020, fazem 04 meses, e hoje (28/12)

seria o dia de seu aniversário – 58 anos -, queríamos muito tê-lo também recuperado,

mas a vontade de Deus foi chamá-lo, como um dia também todos seremos chamados

a estar com Nosso Pai na eternidade!

Equipe da SCMI (médicos, enfermagem, fisioterapeutas, hemodiálise, laboratório,

limpeza, porteiros, recepção, todos) que prestou os cuidados, os atendimentos a eles:

muito obrigada, Deus os abençoe, lhes proteja, lhes dê sabedoria que vem do Alto,

forças e muita, muita caridade!!!

Façam tudo com amor! Conforme ao pedido que fiz ao telefone a alguns médicos:

levem o Amor de Deus aos doentes, mesmo que não estejam conscientes falem de

Deus, falem para todos confiarem em Deus!!!

Deus os abençoe, continuemos nos cuidando e que Deus nos proteja e nos defenda!!!

Tenhamos Fé em Deus!!!

Deus esteja sempre com todos vocês, que o Anjo da Guarda os proteja!!!

Muito, muito, muito obrigada!!!

Nerilda

GRATIDÃO


