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A PALAVRA

A todos aqueles que contribuíram para a construção, manutenção e modernização

para que a nossa Santa Casa se tornasse o que é hoje, uma referência em saúde

para a região sudoeste paulista, nossa ETERNA GRATIDÃO.

Esses sólidos pilares foram construídos com base em muito amor, dedicação e luta

de todos os colaboradores que fazem parte desses 122 anos de história, de todos os

provedores que por ali passaram, sua diretoria, corpo clínico, equipes

administrativas e assistenciais. São vocês que CONSTROEM a Santa Casa todos os

dias.

Convidamos a todos para que façam suas orações, neste dia 10 de junho, vibrando

amor e sabedoria para que essa lamentável situação pandêmica seja conduzida da

melhor forma, sobretudo para a recuperação de todos os enfermos que aqui se

encontram. Amém.



Equipe que atua

na assistência ao

paciente com

Covid participou

de atualização

sobre suporte

ventilatório. 

O treinamento

foi ministrado

pela equipe

multidisciplinar

da Santa Casa.



Farmácia Fazfarma

Itapeva e Região presta

homenagem aos

colaboradores da

Santa Casa, em

gratidão e

reconhecimento ao

trabalho realizado

durante da pandemia.

Gratidão Fazfarma!

Essa ação foi muito

significativa para a

nossa equipe, que

segue motivada para

continuar o desafio de

cuidar de vidas!



A diretoria da Santa Casa recebeu o vereador Ronaldo Pinheiro,

que fez a entrega do certificado com votos de congratulações

pelos 122 anos da Instituição.

"Durante todo este tempo, e em especial neste momento de

enfrentamento da pandemia, a Santa Casa e seus profissionais

têm sido o porto seguro da população e a mola propulsora que nos

levará para dias melhores. Meu muito obrigado em nome de todos

os itapevenses", disse o vereador.



HO
ME

NA
GE
M

Vem ai: show de

prêmios Dia dos Pais

Colabore com a Santa Casa

comprando e ajudando a vender

rifas em prol ao Hospital.

 

Para mais informações converse com o seu

supervisor.

1° Prêmio: Uma caixa completa de ferramenta Starret 

+ uma picanheira Alumínio Milagroso

2° Prêmio: Uma caixa completa de ferramenta Starret

3° Prêmio: Kit com uma picanheira Alumínio Milagroso

+ uma panela grande de Alumínio Milagroso + travessa

grande de Alumínio Milagroso

4° Prêmio: Uma suqueira de Cristal Wolf + um Whisky

Grant 1,75 lts

5° Prêmio: Uma picanheira Alumínio Milagroso



Igreja Presbiteriana disponibiliza a

Casa Acolhedora para auxiliar

acompanhantes das pessoas internadas

na Santa Casa. A pessoa poderá tomar

banho, se alimentar e, caso necessário,

ela também receberá roupas. O setor

que precisar encaminha o

acompanhante deverá antes comunicar

a assistente social Anai.

Assistência ao acompanhante

Confira os índices

COVID-19 do último

trimestre.



Recebemos hoje a visita do deputado federal Guiga Peixoto, que

destinou recursos para a Santa Casa de Itapeva. 

"Sei que aqui nesta Santa Casa a ferramenta de trabalho que os

gestores usam é a competência, a honestidade e o caráter. Se Deus

quiser, no ano que vem, destinaremos mais uma emenda parlamentar

para a Santa Casa de Itapeva", disse Peixoto. 

 

O superintendente Aristeu de Almeida Camargo Filho agradeceu o

apoio. "Temos um time de primeira grandeza no enfrentamento dessa

pandemia que está trazendo muito sofrimento, mas também um

espírito de luta. Estamos vencendo essa batalha graças ao apoio de

parlamentares, como Guiga Peixoto, que muito tem nos ajudado", disse.

Os recursos destinados pelo deputado serão usados para aquisição de

equipamentos.

Guiga Peixoto destina verba para a Santa Casa



Quero apenas
 agrade

cer

toda equipe
 de profiss

ionais

da Santa Casa . 

Deus a
bençoe todos v

ocês!

 

Anton
io Marmo

 Jr .

Quero agrade
cer

imensa
mente pela atençã

o 

e cordia
lidade de todos ,

princip
almente

 da

enferm
eira Adria

na . 

 

Ferna
nda Lima

Enferm
eira Aline nos de

u uma

atenção
 especia

l , muití
ssimo

prestat
iva e trabal

ha por

amor . T
odos no

s tratar
am

bem , mas el
a se destac

ou .  Qu
e

Deus a
bençoe e multip

lique

funcion
ários co

mo ela .

 

Suzia
ne Moraes

FISIOTERAPIA

Desejo que seja dado um

voto de louvor a todos

esses abnegados

funcionários pelo

excelente atendimento ,

desde a limpeza do

hospital , que até parece

um palácio de cristal ,

esses abnegados

servidores , que expõem

sua própria saúde para

cuidar dos pacientes . 

 

Bertoldo K. Felippe   

 


