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Festa Junina da
Santa Casa é um sucesso!
Após dois anos, um dos eventos mais tradicionais do hospital,
voltou com muita comida típica e diversão. Pág. 3
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Palavra do Gestor

EXPEDIENTE

H

Carlos Teixeira Filho - vice provedor da Santa Casa de Santos

á mais de 25 anos
faço parte do Conselho Geral e Deliberativo da instituição, e há
6 anos componho a Mesa Administrativa como 1º secretário
e vice provedor. Além de contribuir para a gestão da irmandade, também estou no terceiro
mandato como vereador na
Câmara Municipal de Santos.
Participei dos principais momentos de transformação da
Santa Casa de Santos, com
destaque para as melhorias no
atendimento das pessoas com
câncer, que foi possível com a
inauguração do Complexo de
Radioterapia com o acelerador
linear. Dentre as conquistas
desta gestão, também podemos elencar a retomada e
reestruturação do Pronto Socorro para atendimento dos
planos de saúde e parceiros
da instituição, a construção do
Complexo de Urgência e Emergência para atendimento dos
pacientes do SUS, a inauguração do novo Pronto Socorro
Infantil, a renovação do parque
tecnológico e modernização do
Centro Cirúrgico, a criação do
Centro Robótico com a aqui-
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sição do robô Da Vinci Xi, a revitalização do Serviço de Luto
com cerimonial para cremação,
e o investimento em capacitação e humanização de todos os
setores.
Na área da saúde, todos os
dias lidamos com adversidades,
novos desafios, lutas e conquistas. Para este novo mandato da gestão, acredito que o setor de hemodiálise seja o maior
desafio da provedoria.
A Nova Santa Casa recuperou sua credibilidade, sendo
respeitada por todos os segmentos da sociedade, com uma
gestão séria, comprometida e
responsável, comandada por
nosso provedor, além de toda a
Mesa Administrativa e funcionários. Com a concretização de
novas parcerias e o trabalho de
todos, nossa irmandade será
destaque na área da saúde, e
uma grande referência reconhecida nacionalmente.
Sobre Carlos Teixeira Filho
Casado com Naila Fernanda Campos, pai de duas filhas
(Mariana e Letícia), e nascido no
bairro do Macuco em Santos,

Carlos Teixeira Filho é formado
em Ciências Sociais e Jurídicas
pela Universidade Católica de
Santos (1980), é comissário de
avarias e advogado com especialidade em Direito Securitário
e Marítimo. Conhecido popularmente como Cacá Teixeira,
o vice provedor da Santa Casa
de Santos tem um currículo
extenso, e esteve à frente de
muitas instituições, tais como:
Associação dos Advogados de
Santos (presidente por dois biênios e presidente do conselho);
G.R.C.E.S. X-9 (presidente); sócio fundador do Rotary Santos
Porto (presidente no ano rotário 98/99); Associação Casa
da Criança de Santos
(presidente), quando
a entidade recebeu o prêmio
Bem Eficiente (2003) e
foi escolhida
entre as 50
melhores entidades do Brasil. Também
foi secretário
municipal de
A s s i s tê n c i a
Social, pre-

sidente da Frente Paulista
de Gestores Municipais de
Assistência Social, secretário
de Gestão e vice-prefeito de
Santos.
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Arraial da Santa Casa
anima noite de São João

S

uspenso
desde
2020 por conta da pandemia,
o arraial da Santa Casa
de Santos realizado no
dia 24 de junho, noite
de São João, foi um tremendo sucesso! Mais de
600 pessoas, entre colaboradores, familiares e

convidados, se reuniram
na quadra da Abrescas
para confraternizar e se
divertir.
A festa contou com
a presença do provedor Ariovaldo Feliciano,
do vice provedor Carlos
Teixeira Filho, membros
da Mesa Administrativa

e conselheiros, gestores
e lideranças, colaboradores e grupos de voluntários amarelinhos e verdinhos.
A festa teve muitas comidas típicas, como caldo
e milho verde, cachorro
quente, churrasco, mexicano, pipoca, canjica,

churros, quentão e vinho quente. Além disso,
as brincadeiras fizeram
a alegria da criançada,
como a pescaria, tomba
latas, boca do palhaço e
jogo de argolas.
O provedor Ariovaldo
Feliciano falou ao público e exaltou a felicidade
de poder realizar a festa
após dois anos de pandemia. “É com imensa
alegria que podemos
voltar com a tradicional
Festa Junina da Santa
Casa de Santos e poder
fazer com que os colaboradores, familiares e
convidados se divirtam
neste mês junino”.
A festa contou ainda
com a tradicional quadrilha, onde colaboradores,
vestidos à caráter, puderam se apresentar no
centro da quadra. Todos
os perfis que postaram
fotos dos momentos
da festa e marcaram o
@santacasasantos foram repostados no perfil
oficial da irmandade.

DESTAQUES

Mais de 600 pessoas se reúnem na festa junina da instituição
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Formatura do PIP para PcD
é marcada por emoção

ACONTECIMENTOS

Alunos do Programa de Inclusão Profissional da Santa Casa recebem certificados
e emocionam com apresentação sobre o que aprenderam no curso

A

Santa Casa de
Santos formou a
primeira turma
de alunos do Programa
de Inclusão Profissional
(PIP) para PcD, e a cerimônia de encerramento
com entrega de certificados aconteceu em 29/6,
no salão da Abrescas,
com as presenças do
vice provedor Carlos Teixeira Filho, do diretor de
Apoio, Octavio Tavolaro
Filho, e da supervisora
do Departamento de
Recursos Humanos, Priscilla Marques. Também
prestigiaram o evento, as

lideranças que ministraram as aulas do projeto, a
equipe do CECAP-DA, e a
gerente de Recursos Humanos do Hospital Santo
Amaro, Patrícia Gonçalves, que veio conhecer
o programa de inclusão
criado pela Santa Casa,
e aproveitou a oportunidade para conhecer os
novos candidatos para o
mercado de trabalho.
A analista de Recursos
Humanos do hospital e
coordenadora do PIP,
Gabrielly Santiago, conduziu o evento e agradeceu o envolvimento da

alta direção
e lideranças,
declarando o
quanto foi especial participar da criação
e desenvolvimento deste
projeto.
Os alunos
Eric e Carlos
Eduardo fizeram
uma
apresentação
sobre
tudo
que
aprenderam
no
curso, incluindo suas impressões pessoais, e em
nome de todos os participantes, com muito carinho e entusiasmo, agradeceram a oportunidade
de estudo e aprendizado,
emocionando todos os
presentes.
A entrega dos certificados foi feita pelo vice
provedor Carlos Teixeira
Filho, que parabenizou
a todos pela conclusão
do curso e fez referência
a um trecho do poema
“Deficiências”, de Mário
Quintana - “’Deficiente’ é
aquele que não consegue

modificar sua vida, aceitando as imposições de
outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem
ter consciência de que é
dono do seu destino.... E
‘miserável’ somos todos
que não conseguimos falar com Deus”.
Sobre o PIP

PIP é o Programa de
Inclusão
Profissional
criado pela Santa Casa
de Santos para capacitar
pessoas com deficiência
(PcD) para o mercado
de trabalho. O projeto
conta com a parceria do
CECAP-DA (Centro de
Capacitação Profissional
e Apoio Pedagógico para
Deficientes Auditivos de
Cubatão e Região), que
atua como agente facilitador na comunicação
com os participantes,
disponibilizando intérprete de libras durante todo
período.
Do grupo que começou
o curso, três alunos já ingressaram no mercado
de trabalho, e alguns estão em processo seletivo
para contratação.
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Campanha
“Dia do Doador de Sangue”

A

campanha
do
Dia do Doador de
Sangue, dentro

da programação do
Junho Vermelho, realizada pela
Santa Casa
de Santos
contou com
a participação de 162
pessoas,
que estiveram nas tendas montadas em frente
ao hospital, e receberam

atendimento
gratuito
para aferir a pressão arterial, fazer teste rápido
de hemoglobina e tirar
todas as dúvidas com
relação à doação de sangue.
As atividades fazem
parte da estratégia organizada pelo Serviço de
Banco de Sangue da instituição para incentivar e
alertar sobre a importância das doações.

O evento contou com
o apoio dos alunos da Faculdade de Enfermagem
da Unimes.
Doe sangue, doe vida,
doe amor. O que se compartilha, se multiplica!

Novos membros da CIPA
assumem gestão 2022/2023
Cerimônia de posse aconteceu no Consistório da Santa Casa de Santos

A

cerimônia
de
posse da 36ª
Comissão
Interna de Prevenção de
Acidente – CIPA gestão
2022/2023, aconteceu
no dia 28 de junho, no
Consistório da Irmandade, momento que foi
anunciado a nova presidente da comissão, a
Enfª. Suzana Gomes.
Na
mesa,
tomaram lugar: o vice provedor, Carlos Teixeira
Filho; o 2º tesoureiro,
Antônio
Carvalho;
o diretor de Apoio,
Octavio Tavolaro Filho;
o presidente da CIPA
gestão
2021/2022,
Ricardo Guarmani; e a
nova presidente da CIPA
gestão 2022/2023, Enfª
Suzana Gomes.

O vice provedor Carlos Teixeira Filho parabenizou os cipeiros pela
eleição, e frisou sobre a
responsabilidade do trabalho feito internamente para a prevenção de
acidentes de trabalho. “É
uma batalha árdua, em
conjunto com a Medicina do Trabalho que tem
como objetivo, diminuir os
problemas de saúde dos
colaboradores. Desejo a

todos os cipeiros muito sucesso e podem
contar com a
provedoria! ” .
O diretor de
Apoio, Octávio
Tavolaro Filho,
parabenizou a
antiga gestão
do Ricardo Guarmani e
deu boas vindas à nova
presidente da CIPA, a Enfª
Suzana Gomes. O antigo
presidente da CIPA, Ricardo Guarmani, agradeceu a equipe de cipeiros
anterior e desejou sorte
à nova gestão. A atual
presidente da CIPA gestão 2022/2023, Enfª.
Suzana Gomes, indicada
pela diretoria, agradeceu
a confiança da gestão e

falou que “a CIPA é um
trabalho em equipe, onde
a participação de todos
faz a diferença”.
Após a cerimônia de
posse, foi feita a reunião
de votação para nomear o vice presidente, e
os 1º e 2º secretários.
Foram eleitos: Como vice-presidente,
Carlos
Alberto
Fernandes
Clarindo; como 1º secretário, Priscylla Mayeda; e
como 2º secretário, Beatriz Bispo da Silva.

ACONTECIMENTOS

Doadores ganharam vasinhos com suculentas, cordão de crachá exclusivo e
mensagem de gratidão
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Provedor recebe homenagem da
1ª potência maçônica do Brasil

ACONTECIMENTOS

O Grande Oriente do Brasil (GOB) comemorou o bicentenário no Teatro Guarany

E

m cerimônia realizada em 10/6, no
Teatro Guarany, o
provedor da Santa Casa
de Santos, Ariovaldo
Feliciano e o vice provedor Carlos Teixeira Filho,
receberam uma homena-

gem da primeira
e mais antiga potência maçônica
do Brasil, das
mãos do Grão-Mestre Geral, o
soberano irmão
Múcio Bonifácio Guimarães
e do Grão-Mestre Geral
Adjunto, o soberano irmão Ademir Cândido da
Silva. A homenagem foi
em representação aos
serviços prestados à população da Baixada Santista, como gestores do

maior e mais importante
hospital da região.
O evento contou com a
presença do prefeito de
Santos, Rogério Santos,
e foi em comemoração
do bicentenário do GOB
e também do aniversário do santista e primeiro
Grão-Mestre, José Bonifácio de Andrada e Silva,
o patriarca da Independência do Brasil, nascido
em 13 de junho de 1763,
celebrando 259 anos de
nascimento. O presidente
do Conselho Delibera-

tivo da Santa Casa de
Santos, Écio Lescreck,
discursou sobre a importância que José Bonifácio tem na maçonaria
do Brasil e do mundo e
também do legado que
deixou no país sobre sua
participação em diversos
momentos importantes
da história brasileira.

Engenharia Clínica
ministra capacitação para os
colaboradores das UTIs
Setor de Educação Continuada organizou o treinamento em quatro dias

A

s equipes multiprofissionais que
atuam nas UTIs
da Santa Casa de San-

tos passaram por um
treinamento ministrado
pelo setor de Engenharia
Clínica. A capacitação foi

sobre o manuseio
e conservação dos
equipamentos hospitalares, utilizados
nas UTIs, como os
monitores multiparâmetros,
camas
elétricas e cardioversores.
O treinamento foi
feito em quatro dias,
atendendo todos
os plantões e tem
como objetivo atualizar os colaboradores sobre a gestão
dos equipamentos de
saúde para melhor atendimento e segurança do
paciente.
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O

provedor da Santa Casa de
Santos, Ariovaldo Feliciano, participou da reunião de secretariado
do ‘Governo na Área’, no Santos Convention Center, com a presença do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia e autoridades da Baixada Santista.

NOTÍCIAS

Na pauta de saúde foram debatidos
temas como o aumento da tabela SUS
e também a participação da Santa Casa
de Santos na diminuição da fila de espera de cirurgias eletivas.

A

Associação Eduardo Furkini esteve no dia 22/06 na Santa Casa
de Santos, trazendo uma oficina
de confecção de corações para a Ação
do Coração.
Durante a tarde, as crianças internadas estiveram com o Alexandre Camilo
@alexandrecamilopalestrantes nas unidades pediátricas e puderam encher de
sentimentos bons os coraçõezinhos de
tecido que serão distribuídos no dia 07
de agosto.

N

a manha do dia 26/06, pacientes atendidos na modalidade Hospital Dia da Psiquiatria e colaboradores da unidade fizeram uma Festa
Junina de confraternização.
Teve muita comida e diversão, desde
mesa com comidas típicas, como maçã
do amor, bolo de milho, pipoca, buraco
quente e doce de abóbora; até as brincadeiras típicas das festas juninas, como
acertar a bola na boca do palhaço, argola
e bingo.

‘SOU PARTE...’
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Ionara saiu na mídia...
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S
anta
Santa
d

Já pensou em misturar cenoura com coco? As nutricionistas
da Santa Casa de Santos prepararam para você
uma receita saudável e deliciosa com essa combinação:

dal go português
povoado do por to
te, posteriormente
ntos, auxiliado por
adores, iniciou em
a construção da
da Miser icórdia
tos, o mais antigo
h
ospital brasileiro,
ho
inaugurando-a em
no
vembro de 1543.
nov

Ingredientes
1 cenoura grande (aproximadamente 215g)
3 ovos
1 xícara de aveia em ﬂocos ﬁnos
1/3 de xícara de óleo de coco
1/3 de xícara de coco ralado
3/4 de xícara de açúcar demerara
1/2 colher de sopa de fermento em pó
Modo de Preparo
Pré aqueça o forno a 180º e unte uma assadeira retangular média.
Rale a cenoura e coloque no liquidiﬁcador junto com o óleo de coco,
ovos, açúcar e coco ralado. Coloque essa mistura em um bowl e
acrescente a aveia e o fermento. Mexa bem até incorporar tudo.
Coloque essa mistura na assadeira e leve ao forno pré-aquecido
por aproximadamente 40 minutos.
Ele deve ﬁcar dourado por fora para ﬁcar crocante.

SUDOKU 7 3 5
Para solucionar
o jogo, basta
preencher com
números de 1 a 9
as linhas verticais
e horizontais, sem
repeti-los.
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