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Prezados coxibócíos

I
Ê com especial satisfação que,cumprindo disposições
estatutárias,compareço a vossa presença nesta asseiobléia a fira de
relatar-vos,em traços largos,as princiiais ocorrências na vida da
nossa Benoficencia durante o exercicio social recém findo.
?

f t
j

Lamento apenas one na hora presente não possamos
ter á frente dos destinos da Sociedade a pessoa ilustre do nosso
dedicado presidente,dr. Heitor Pires,6ra licenciado por motivo de

I
I

sua viagem ao Velho Mundo,o qual,sem duvida algoraa,daria a este re
latório feição mais interessante e conteúdo mais fiel,ijiercê da sua
capacidade e cmpleto conhecimento da vida e dos problemas da nossa
instituição.

3>

Face a esta ciBcunstâiicia,espero da egrégia
assaiíbléia henevolencia para o mou trabalho,confiando que saberá
desculpar as falhas e omissoes que certamente serão notadas^
Presidência da Sociedade- 3n várias oportunidades,por motivo de au
sências do presidente,coube-me subatitui-lo
em suas funções.0utro8sim,an consequência de honrosa convocação com
que me distiguiu o referido diretor,no começo do exercicio passei a
auxiliá-lo em suas atribuições,ao amparo do art.43 dos nosso.:^ Estat-Ètos.
Innãs da Divina Providência-

V

f

\
j

j

CxaiQpre ressaltar neste relatório a
nunca assâz louvada atividade dac

religiosas da Divina Provindencia,que ha 32 anos vêm contribuindo
com o seu trabrlho para o progresso da nossa Sociedade;a todas elas
na pessoa da revdma*Madre Bathilda,o nosso profundo reconhecimento.
Assinalamos com júbilo haver a Iima Ildefonsa
assistente da Madre Superiora,completado em Setembro 25 anos de abne
gados serviços à Casa,recebendo nesta ocasião os emprimentos da
Diretoria.
Temos a lamentar,outrossim,no decorrer do exerci
cio,várias mudanças de Irmãs,determinada pela revdma. Madre Sgidia,
supetiora provincial,por motivos de interesse da Ordem.Assíítí,entre
outras,notamos a transferencia da Iniíã Veridiana,que exercia Stia
proficúa atividade no gabinete de Eaio-X e Radioterapia,e que foi
designada para servir em Tubarão,no Hospital de Caridade,sendo
substituída pela Imã Teodósia.
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Pax*ticular pezarjentretanto^caiisou-mos a trarssferencia da lima Hortencia,ocorrida no mes de maio* A referida lima que,em
20 de 3^1ho do ano passado,coinpletâra 23 anos de valiosos seiviços no
nosso hospital;ocasiao ©n que a Diretoria e Conselho llie tributaram
varias e raerecidaô homenagens,viniia execendo com carinho e coiiipetencia
invulgar a direção da nossa Maternidade^desde a sua creaçao*Agora por
ocasiao de seu afastamento,novas demonstrações de apreço e gratidíio
lhe foram tributadas,tendo o Conselho Deliberativo,por proposta da
Diretoria,concedido-lhe o titulo de sócia benfeitora.Foi a Irmã Hortencia designada para administrar a nóvel e importante Maternidade Carmela
Dutra,era Florianópolis,que terâ assim à sua frente uma émerita superiora*
^0 anos de vida religiosa- A veneranda Irmã Cala,que ha 27 longos anos
«nprega sua zelosa atividade no nosso hospi
tal,tendo a seu cargo atuahnente a -seção dos sócios p .nsionista^ e do
pavilhãosCCHnpletou no dia 16 de j\ihho 50 anos de vida religiosa*
Festejando tao inçiortante acontecimento,houve
missa pela manhã na ca ela da Sociedade,oficiada por S* iíxcia* Revdma*
Dom Vicente Scherer,com elevado corapareeimento dé sócios,módicos,fun
cionários da Casa e suas respetivas familias-A noite,numa das depen
dências do Hospital,a Diretoria fez entrega a referida Irmã da carteira
de sócia benfeitora,distinção que lhe fora conferida pelo Conselho,
discursando nessa ocasião o conselheiro Com. Arquimedes Fortini;seguiram-se námeros de artes e cantos pelas fiáncionârias da Casa e alunos do
Instituto Santa Luzia.

O
Como Médico-

Ê com prazer que expredso os melhores agradecimentos da

Sociedade a todos os dignos e ilustres módicos que dispen
cy
sam os seus inestimavêis serviços profisaionaiO
aos nossos associados,
gratuita e desínteressadamente.Demonstram eles assim o seu grande amor
a esta instituição,que desde os seus priraórdios contou sempre cora a
valiosa colaboração da classe médica porto-alegrense,seguindo o ex&n^lo
e a abnegação do saudoso draJoão Pires Farinha,1-^ médico da nossa
Beneficência.
Capelão- Continua como capelão do nosso hospital o redvmo* Conego Pedro
Koling das líeves,que vem atendendo com solicitude as necessidade?;
espirituais dos doentes,iimãs e funcionários.
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0 cox*po de fu»cloiiâz‘la"’ da Casa^dOTunt^í o exerciciOítdeeeaiç)©Z3hou com sGlo e dedicação as suas variadas ílmçoesgcoiitrl*"
l)uiiido assim pa3?a o 1)061 aBdamenfeo dos serviços hoSi-íltalareG^coiitento
geral dos doexitas 0 elevado coxKseito do
rasSo pela '"ual n503pece
03 louvores ds Sociedade*
Visitas- a» setena)ro,reeoòeu o r«38so hospital a hoxirosa visita do sua
lanimiieia o Cardeal de Lourenço Marnueo,Daa ^eodosio Cleíaante
de Couvêla»aus foi 3?ecopciomclo pela Diretoria oe Conselho Deliherativo.
Ba maiOíCondusindos stias bfanàeiraGjVisitou-nos a Vezieravol
Irmandade do Divino lítepiidto SantOptendo a frente o imi^erador festeiro
dr*Alfredo Hofiacl! ter rillio*

BeneflcenclaB c_^lrmãc- Ko decorrer do exorciclOspor ocaoiao da eleição
e po.'.fie das respectiva;:- Aârainistraçoeoprecôhemos
correspondência da Eeol e Benaadrità Sociedade Portuguesa de Beneflesncia
do Rio da sTaneirOpda Real 0 BonOTêrita Sociedade Portuguesa de BeneflcSncia
de Gao Paulo,da Real Sociedade Portuguesa de Bensficencia de Campinas e
dan Sociedades Portuguesas de DonoficênciaB de Pelotar^ e Rio Graitíe*
I?o dia 3 de julhojatendendo ao convite I*ectíhidô5fe:í-se
reprosentar a nossa Sociedadospor uma caaiesão^naG feotivldadeG realisadas p-la co-lxmã do Rio GraialesXJOr motivo da imguração do pavilííSo
Irencisco Joee Duarte*
A Boi^smorita Sociedade Portuguesa de Beneficência
do Pará erarlou-noD taríhení gentil eozívite para cocíparecQiTaos as festividades
do seu i* centenário de íhndação9ocorrido em 8 de aattíbro e rSo tendo sido
poeaivel a ida do uma co5sissão,expedlmos oficio contratulatôrio 5 refe
rida co-limã*
Continua em pleno vigor o Convênio firmado aa 1950
entre a nossa Beneficência e ae de Pelotas e RioGrande^para ooncessão
reciproca de honeficlos aos a?espectlvoB associados*
Asspelacao dofí :1üv regados no Comércio de I,Alegre- A Mpotôca que mantomo
cora a Associação dos
ittopregadOB no Comércio de lortfc Alegri.^pcora a garantia do Retiro da Vellilee^
teve a sua taxa de juroa aumentada para 12?'.,a partir de janeiro^sendo os
mesmos pagos mensalmonte*

1
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Fa<^^*oelpo da

Confonus vem se procedendo todos os azios^no dia
29 de áuiiho,festa de São Pedro,padroeiro da So-

cledadesfox rezada missa 33a capela do hospitaljccan a presença de elevado
isSraero de sócios e suas farailias»
Sagração do Altar da capela-Ko dia 26 de Setembro,era expressiva cerirao^

nia,oficiada por Mons*Andró Pedro Fiank,
vigário geral do Arcet>ispado,foi efetuada a sagração do altar da capela
do hospital,seguida de missa com seimao,a cujos atos compareceu grande
námeros de sócios*
PoTmtlvos- Durante o exercido,foram feitos os segdntes donativos à
Sociedade;-pelo sócio sr. Mario Duran,CRi^ 15.000,00;pelos
sócios Bi*a* Beatriz Pacheco Cezar,jovem Roherto Pires Pacheco e menina

J

Regina Maria Pires Pacheco,CS$10.000,00 an conjuntojpelo sócio lírnesto
BartuasèhjCR^ 1.200,00;alem de outros de menores importâncias.
Pens1onistas^Foram admitidas como sócias pensionistas,neste exercicio,
as sras.Collecta Moura de 01ivoii*a,com 67 anos de idade,
e Carolina Jacks Castello Giraffa,com 81 anos,pagando cada uma a impor
tância de Cr$ 180.000,00 confome estipulou a Diretoria*£^ta ultima
consôcia,tendo vindo para o hospital em 3 de juiiho ,faleceu 9 dias após.
]<TLimi ●nacao do quadro social— Foi eliminada do íjuadro socxal,*^ ií- de junho
a sm. Generosa Machado Neto,residente nesta
cidade h av.Taquara n. 183,por nao ter pago â Sociedade a quantia de CR^í
19*008,30 de que se tomou devedora à raesma*A referida conéócia,apezar de
convidada várias vezes,nao compareceu à sede da Sociedade para efetuar o

0

pagamento devido ou justificar a recusa,obrigando assim a Diretoria a
dos Estatutos.
impor-lhe a penalidade constante do art. 15,letra g.
Diretoria e ConselliQ UeliTarerativo- No decorrer deste ano social,realizou
a Diretoria quinze reuniões e o Conse
lho cinco.Por outro lado,nenh\ana reunião deixou de ser realizada por falt
de número.
Aos companheiros integrantes destes dois orgaos,deixo .
aíjol eí^resso os melhores agradecimentos pela valiosa colaboraçao pres
tada h. presidência em todos os mOTientos.
Nova tabela de nrecos- Sta virtude dos aumentos que tiveram de ser feitor^
nos salariOB dos empregados e devido também as
BOguiâas majorações

no custo das utilidades,foi a

Diretoria obrigada a alterar a tabela de preços das dlarias do hospital
alteração esta que passou a vigorar a partir de 1* de maio.

i
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Tabela de Âdml

ão de s6cloa- Sn 29 de abril,aprovou o Coxiselho Oeliberativô a proposta da Diroiioria no sentido de
serem aumentadas as txas de acbnissao de s6cios,no <jue foi feito na "base
de 205S,passando a nova tabela a vigorar imediatameirfce.
Mesmo «om o aumento feito,verifiea-se serem ainda muito
módicas as noiras taxas,pols,enquanto uma sociedade bailante e recreativa
da nossa cidade acaba de aimientar a sua jôla de admissao para CRíS?20* 000,00
pagando o associado a mensalidade de GE§ 125s^O—mensalidade essa que sofre
rá novos auinentos no futuro-nôs aceitamos uma criança até des anos,com
direito a importantes benefícios até o fim da sua existência,pela pequena
quantia de CE§12,000,00,sem quaisquer outras contribuições presentes ou
futuras.
Falecimentos- Nesse execicio,faleceram ^ nosso hospital vinte e sete sócio
contra vinte e oito do exercido anterior.
Tivemos a lamentar tambesm a morte do esforçado compahlieiro e ami-go
Atila Poirto Fires,antigo associado, e conselheiro,que sempre trabalhou pelo
progresso de nossa Casa*
As familias enlutadas,inclusive daqueles associados cujo trespasse
mo chegou ao nosso conhecimento,deixamos aqui expresso o nosso mais sen
tido pezar.
SenultamentOB em noaao Cgnitêrio- Durante o exercido,foran sepultadas era
nosso ceanitêx^io quatox*ze 3Óeios,sendo
onze do sexo masculino e tres do sexo femininoeNo exercido passado,os
sepultamentos foram em número de dezesete»
As taxas de sepultamento e arrendamento,que ha cerca de
quatro anos nao sofriam alteraçaojfojsm majoradas no mes de maio deste
exercido e mais ou menos eqdparadas as das outras necrôpoles.
Peimuta com a Imandade do Arcanio de 3,Ml;niel e Almas— Apos vários entenr
dimentos com a di¬
reção da Irmandade do Arcanjo S, Migu .1 e Almas,e nos quais a nossa Socie
dade esteve representada pelos consócios srs« Gom« Arquimedee Fortini,
Alfredo Gtaspar AfonBO,e Manoel Rodrigues Bittencourt dos Reis,foi por
estes elaborado completo parecer com referenda a pemuta de uma faixa
de terreno nos fundos do nosso Cemitério por outra pertencente a aludida
Irmandade e ao longo do terreno que ladeia com a nossa necrópole.0 citado
parecer deverá ser suTxaetido ao estudo e deliberação do Conselho na sua
próxima reunião.

r .
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jsípvo 11)1000 clrdTOico- Já se adiam era pleno ílancionaniento as quatro novas
salas de operaçao^sendo lama destinada à ortopédia
e as tres restantes à cirurgia geral,inclusive a que dispõe de anfitea
tro.
Integram este "bloco mais duas saletas com lavatários e,
na parte superior,saias para médicos,cora armários individuais^sala para
enfermeiras e serviços sanitários.
Para este novo bloco cii?urgico,alêm de vasto instrumental,
foi adquirida neste exereicio uma mesa ortopédica ccm os respetivos aees
sérios,cu^o custo importou ^ CEçJl53»000,00,e uma larspada operatôria
portátil,com quatro projetores,por CE§ 29.500,00.
F.fifQiran do
ondar- o 6* andar do edificio novo do hospital,apesar das
varias providencias tomadas pela Diretoria no senti
do de corrigir os defeitos técnicos de constiuçao que apareceram posteriormente no telhado e paredes,provocando a entrada d|água por ocasião das
chuvas,deixou ultimamente de ser utilizado para doentes.
Verifieando-se afinal que somente uma refozraa completa
poderia tornar habitável o referido andar,foi*am GOlJ.ei;.adas propostas
a varias firmas construtoras,áendo aceita a dos srs.Sgrillo,Leggerini
Ltda. que iniciaram as obras <^a fevereiro,devendo terraina-las no proximo mês de agosto.
0 forro de madeira foi substituído por chapa de concre
to,o telhado foi levantado cerca de ura metro, e meio,paredes foram derru
badas e reconstruídas e foi melhoi*ada a ventllaçao dos qüartos|serão
ainda colocados azulejos nos corredores,© que tudo deixará o 6^ andar
an igualdade de coi^çoês com os demais.
Até 30 de juniio,dispendeu-se na refonoa a quantia de
CR§ 686.409»20,calculando-se que o ciiiâto total dai obras será de aproxlxaadamente CH|í800.000,00.
Al&n de três salas para alojamentos de funcionárias,
com as respectivas instalações sanitárias compÍetas3possue o 6^ andar
seis quartos e seis apartamentos,irjclusive vmi de luxo.
Vem acompanhado as obras e íiscalizando-as em colabora
ção com a presidência,o diretor Snr.Manoel Alexandre da Silva,a qu^an
apresento efusivos agz*adeciraentos pelo seu prestiraoso auxilio*
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Instituto radlogrâfico- an outubro do ano passado,o Consellio Peliberativo

aceitando proposta da Diretoria,aprovou a corapra de |
xam nova aparelhagem de Raio X,pois a existente,datando de 1939»jnao mais

-

preenche os requisitos da técnica moderna.Entre as ofertas recebidas,foi
aceita,por ser a mais vantajosa,a da Casa Lohner S/A,Módico-Tuenica,iiíiportando a mesma em CR§2#183*000,00,com 10^ de desconto,tendo sido pago
505S no ato da encomenda,enquanto que os restantes 50^ serão pagos apôs
a instalação e pleno funcionamento do aparelho,que conipoe-se de mesa
radiológica'*Sierescop-Siemens"e planigrafo Universal*
De acordo com o praso estipulado,a Casa Lhoner já es
tá instalando o novo aparelho,que irá ocupar o local onde funcionavam
ao antigas salas de colangíografia e oto-ri-nologia,que para isso foi devid i
mente adptado,com colocação de parquet e construção de novas divisões.
0 dr. Afonso Maron,chefe dos serviços de radiologia
e radioterapia da nossa Sociedade,continua desempenhando as suas funções
com dedicação e c<mipeirtencia.
LAVARDARIA- Sn virtude dos desenvolvimentos dos serviços do hospital,foi
necessária a compra neste exercido,duma outi^a maquina lavado
ra,cujo custo importou em GR5348*000,00.Foi também adquirida uma nova
caldeira a vapor para Lavaderia,ccan queimador autcanâtieo,pela quantia
de CR#166.000,00,construindo-se uma ampla sala para aloja-la*

'

Est^- sendo feita a mudança d© algumas maquinas para o grande salão que
fica por debaixo da capela,possibilitando assim o melhor funcionamento destí
seção do hospital.
A caldeira velha que sorvia a lavanderia,teve que sofrer \
completa reforma,cujo custo andou em cerca de CR^ 120.000,00,tendo sido
agora ii^talada na area junto á co2lhlia,em construção levantada para esse
fim.
Fojfno de Incinoracão- Faltava ao nosso hospital um queimador que destruísse
os rostos das salas de operaçoes,bem assim o lixo em
geral,razão pela qual a Administração adquiriu neste exercício ura forno
de ineineração>dispendenào-se cora o me^o a quantia de CR§35,200,00.

J

]
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Kovo 131000 hospitalaa^- Conforme expoa a Vresidencia eaa seu i*elai>6rio do
ano 1953/l954(a Diretoria e o ConseÜio Delibera
tivo aprovaram a const3?uçao dxsm novo bloco hospitalarjcom frente a rua
da Conçeição)*etQ virtude da grande falta de çiuai*tos íiue de ha muito vera
ocorrendo,resultante da prefereiKJia cora que nos distigue a llusÈre clao—
se médica e a populaçao nao só de Porto Alegre como torabera de todo o
interior do nosso Sstado e mesmo do ii^tado vizlnlio de Santa Catarina»
0 estudo da coi^tiuçao foi confiado ao dr« Roberto
líadalutti,arquiteto especialiaado em progetos de hospitais,com eser-fc—
tórios no Rio de Janeiro,que visitou o local das obras era outubro,do
ano passado*Tendo voltado a Porto ^egre ean abril deste ano,traaendo o
ante-projeto elaborado,foi este discutido em mesa redonda,com a presen
ça da Diretoria e diversos médicos,sendo aprovado com algumas modifieaçoes 3‘dlgadas necessârisis»
Encontra-se agora o referido arquiteto trabalhando
no projeto definitivo,que ser-nos-^ entregue no prosimo mes de agosto
quando então poderemos tratar de conseguir os recursos financeiros necassârlos ao grandioso ^preendixiiento,que esta orçado era 30 milhões
de cruzeiros aproxiiiiadainente*
Dispõe o bloco de quatorze andares,servidos cora
quatro elevadores»Sua capacidade total ê de cerca de 1^0 leitosíon
quaz^tos de la. e 2a. classe^apartaraentos simples e apartamentos de luxo.
Síos dois primeiros paviraentos ficarao os ambulatórios,salas para a
Administraçao e Secretaria,arquivos,bibliotéca e fámacia*A Matemidade ocupará, cinco andares,ccrai quatro salas de parto,cinco salas de prêparto e duaa salas cirárgicaa.íío ultimo pavimento haverá um grande
salão para rcianioes e dorraitórios para enfeiraeiras.
Os honorários do arquitéto foram contratados por
CRyl40» 000,00,jâ lhe tendo sido pagos CEOSO.000,00»
Resgate de anólices— iío corrente ^cercicio,foram 3?esgastadas pelo Go
verno do í^tado trinta e quatro apólices de CEi|
1.000,00 e sessenta e uma ditas de CRír^^OOpOOsque intregravara o Ativo
da Sociedade»
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3^6cios aUmltldos- Ho exercício

exposição foram admitidos 117 s6cios

sendo vinte e seis do sexo masc^^liIl05trinta e seis
do oexo ffânenino e cinquenta e cinco menores ató 10 anos;destes últi
mos,ingressaram ccffiio remidos a prestações#
As admissões em tela produsiram a renda de CE^j2.153»960,00
incluídas as iuçjortancias pags^ pelas duas sócias pensionistas a que s©
faz alusao em tÓpico anterior#
Gastos coan os sócios- I^ío presente exereicio a Sociedade dispendeu com

«

os sócios a quantia de CR(^3«545.888,ííO,ou se^a
mais CHtU*24* 169,10 do que no exercício passado# S computada esta despesa
com a receita das admiseoesjverifica-se xmi déficit de Cíc(;.l#391<,926,i^D5
que ultrapassou assim o déficit do exercido anterior era CH$77#614,10*
Sfténtes Internados e respectivas diárias-As estastieticas levantadas
acusara 5» 668 doentes particulares
internados no nosso hospi tal no presente exercido,com 49#551 diâi-^ias
enquanto que no exercido anterior,estiveram iDaixadoe mais duzentos e
doze doentes porem com 1*093 diárias a menos#0 nóiaero de doentes homens
foi^ de seiscentos e trinta e um;senhoras inclusive parturientes quatro
mil oitocentos e vinte e seis|meninas cento e trinta e quatro;meninos
setenta e sete*
^

As diárias dos sócios pensionistas soriaram quatro mil sdsi
centos e oitenta,contra oito mil e seíscnetos no exercício passado.
A média do custo das diárias,inclusive doo apartamentos
foi de CR$206,6o(Duzentos e seis cruzeiros e sessenta centavos),enquanto
I

que a do ^ercido anterior importou em
três cruzeiros)#

133,00 (cento e triníta e

MQvtoento da famacia-A fairaacia.forneceu aos doentes particulares,du
rante o ano,257*363 receitas e aos sócios 54«918,
tendo havido um acréscimo de 10.708 e 2.512,respejetivamente,em confronto
com o sei^iço social anterior# ■
CuratiyoB e in.iecoes- Os ciirativos feitos nos ambulatórios,nesse exereicio
atingiram a 6#376,ouse3a,mais 1*563 do que no ano
social anterior#Desse total,3*904 foram feitos em sócios externos e 2*472
em doentes particulares.
Ainda nos ambulatórios,foram aplicadas 19*506 injeções
mais 3*100 do que no exereicio anterior.Ho referido total,2.900 foram
feitas em paitieulares e I6.6ü6
sócios externos;destas ultlraaSp3o506
forara aplicadas na veia e 13*100 no rausculo#
Hos sócios internados,foram aplicadas 15*419 injeções,
enquanto o exereicio anterior acusara 9*651*0 mencionado total está assim
di6tribuido;3*722 Injeções na veia e 11*697 no rausculo*
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A FGLIIAS
Ob g6cíos inteniadoB foram em numero de 526, ou seja, menoc 5
üo que no exercício passado, as dlaflas atingiram a 10.969, contra apenas
9*861 no ano anterior. 0 niSraero de s6cios homens internados foi de 265, se
nhoras 243J menl3tias 6 e meninos 12.
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As InjôçoQs aplicadas nos particiilares loaixados atingiram ao el&v
"vado ndinero de 63«282;Ou seja,mals 9» 223 do que no ano anteioi*stendo
sido feitas na veia 7*796 e no muscialo 57.2|B6.
Movimento cirÃ^fflcQ^AB operaçoes realizadas em nosso hospltal.nesse
exercício,foram em námero de 7*619,contra 7*500
do exei*cícío passado* A distrllíuiçuo das mesinas 5 a seguinte^peouena
cirurgia-924jras salas de colangiografia,ortopádia e da Maternidade2.286;sala de especialidadea-204;e salas em geral-1;* 205#
Houve assim a média diária de 2i(vinte e um) intervenções#
Crianças nascidas na Maternidade— So exercido em eseposíçao,nasceram na
Maternidade do nosso hospital 2*490
crianças,ou seja,mals 127 do que no ano social anterior#0 námero de
parturientes foi de 2*460.
A média diária de nascimentos atingiu portanto a guasl 7
(sete)crianças#
ÇonEdtas médicas— Ho edlficio do hospital fancionaxram durante todo
o ano com elevada afluência de sôclos,os cônsultários
dos deOicados médicos do nosso quadro social drs#Hilo Marsiaj Koll
Sduardo Qan^,Oscar Telles e Oeraldo iâscostegoy.S&nante o primeii-o
atendeu a 5.003 consultas dumnte o exercido,sendo merecedora de
destaque a sua -*iímegação,pois,alem das consultas,foram era grande
námero tamhem as intervenções que praticou era sédos haixados#
Apreciável dfra Igualmonte alcançaram as consultas atendidas pelo
dr. Eduardo Gomes:-3# 131»

i

Movimento flnancei_ro__do hospital^Ro exercício 1954/55aa receita do
no sso hospital atingiu a CH§
35* 220# 903,70-cerca de 14 milhões mais que no exercido passado-e
a despeze somou CR$ 28711*016,30-uproximadaments 12 millioês e 500 mil
maiSi que no mesmo meiKJionado exercido* Hesse excesso de despeza
sômente os gênei*os contribuiram cem cerca de CR# 1.020*000,00#
Apurou-se assim no hospital no exercido de 1954/55 o expressivo
superávit de CE§ 6.509.887,40-ou seja CEÍSTS.478,70 a mais que no exercii j
cio passado#
Verifica-se ainda pelo balanço do exercido,que as responsabi
lidades da Sociedade,em 30 de Junho,inrportavam em CR§2#737#726,10Inclusive CR^l*000#000,00 h Assodaçao dos íii^regados no Cíxnércio de
Porto Alegre.
Ho ativo,entre outros valores,existiam,os seguintessContas a
recebor“CEí?2#797.597,80;dinheiro nos bancos e esa caixa-CH§468#669,80
Mercadorias no Almoxarifado-CE0963#044,30;e drog«Q na faimacla CH§
3.384*749,00.
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Retiro da Velhice-Este departamento da Sociedade^sito no municipio de
0ravatayi,e gue fornece leite,verduras,frutas e carnes
para o hospital,apresentou no corrente exercició o superávit de GEí;^
558,603,30,ou seja,maiB
U4l*642,60 do gue no exercició passado.
Doente jâ algum tampo,morreu em maio o touro Direic,importado
pela nossa Sociedade da Frisla-Holanda em agosto de 19i|.ô,com treze
meses-de idade,cujo custo foi de CROÍ40.000,00;estava ultiiTuimente conta
bilizado por CHí)20,000,00,0 valor de seus inúmeros produtos,vendidos
3 existentes na granja,sctna muitas vezes o valor de sua aguisiçao*
A Sociedade comprou da Secretaria de Agricultura ura casal de
suinos,Duroc-Jersey,para reprodução,
Para Tubarão,ií^tado de Santa Catarina,vendemos an mio vinte
e oito cabeças de gado vacum,nura total de CR§ 179«960,0C.
0 gado atualmente no Ketiro soma cerca de 373(Trezentos e seten-

ta e tres cabeças,sendo cento e dois bovinos,duzentos e sessenta e oito si
suinos e três eguinos,alem de galinhas,pei4s e marrêcos,
Jâ passaram pelas terras de nossa propriedade os fios de alta
tensão gue vao permitir em breve o uso em todo o íJunicipio de força
e luz abundantes#Para este importante melhoraínento contribui a Bene
ficência com a guantia de CR^ 50*000,00,adguirindo apólices emitidas
pela Municipalidade,para resgate futux‘0,sem juros.
Merece especial louvor neste relatório o nosso distinto companheiro sr, Casimiro Teixeira da Silva,a guera a Fresidoncia em boa
hora confiou o negócios do Retiro,0 referido diretor,competente,dedi#

cado e desprendido,em mcraiento algum deixou de zelar pelo vultiloso
patrimônio existente na granja,trantando dos mesmos como se estivesse
trantando de seus proprios haveres,ou q,uiçâ melhor,razão pela gual
a ele devemos,em grande parte,sem duvida alguma os exelentes resultados gue o Retiro vem obtendo,
SuT>eravit tòtâi cLo exercício- Com o resultado de CSíi^6#509*887,b0 alcan
çado pelo h03i3ital,e o de CEí) 558,603,30
obtid pelo Retiro da Velhice,verfica-se gue a Sociedade produziu no
ano social gue estamos apreciando o SUF£RAVIT TOTAL
de CE^?7* 068,490,70
/s
o maior até agora apresentado pela nossa B .neficencia,
Deste resultado total foi abatida e transferida para a Reserva
de Contas Duvidosas a guantia de CR;;.l68,490,70*-gue corresponde a 15%
main ou menos do valor das Contas de doentes particulares a receber,
apurando-se assim o resultado liguldo de CEv 6.900#000,00,gue foi
incoi‘porado ao Ratriraonio social.
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Bstimados consôcios
Si8-nos,enfim,chegados ao ténnino da nossa exposição»
Pelos dados e cifras aqui apresv:íntados,certaniente
■bem pudes|íes aquilatar da sxelente liiarcha doe negócios da Sociedade no
decorrer do ultimo exercido social e financeiro»
cs
Vaidos fatores contribuiram para isto 9^
eiido o principal,como
jâ tive oportuddade de declarar em linhas anteriores,a honrosa pre
ferência cora que,de ha muitOsnos von distiguindo a população da nossa
cidade,a do intei*ior do ;üstado e até de Santa Catarina»A confiança da

distinta classe médica em nossos serviços,foi um outro fator,de des
tacada irrQ)ortância*
Os clinicoB,cirurgiões e anest wo istas do quadro médico da So
ciedade,que ean todas as horas atenderam gratuitamente oe nossos associa
dos, influí ram podeixísamente para os resultados colhidos,A êlea,portanto
ofertamos também as pàlraas nosso sucesso»
As dedicadas larenas e zelosos funcionários, como tarabem Já raenClonêi,foram outros artifices deste progresso.
Aos nossos associados em geral,igualniente,é de Justiça que se
credite parte deste exito,pols tenho a convicção de nue,dentro dos seus
cii'CUlos de amizade,foiçam sempre aráutos dos benefícios dispendidos
pela nossa organisação.
Quanto a nósjinerabros da Administração,podemos vos afiiraar,e
o fazemos sem vaidade e de babeça erguida e coração aberto,-que Jamais
medimos sacrifícios nem esforços no sentido de conduzir a nossa Socie
dade para a meta dos seus maiores anseios,procurando a todo o momento
atender da raelhor forma que nos era possível aos associados que necessita*:
rara da Casa e aos deanais enfermos que a ela ocorreram ora busca de saude
ou alivio para oa §e\is. padecâmentos®
Os votos que o fundador e 1- presidente da nossa Beneficência
vice-consul Antonio Hari Ck. do Amaral Ribeiro,formulou á 101 anos atrâz
pela "duração,prosperidade e auraento'*da Sociedade,x^areLe-nos que estão
se realizando,para orgulho de todos n6s,raembros integrantes que somos
desta grandiosa obra social.
Hoje tambom,nesta magna asseiiüjlêia,façamos todos nós votos ardentes pela "duração,prosi:.eridade e aumonto"da nossa í^ociedade,mas isso
mems senhores,só será possível se permanecoraos sempre unidos defendenio
ojnbro a ombro o patrimônio moral e material que nos foi confiado pelas
gerações que nos pirecederam,
Ê bem verdade que nem s einpre poderá os dirigentes concregar ein
torno de si o apoio unanime do quadro social| isto é pi-oprio da vida das
Sociedades,bem o sabeis.

.1
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È natural gue hajam divergências e que hajam criticaSsporem,essa3
divergências e essas criticas,devem ser construtivas e não arrazadorass

devem elas ter as suas origens no plano elevado das boas intenções e mo,c
como infelismente as vezes acontece,na vala comum do 6clio,da malquerença
e da vingança.
Hoje,caros associados,encerra-se no ífcio de Janeiro o grandio
so conclave üíucaristico durante o qual,genuflexos,milhares de üiSis
de todo o mundo,pediram a Deus pela.paz e amor entre os homens,a fim de
que todas as nações,unidas pelo mesmo sentimentos,possam atingir seus
elevados destinos.
Kôb tambani,no encerramento desta assemhléiaslevantemos nossas
preces a Deus,pedindo-lhe que nos ilumine para que íjaja iinião e haja
amor entre nó^^a fim de gue a nossa Sociedade,firme e pujanté como
atê agora,continue polos anos afora-eèta marcha gloriosa,em busca
sempre dos sublimes ideais que nos eongregaia
-—^
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