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"Aquele que tiver a real solução para esse problema que atire a primeira pedra!

Atire no Prefeito, que fechou a cidade e mandou todos pra casa.

Atire no Presidente, que pede pra abrir a cidade e a volta ao trabalho.

Atire nos médicos que pedem o isolamento social para evitar o colapso no sistema de saúde.

Atire nos economistas que pedem para voltar à rotina, prevendo um colapso financeiro...

 

O NEGÓCIO É ATIRAR PEDRAS!

Se voltar tudo a funcionar, vão morrer quantas pessoas ?

Se ficar em isolamento social, vão fechar quantas empresas?

 

Vou responder:
Ninguém sabe!

Quando um problema não tem solução, elegemos um culpado, um inimigo, um vilão...

Não! A culpa não é do Prefeito!

Não! A culpa não é do Governador!
Não! A culpa não é do Presidente!

Nem dos médicos, nem dos economistas e nem do Ministro da Saúde.

 

Eles estão tão perdidos quanto todos nós.

Tão perdidos quanto Donald Trump e todos os líderes mundiais.

Fomos pegos de surpresa sem manual de procedimentos. Cada um ACHA uma coisa, mas
NINGUÉM tem certeza.

 

Então, quem sabe não é a hora de parar de perder tempo atirando pedras e dando palpites, e
começar a orar mais, amar mais, chorar mais, valorizar mais os AMIGOS e a FAMÍLIA...

 

Chega de ódio!!!

Talvez seja essa a solução!!!”

Éramos todos humanos, mas a religião nos separou, a política  nos dividiu, o dinheiro nos
classificou.                    

Até que chegou vírus e nos igualou.

 

Por Mário Sérgio Cortella

A PALAVRA



DEPUTADO FREDERICO D'AVILA VISITA A 
SANTA CASA DE ITAPEVA E DESTINA EMENDA

PARA O NOSSO HOSPITAL

confira vídeo no Facebook



NOSSOS  COLABORADORES  JÁ  ESTÃO  TOMANDO  A
SEGUNDA  DOSE  DA  VACINA  CONTRA  O  CORONA

VÍRUS .  MAS  ATENÇÃO :  OS  PROTOCOLOS  DE
PREVENÇÃO  DEVEM  SER  RIGOROSAMENTE  MANTIDOS .

 

 

USE MÁSCARA!

OBSERVE AS NORMAS DE 

 DISTANCIAMENTO 

SOCIAL!

HIGIENIZE BEM 

AS MÃOS!



RESSONÂNCIA  MAGNÉTICA

EQUIPE  DA  UNIDADE
DE  IMAGEM

PARTICIPOU  DE
TREINAMENTO  E  JÁ
ESTÁ  TRABALHANDO
A  TODO  VAPOR  COM

O  NOVO
EQUIPAMENTO .
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Colaboradores da Santa Casa de Itapeva

receberam homenagem pelo trabalho

realizado no enfrentamento da pandemia

do Covid-19.Voluntários da Congregação

Testemunha de Jeová escreveram

cartinhas de agradecimento para cada um

dos 730 funcionários, além dos 125 médicos.

"Essa é a nossa forma de agradecer vocês

pelo importante trabalho que estão

desempenhando para a nossa comunidade",

disse Isabel, uma das voluntárias.

A família Santa Casa agradece o

reconhecimento. Nossos colaborares

ficaram imensamente felizes com a

homenagem!





 Tenho muito orgulho por fazer parte desta família que se chama Santa Casa.
Em março de 2020, com a chegada da pandemia, montamos uma

unidade UTI Covid. Iniciamos nossos atendimentos com muita garra e dedicação,
fazendo nosso melhor. Uma doença desconhecida, invisível e extremamente

contagiosa, e o mundo inteiro em busca de cura.
Assumir o bloco de isolamento da UTI Covid foi uma surpresa,

fiquei muito feliz e contente. Mais uma vez a Santa Casa me deu um voto de
confiança. Trabalhar neste Hospital, para mim, é um privilégio.
O ano de 2021 se inicia com grandes conquistas e desafios!

Agradeço a todos os colaboradores que me apoiaram, acreditaram e continuam
acreditando no meu trabalho."

Ernandes

"Trabalho na Santa Casa desde o dia
17/07/2000. No início foi

tempos difíceis, longe da família e sem
experiência na área. Mas contava com o

apoio dos poucos enfermeiros que tinham.
Com isso fui ganhando experiência e

conquistando meu espaço
no trabalho. Desde então, a Santa Casa vem

crescendo aos poucos, com novas
estruturas, novas instalações, equipamentos

modernos...

Enfermeiro Ernandes, que atua na
Santa Casa há mais 20 anos, é o

Coordenador das Unidades Covid
(enfermaria e UTI)

Unidade de Urgência 

e Emergência


