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Festa de São Camilo será realizada mês que vem
Entre os dias 11 e 14 de julho, acontecerá em
Cruzília, à tradicional festa de São Camilo, que é realizada
no município há 52 anos. O evento tem como objetivo
comemorar o dia do santo, que é patrono dos doentes,
hospitais e enfermeiros com a realização do tríduo e Santa
Missa todos os dias, e a procissão no sábado a noite, além
de levar entretenimento à população da cidade.
Outra finalidade da festa é angariar capital para a
instituição de saúde. Isso é feito através do Leilão de Gado,
de prendas e da quermesse que acontece na Praça do
Hospital.
De acordo com a Irmã Eliane, diretora administrativa
da instituição, o dinheiro arrecadado com a festa será
utilizado na realização de melhorias, dando continuidade as
obras de reforma nos quartos e na parte externa do prédio.
A festa terá novidades: o leilão de prendas, que
antes era no Salão Paroquial será realizado na Praça do
Hospital. Outra notícia é que as pessoas poderão visitar no
domingo após a Santa Missa, a obra de ampliação do
centro cirúrgico e pronto socorro.

O evento tem por finalidade comemorar o dia de São
Camilo, levar entretenimento a comunidade e
arrecadar fundos para o hospital.

Moradora de São Vicente de Minas fala sobre o Hospital

“Aqui no hospital a gente é muito bem acolhido é uma
equipe muito boa de médicos e enfermeiros que são
atenciosos e carinhosos”, diz.

A aposentada Maria Aparecida Ribeiro veio
ao Hospital Dr. Cândido Junqueira para
acompanhar a filha, Iracimar Ribeiro, que deu a luz,
no dia 20 de junho ao seu neto Otávio Ribeiro
A aposentada, da cidade de São Vicente ficou
satisfeita com o tratamento que as enfermeiras e os
médicos deram a sua filha e ao seu neto. “Aqui no
hospital a gente é muito bem acolhido é uma equipe
muito boa de médicos e enfermeiros que são
atenciosos e carinhosos”, diz.
Ela comenta também que já fez dois
procedimentos cirúrgicos na instituição e que foi
muito bem atendida. Maria relata que quando
operou os médicos passaram a ela muita confiança.
“Para mim o hospital de Cruzília é o melhor da
região. Para mim não tem outro”, relata.
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