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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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HH
á mais de 25 anos 
faço parte do Conse-
lho Geral e Deliberati-
vo da instituição, e há 

6 anos componho a Mesa Ad-
ministrativa como 1º secretário 
e vice provedor. Além de contri-
buir para a gestão da irmanda-
de, também estou no terceiro 
mandato como vereador na 
Câmara Municipal de Santos.

Participei dos principais mo-
mentos 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 po-
demos elencar a retomada e 
reestruturação do Pronto So-
corro para atendimento dos 
planos de saúde e parceiros 
da instituição, a construção do 
Complexo de Urgência e Emer-
gência para atendimento dos 
pacientes do SUS, a inaugu-
ração do novo Pronto Socorro 
Infantil, a renovação do parque 
tecnológico e modernização do 
Centro Cirúrgico, a criação do 
Centro Robótico com a aqui-

sição do robô Da Vinci Xi, a re-
vitalização do Serviço de Luto 
com cerimonial para cremação, 
e o investimento em capacita-
ção e humanização de todos os 
setores.

Na área da saúde, todos os 
dias lidamos com adversidades, 
novos desafios, lutas e con-
quistas. Para este novo manda-
to da gestão, acredito que o se-
tor de hemodiálise seja o maior 
desafio da provedoria.

A Nova Santa Casa recu-
perou sua credibilidade, sendo 
respeitada por todos os seg-
mentos da sociedade, com uma 
gestão séria, comprometida e 
responsável, comandada por 
nosso provedor, além de toda a 
Mesa Administrativa e funcio-
nários. Com a concretização de 
novas parcerias e o trabalho de 
todos, nossa irmandade será 
destaque na área da saúde, e 
uma grande referência reco-
nhecida nacionalmente.

Sobre Carlos Teixeira Filho

Casado com Naila Fernan-
da 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 espe-
cialidade em Direito Securitário 
e Marítimo. Conhecido popu-
larmente 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 bi-
ênios e presidente do conselho); 
G.R.C.E.S. X-9 (presidente); só-
cio fundador do Rotary Santos 
Porto (presidente no ano rotá-
rio 98/99); Associação Casa 
da Criança de Santos 
(presidente), quando 
a entidade re-
cebeu o prêmio 
Bem Eficien-
te (2003) e 
foi escolhida 
entre as 50 
melhores enti-
dades do Bra-
sil. 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. 

Palavra do Gestor
Carlos Teixeira Filho - vice provedor da Santa Casa de SantosCarlos Teixeira Filho - vice provedor da Santa Casa de Santos
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cialidade em Direito Securitário 
e Marítimo. Conhecido popu-
larmente 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 bi-
ênios e presidente do conselho); 
G.R.C.E.S. X-9 (presidente); só-
cio fundador do Rotary Santos 
Porto (presidente no ano rotá-
rio 98/99); Associação Casa 
da Criança de Santos 
(presidente), quando 
a entidade re-
cebeu o prêmio 
Bem Eficien-
te (2003) e 
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Arraial da Santa Casa 
anima noite de São João
Mais de 600 pessoas se reúnem na festa junina da instituiçãoMais de 600 pessoas se reúnem na festa junina da instituição

Suspenso desde 
2020 por con-
ta da pandemia, 

o arraial da Santa Casa 
de Santos realizado no 
dia 24 de junho, noite 
de São João, foi um tre-
mendo sucesso! Mais de 
600 pessoas, entre co-
laboradores, familiares e 

convidados, se reuniram 
na quadra da Abrescas 
para confraternizar e se 
divertir.

A festa contou com 
a presença do prove-
dor Ariovaldo Feliciano, 
do vice provedor Carlos 
Teixeira Filho, membros 
da Mesa Administrativa 

e conselheiros, gestores 
e lideranças, colaborado-
res e grupos de voluntá-
rios amarelinhos e verdi-
nhos.

A festa teve muitas co-
midas típicas, como caldo 
e milho verde, cachorro 
quente, churrasco, me-
xicano, pipoca, canjica, 

churros, quentão e vi-
nho 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 públi-
co e exaltou a felicidade 
de poder realizar a festa 
após dois anos de pan-
demia. “É com imensa 
alegria que podemos 
voltar com a tradicional 
Festa Junina da Santa 
Casa de Santos e poder 
fazer com que os cola-
boradores, familiares e 
convidados se divirtam 
neste mês junino”.

A festa contou ainda 
com a tradicional quadri-
lha, onde colaboradores, 
vestidos à caráter, pu-
deram se apresentar no 
centro da quadra. Todos 
os perfis que postaram 
fotos dos momentos 
da festa e marcaram o 
@santacasasantos fo-
ram repostados no perfil 
oficial da irmandade.
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Formatura do PIP para PcD 
é marcada por emoção

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

AASanta Casa de 
Santos formou a 
primeira turma 

de alunos do Programa 
de Inclusão Profissional 
(PIP) para PcD, e a ceri-
mônia de encerramento 
com entrega de certifica-
dos aconteceu em 29/6, 
no salão da Abrescas, 
com as presenças do 
vice provedor Carlos Tei-
xeira Filho, do diretor de 
Apoio, Octavio Tavolaro 
Filho, e da supervisora 
do Departamento de 
Recursos Humanos, Pris-
cilla Marques. Também 
prestigiaram o evento, as 

lideranças que ministra-
ram as aulas do projeto, a 
equipe do CECAP-DA, e a 
gerente de Recursos Hu-
manos do Hospital Santo 
Amaro, Patrícia Gonçal-
ves, que veio conhecer 
o programa de inclusão 
criado pela Santa Casa, 
e aproveitou a oportuni-
dade para conhecer os 
novos candidatos para o 
mercado de trabalho. 

A analista de Recursos 
Humanos do hospital e 
coordenadora do PIP, 
Gabrielly Santiago, con-
duziu o evento e agra-
deceu o envolvimento da 

alta direção 
e lideranças, 
declarando o 
quanto foi es-
pecial partici-
par da criação 
e desenvolvi-
mento deste 
projeto. 

Os alunos 
Eric e Carlos 
Eduardo fi-
zeram uma 
apresentação 
sobre tudo 
que apren-
deram no 

curso, incluindo suas im-
pressões pessoais, e em 
nome de todos os parti-
cipantes, com muito ca-
rinho e entusiasmo, agra-
deceram a oportunidade 
de estudo e aprendizado, 
emocionando todos os 
presentes.

A entrega dos certifi-
cados 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, acei-
tando as imposições de 
outras pessoas ou da so-
ciedade em que vive, sem 
ter consciência de que é 
dono do seu destino.... E 
‘miserável’ somos todos 
que não conseguimos fa-
lar 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 faci-
litador na comunicação 
com os participantes, 
disponibilizando intérpre-
te de libras durante todo 
período.

Do grupo que começou 
o curso, três alunos já in-
gressaram no mercado 
de trabalho, e alguns es-
tão em processo seletivo 
para contratação.
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Campanha 
“Dia do Doador de Sangue”

Doadores ganharam vasinhos com suculentas, cordão de crachá exclusivo e Doadores ganharam vasinhos com suculentas, cordão de crachá exclusivo e 
mensagem de gratidãomensagem de gratidão

AAcampanha do 
Dia do Doador de 
Sangue, dentro 

da progra-
mação do 
Junho Ver-
melho, rea-
lizada pela 
Santa Casa 
de Santos 
contou com 
a participa-
ção de 162 
p e s s o a s , 

que estiveram nas ten-
das montadas em frente 
ao hospital, e receberam 

atendimento gratuito 
para aferir a pressão ar-
terial, fazer teste rápido 
de hemoglobina e tirar 
todas as dúvidas com 
relação à doação de san-
gue. 

As atividades fazem 
parte da estratégia or-
ganizada pelo Serviço de 
Banco de Sangue da ins-
tituição para incentivar e 
alertar sobre a importân-
cia das doações. 

O evento contou com 
o apoio dos alunos da Fa-
culdade de Enfermagem 
da Unimes.

Doe sangue, doe vida, 
doe amor. O que se com-
partilha, se multiplica! 

Novos membros da CIPA 
assumem gestão 2022/2023

Cerimônia de posse aconteceu no Consistório da Santa Casa de SantosCerimônia de posse aconteceu no Consistório da Santa Casa de Santos

AAcerimônia de 
posse da 36ª 
Comissão In-

terna de Prevenção de 
Acidente – CIPA gestão 
2022/2023, aconteceu 
no dia 28 de junho, no 
Consistório da Irman-
dade, momento que foi 
anunciado a nova pre-
sidente da comissão, a 
Enfª. Suzana Gomes. 

Na mesa, toma-
ram lugar: o vice pro-
vedor, 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 Car-
los Teixeira Filho para-
benizou os cipeiros pela 
eleição, e frisou sobre a 
responsabilidade do tra-
balho feito internamen-
te para a prevenção de 
acidentes de trabalho. “É 
uma batalha árdua, em 
conjunto com a Medici-
na do Trabalho que tem 
como objetivo, diminuir os 
problemas de saúde dos 
colaboradores. Desejo a 

todos os cipei-
ros muito su-
cesso 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, Ri-
cardo Guarmani, agrade-
ceu a equipe de cipeiros 
anterior e desejou sorte 
à nova gestão. A atual 
presidente da CIPA ges-
tão 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 nome-
ar o vice presidente, e 
os 1º e 2º secretários. 
Foram eleitos: Como vi-
ce-presidente, Carlos 
Alberto Fernandes 
Clarindo; como 1º secre-
tário, Priscylla Mayeda; e 
como 2º secretário, Bea-
triz Bispo da Silva.
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Provedor recebe homenagem da 
1ª potência maçônica do Brasil

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

EEm cerimônia rea-
lizada em 10/6, no 
Teatro Guarany, o 

provedor da Santa Casa 
de Santos, Ariovaldo 
Feliciano e o vice prove-
dor Carlos Teixeira Filho, 
receberam uma homena-

gem da primeira 
e mais antiga po-
tência maçônica 
do Brasil, das 
mãos do Grão-
-Mestre Geral, o 
soberano irmão 
Múcio Bonifá-
cio Guimarães 

e do Grão-Mestre Geral 
Adjunto, o soberano ir-
mão Ademir Cândido da 
Silva. A homenagem foi 
em representação aos 
serviços prestados à po-
pulação da Baixada San-
tista, 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 aniversá-
rio do santista e primeiro 
Grão-Mestre, José Boni-
fácio de Andrada e Silva, 
o patriarca da Indepen-
dência 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 im-
portância que José Bo-
nifácio 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 diasSetor de Educação Continuada organizou o treinamento em quatro dias

AAs equipes multi-
profissionais 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 hos-
pitalares, utilizados 
nas UTIs, como os 
monitores multipa-
râmetros, camas 
elétricas e cardio-
versores.

O treinamento foi 
feito em quatro dias, 
atendendo todos 
os plantões e tem 
como objetivo atua-
lizar os colaborado-
res sobre a gestão 

dos equipamentos de 
saúde para melhor aten-
dimento e segurança do 
paciente.
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Na  manha do dia 26/06, pacien-
tes atendidos na modalidade Hos-
pital Dia da Psiquiatria e colabo-

radores 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 brin-
cadeiras típicas das festas juninas, como 
acertar a bola na boca do palhaço, argola 
e bingo. 

AAssociação Eduardo Furkini es-
teve 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 interna-
das estiveram com o Alexandre Camilo 
@alexandrecamilopalestrantes nas uni-
dades pediátricas e puderam encher de 
sentimentos bons os coraçõezinhos de 
tecido que serão distribuídos no dia 07 
de agosto.

Oprovedor da Santa Casa de 
Santos, Ariovaldo Feliciano, parti-
cipou da reunião de secretariado 

do ‘Governo na Área’, no Santos Conven-
tion Center, com a presença do governa-
dor de São Paulo, Rodrigo Garcia e auto-
ridades da Baixada Santista. 

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 espe-
ra de cirurgias eletivas. 

www.santacasadesantos.org.brwww.santacasadesantos.org.br 0707
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 aa ccoonnssttrruuççããoo ddaa 

Santa  ddaa MMiisseerriiccóórrddiiaa 

d ttooss,, oo mmaaiiss aannttiiggoo 

hoossppiittaall bbrraassiilleeiirroo,, 
iinnaauugguurraannddoo--aa eemm 

novveemmbbrroo ddee 11554433.. 

SSSSSanta
d

h

no

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

Ingredientes

Modo de Preparo

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:

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.
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