
SANTA CASA DE VOTUPORANGA RECEBE SUBSIDIO DE LCIF 
 

 
 

No último dia 26/02/2016, a Santa Casa recebeu uma importante doação da LCIF (Lions Clubs 

Internacional Foundation), através de projeto elaborado pelos Lions Clube Votuporanga e Lions Clube 

Brisas Suaves. Trata-se de dois aparelhos para ultrassom venoso, que projeta uma imagem do vaso 

sanguíneo, diretamente na pele, em tempo real, facilitando a localização da veia de pacientes com 

dificuldades acesso venoso. Um dos aparelhos doados, será utilizado na UTI Neonatal e o outro, nas alas 

e Pronto Socorro. O valor total do projeto foi de R$ 153.310,00 - sendo que 75% do recurso foi custeado 

pelo Lions Internacional e 25% pelos Lions e pelo Hospital. 

 

A cerimonia simbólica de entrega do cheque deste valor foi realizada no Auditório do Espaço UNIFEV, e 

contou com a presença do CLMJ RONALD EDUARDO TRISTÃO, Assessor Distrital de Subsídios de 

LCIF, do LC-6, pertencente ao Lions Clube de Matão, que falou em nome do Governador AL 2014/2015, 

CLMJ SEBASTIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO (associado do LC Taquaritinga), ano em que o 

projeto foi aprovado por Lions Internacional, mostrando a grande importância desta doação, e fazendo 

completo relato inclusive de projetos que estão tramitando e que certamente também irá contribuir em 

muitos com outras instituições de várias cidades do Distrito LC-6. 

 

Em nome dos LLCC Votuporanga e Votuporanga Brisas Suaves falou sobre o ato e sobre o projeto, o CL 

Luiz Carlos Domingues , Presidente 2014/2015,  do LC Votuporanga, que emocionado diante da 

importância desta doação, chegou às lagrimas.  

 

O governador do Distrito LC-6,CLMJ  José Mario Bazan, comenta a conquista:  ”Realizamos doações 

para o mundo todo e ajudamos nas mais diversas necessidades, como a cegueira na África e a tragédia em 

Mariana. Colaboramos também com entidades e hospitais, quando há falta de recursos. Em Votuporanga, 

os Lions se uniram para ajudar a Santa Casa, fizeram um projeto, correram atrás de levantar recursos, 

sortearam uma moto e tudo deu certo. Sem dúvida, a conquista desses aparelhos trará melhorias no 

atendimento das pessoas. É isso que nós queremos.” 

 

 O provedor da Santa Casa de Votuporanga Luiz Fernando Góes Liévana – Torrinha, agradece a doação e 

ressalta a parceria com os Lions. “A Santa Casa de Votuporanga precisa da comunidade. Os Lions Clubes 

da nossa cidade são muito atuantes e parceiros. Sempre estão envolvidos em nossas ações beneficentes, 

colaborando com outros projetos como por exemplo, o Bazar do Bem e a instalação de ar-condicionado. 

Assim como nós, os Lions estão preocupados em melhorar a saúde da nossa comunidade. Essa 

doação trará um diferencial ainda maior para nossa assistência. Muito obrigado!” 

 



A gerente assistencial Alessandra Zanovelli Publio e a Neonatologista Arieli Daiana Fazzio agradeceram 

sensibilizadas este importante doação que tanto irá ajudar no tratamento de bebes e idosos. Elas também 

representaram Lara Galvani Greghi, responsável pela UTI Neo Natal da Santa Casa que por motivos 

profissionais não pode está presente nesta cerimonia.  

 

Após a cerimônia, foi apresentado pela equipe da Santa Casa, um vídeo mostrando a utilização do 

aparelho, atendendo a um recém-nascido prematuro de 1 kg, onde na primeira tentativa, foi atingida a 

veia, e diante das imagens, muitos chegaram às lagrimas, devido à emoção em ver que este aparelho irá 

ajudar em muito no tratamento de quem precisar. Também foi afixada uma placa alusiva à esta doação 

eternizando a doação e participação de LCIF neste projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiveram prestigiando esta cerimônia, além dos citados, o CLJM LUIZ ANTONIO CHIQUETO / CaL 

REGINA MARA, 1º Vice Governador LC-6, do LC Votuporanga Brisas Suaves; CLMJ Antonio Carlos 

Giroto/CaL Eleni, Tesoureiro do LC-6, do LC Sertãozinho; CLMJ Antonio Domingos Andriani / CaL 

Nadir, Coordenador Geral do Distrito LC-6, do LC Ribeirão Preto Jardim Paulista e CLMJP Antonio 

Douglas Zapolla / DM Tarcília, Assessor Distrital Revistas BIG e LION SUDESTE, do LC Brodowski, 

CL Fábio Okamoto do Carmo, Presidente 15/16, do LC Votuporanga Brisas Suaves, CaL Sandra Baida, 

esposa do CL Rodrigo Baida Moreno, Presidente 2014/2015 do LC Brisas Suaves, CLMJ Glauber Gomes 

da Silva / Alessandra e o filho Artur, Presidente do LC Nhandeara,  além de vários companheiros e 

companheiras destes clubes, e representantes da imprensa local.  
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