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Equipe do Hospital Dr. Cândido Junqueira participa de
reunião da Câmara Municipal
Na noite da última terça-feira, 23 de setembro, as irmãs de São Camilo, responsáveis
pelo Hospital Dr. Cândido Junqueira, juntamente com Omar Sarkis, contador da instituição de
saúde, participaram da reunião da Câmara de Vereadores.
Durante o encontro, a irmã Eliane, diretora administrativa do hospital pediu a palavra
para informar o Legislativo, a comunidade presente e aos ouvintes da rádio comunitária, as
necessidades do Pronto Socorro (PS) e pedir um aumento no repasse da Prefeitura para o
PS, que está localizado no hospital, porém é de responsabilidade do município.
Mensalmente o hospital recebe do Executivo o valor de R$ 35.000,00 para as despesas
do PS, porém este valor não é suficiente para pagar plantonistas, médicos sobre aviso,
enfermeira 24h, medicação, limpeza, lavanderia e outros serviços.
A instituição de saúde gasta mensalmente R$ 115.000,00 para quitar todo custo do PS.
“Estamos usando dinheiro da Associação das Filhas de São Camilo, mantenedora do hospital
para quitar os gastos do PS. Estamos deixando de investir na instituição para pagar uma
despesa que é do município”, afirma a Irmã Eliane.
Omar Sarkis, contador do Hospital, comenta que se for aprovado o orçamento da
Secretaria de Saúde para 2014 com um repasse de R$ 37.000,00 o hospital continuará tendo
um prejuízo grande. “Queremos trabalhar em parceria. O Executivo colaborando mais com o
hospital terá como a instituição adquirir mais equipamentos e melhorar o atendimento a
comunidade, diz.
Ao final da reunião os vereadores prometeram empenho na busca de uma solução para
amenizar a necessidade do hospital em relação ao PS. “ A equipe do hospital pode contar com
a gente. Nós vamos estudar uma maneira para ajudar a instituição. Em relação ao orçamento
de 2014, nós juntamente com o vice-prefeito Nelson Eduardo, estamos estudando a
possibilidade de remanejamento de gastos”, diz a vereadora Gracinha Maciel Arantes.
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12º Show de Prêmios reuniu mais de 1.500 pessoas
Na tarde do dia 22 de setembro aconteceu no estádio do
YAC (Ypiranga Atlético Clube) a 12º edição do Show de Prêmios
do Hospital. A festividade teve por finalidade proporcionar
diversão e entretenimento à população de Cruzília e região e
angariar fundos para a instituição de saúde.
Durante o evento, as pessoas puderam concorrer a dez
prêmios, sendo eles: um microondas, um tablet, uma TV 20
polegadas, uma bicicleta 18 marchas, R$ 300,00, R$ 400,00,
dois prêmios de R$ 500, 000, R$ 1000,00 e uma moto 0 km 125
cc.
Os prêmios foram sorteados em dez rodadas, sendo
preciso completar uma fileira para ganhar ou a carteira inteira.
Os vencedores do 12º Show de Prêmios foram: Aline Arantes
Brito (Microondas), Lucas Justino Pereira (TV 20 polegadas),
Dionizio C. Dos Santos e José Sebastião da Rocha (Tablet),
Angelica Maria Massafera (Bicicleta), Nivaldo Cabral Mota,
Joana D. M. Da Silva e Wellinton da Silva Nunes (R$ 300,00),
José dos Reis Américo ( R$ 400,00) Padre Vieira ( R$ 500,00),
José Francisco de Souza (R$ 500,00), Gilmara Maciel Leite e
Angélica Maria Massafera ( R$ 1000,00) e Gustavo Alberto da
Silva ( Moto 0 km 125 cc)
Gustavo Aberto da Silva, ganhador da moto comenta que
não esperava ganhar o prêmio mais cobiçado. “Eu comprei o
ingresso na última hora, entrei na sexta rodada. Fiquei muito
emocionado e agradecido a Deus por ter ganhado a moto”,
afirma Silva. Ele comenta também que pretende ficar com o
prêmio para prestar serviços na cidade.
Além de se divertirem com os sorteios, os participantes
puderam visitar as barraquinhas que foram colocadas no local e
experimentar as delicias que foram feitas com muito carinho
pelas cozinheiras do Hospital de Cruzília. Para as crianças a
diversão foi o pula-pula e o algodão doce feito na hora.
Maria Conceição Ferreira, dona de casa, conta que todos
os anos participa do evento. “Gosto de participar do Show de
Prêmios do Hospital, me divirto bastante e ainda ajudo a
instituição que é um exemplo no cuidado com os doentes que
recebem muito carinho dos médicos, enfermeiros e das irmãs de
São Camilo”, diz.
Irmã Eliane, diretora administrativa do Hospital, agradece
a todos que ajudaram direta e indiretamente para a realização
do evento. “Obrigada a todos os médicos e comerciantes que
contribuíram para a compra dos prêmios, aos funcionários e
voluntários que trabalharam na venda dos ingressos, entrega de
cartelas e nas barracas. Agradeço também as cozinheiras do
hospital que fizeram todos os salgados e doces vendidos no
local e obrigada a todos as pessoas que compraram os
ingressos, que si divertiram e que ajudaram o nosso hospital,
que São Camilo ajude cada um de vocês”, afirma.
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