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Pediatria do SUS ganha 
nova unidade de internação 

Santa Casa de Santos inaugura novas instalações com 40 leitos no 3ºD 
dedicados ao Sistema Único de Saúde. Pág. 3
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MM
inha rela-
ção com a 
Santa Casa 
de Santos co-

meçou em 1994, quando 
ainda morava em São 
Paulo, iniciei os plantões 
de atendimento na UTI do 
3H1, uma vez por semana 
aos finais de semana. Em 
1995, fui convidado pelo 
então chefe da pneumo-
logia da época, Dr. Edison 
Aléssio para compor, jun-
to com Dr. Virgilio Aguiar 
e Dra. Lesieux, a equipe 
de pneumologia e para 
ministrar as aulas para o 
internato de Medicina da 
Fundação Lusíada, onde 
iniciei em dezembro de 
1995.

Me mudei em tem-
po parcial para Santos 
e totalmente somente 
em 1998. Permaneci na 
equipe de Pneumologia 
e nas UTI’s, sendo que 
no período de 2008 a 

2011 fiquei afastado da 
Pneumologia e de 2009 
a 2014 afastado da UTI.  

Alçar aos cargos de 
Coordenador do Ser-
viço de Pneumologia e 
de Terapia Intensiva da 
Santa Casa de Santos 
foram muito importan-
tes na minha vida profis-
sional. Porém, ao aceitar 
o convite do provedor
Ariovaldo Feliciano em 
2016 e passar a Diretor 
Técnico da Instituição, 
podendo ajudar de so-
bremaneira a evolução 
técnica e de qualidade do 
hospital é o maior cargo 
que poderia acreditar. 

Para o futuro, perma-
necer ajudando a atual 
administração nas me-
lhorias da Nova Santa 
Casa de Santos, com o 
objetivo de se tornar um 
dos melhores hospitais 
do nosso País. 

Sobre Alex 
Gonçalves Macedo

Dr. Alex Macedo tem 
Residência MEC de Clí-
nica Médica e Pneumolo-
gia, Estágio AMIB de Te-
rapia Intensiva, Título de 
especialista em Clínica 
Médica, Pneumologia e 
Terapia Intensiva, Mes-
tre em Pneumologia 
pela UNIFESP - EPM, 
Coordenador do 
Serviço de 
Pneumo-
logia e 
Terapia 
Inten-
s i v a 
e 

Diretor Técnico Santa 
Casa de Santos. 

Palavra do Gestor
Alex Gonçalves Macedo - Diretor Técnico da Santa Casa de SantosAlex Gonçalves Macedo - Diretor Técnico da Santa Casa de Santos
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Alçar aos cargos de 
Coordenador do Ser-
viço de Pneumologia e 
de Terapia Intensiva da 
Santa Casa de Santos 
foram muito importan-
tes na minha vida profis-
sional. Porém, ao aceitar 
o convite do provedor
Ariovaldo Feliciano em 
2016 e passar a Diretor 
Técnico da Instituição, 
podendo ajudar de so-
bremaneira a evolução 
técnica e de qualidade do 
hospital é o maior cargo 
que poderia acreditar. 

Para o futuro, perma-
necer ajudando a atual 
administração nas me-
lhorias da Nova Santa 
Casa de Santos, com o 
objetivo de se tornar um 
dos melhores hospitais 
do nosso País. 

Dr. Alex Macedo tem 
Residência MEC de Clí-
nica Médica e Pneumolo-
gia, Estágio AMIB de Te-
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Terapia Intensiva, Mes-
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Pediatria do SUS ganha nova 
unidade de internação

Santa Casa de Santos inaugura novas instalações com 40 leitos no 3ºD dedicados ao Santa Casa de Santos inaugura novas instalações com 40 leitos no 3ºD dedicados ao 
Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde. 

ASanta Casa de 
Santos entregou 
no dia 16/12, a 

nova ala infantil do SUS, 
que conta com 40 leitos 
contratualizados para 
internações das especia-
lidades pediátricas, tor-
nando-se um importante 
equipamento para a Bai-
xada Santista. 

A entrega das novas 
instalações aconteceu 
em solenidade organiza-
da pela instituição, com 
as presenças do secretá-
rio de Saúde de Santos, 
Dr. Adriano Catapreta, 
representando o prefei-
to, e da diretora regional 
do DRS IV, Paula Covas. 
Também marcaram pre-
sença: o vice provedor, 
Carlos Teixeira Filho; o 
presidente do Conselho 
Geral, Orlando Viscardi 
Junior; o presidente do 
Conselho Deliberativo, 
Écio Lescreck; o 1º te-
soureiro, Carlos Alves 

Queiroz; o 2º tesoureiro, 
Antonio Carvalho; e o 
procurador geral Raphael 
Vita Costa.

O provedor Ariovaldo 
Feliciano falou do proje-
to de modernização do 
hospital e destacou que 
todas as instalações se-
guem o “padrão Santa 
Casa” instituído pela ges-
tão. Durante a cerimônia, 
foi passado um vídeo 
mostrando o “antes e de-
pois” da unidade infantil e 
da nova sala para exames 
de Raio X, que também 
começou a funcionar a 
partir desta data, am-
pliando a capacidade do 
serviço que atende pa-

cientes do SUS, convê-
nios e particulares. 

A nova ala infantil está 
localizada no 3º andar, 
ala D, e possui 40 leitos 
de internação contratu-
alizados pelo SUS para 
atendimento às crianças 
de zero a 12 anos. Estes 
leitos estão distribuídos 
em 14 quartos climatiza-
dos e com banheiros, ofe-
recendo maior conforto 
também aos familiares e 
acompanhantes. 

A unidade também 
conta com uma brinque-
doteca instalada no es-
paço do solarium, que é o 
grande destaque da obra, 
onde os pequenos pa-
cientes podem se entre-

ter durante o período de 
internação, com o acom-
panhamento da equipe 
de pedagogia hospitalar.

Para otimização do 
atendimento da equipe 
assistencial, a estrutura 
dispõe de sala adaptada 
para banho, sala de pro-
cedimentos, sala para 
medicação, vestiários 
masculinos e femininos, 
além de copa, rouparia, 
arsenal e posto de enfer-
magem.

Importante destacar 
que a antiga ala infantil do 
SUS funcionava no 1ºD 
da Santa Casa há mais 
de 20 anos, e apresenta-
va diversas necessidades 
de intervenções estrutu-
rais. Esta questão foi ob-
jeto de especial atenção 
do provedor Ariovaldo 
Feliciano, fazendo com 
que as obras para trans-
ferência das instalações 
para a nova unidade no 
3ºD fossem priorizadas, 
e assim oferecer atendi-
mento adequado e hu-
manizado às crianças e 
seus familiares.  
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Festa da Abrescas marca integração 
da associação à Santa Casa

Mega evento surpreende convidados com show performático, decoração temática Mega evento surpreende convidados com show performático, decoração temática 
e open bar. e open bar. 

Atão esperada 
Festa da Abres-
cas aconteceu no 

dia 9/12, e certamente 
marcou não só o fim de 
ano, como a história da 
associação. O espaço es-
colhido para o evento foi 
o ginásio, que após a de-
coração, ficou irreconhe-
cível. Foi preparada uma 
mega estrutura e todo 
local ficou climatizado e 
decorado como um ver-
dadeiro salão de festas 
de alto padrão. Todos os 
detalhes da decoração 
foram escolhidos pela 
esposa do provedor da 
Santa Casa e presiden-
te da CCQ, Eliana Lopes 
Feliciano. “Quero que 
os funcionários tenham 
uma festa que nunca ti-
veram”, declarou enquan-
to orientava a equipe da 

decoração. E conseguiu. 
Era nítido o espanto das 
pessoas que chegavam 
à Abrescas e se depa-
ravam com o espaço. 
Para o jantar, churrasco 
completo e à vontade, 
e para beber, variedade 
de refrigerantes, cerveja 
Heineken e uma praça 
no meio do salão com 
oito bartenders servin-
do drinks preparados de 
acordo com os pedidos 
dos convidados.

Para agitar a pista de 
dança, um DJ toca-
va repertório variado, 
passando por todos os 
gêneros musicais, e um 
show performático com 
dançarinos fantasiados 
completava a festa, que 
teve como tema principal 
o desejo de todos para 

2023 – FELICIDADE.
Para abrir a festa, o pro-

vedor Ariovaldo Feliciano, 
ao lado do presidente da 
Abrescas Paulo Ramos, 
destacou a importância 
de realizar este evento de 
confraternização à altura 
dos associados e funcio-
nários, que são a alma 
do hospital e merecem 
tudo da melhor qualida-
de. Marcaram presença: 
o presidente do Conselho 
Geral, Orlando Viscar-
di Junior, o presidente 
do Conselho Deliberati-
vo, Écio Lescreck, o vice 
provedor Carlos Teixei-
ra Filho, o 2º tesoureiro 
Antonio Carvalho, a vice 
presidente do Conselho 
Deliberativo e Coorde-
nadora da CCQ, Marise 
Céspedes Tavolaro, o di-
retor clínico, Constantino 
Kader Conde, o diretor de 
apoio, Octavio Tavolaro 
Filho, e o diretor comer-
cial, Fábio Isoldi.

O evento contou com 
600 convidados, e o pri-
meiro lote de 500 convi-
tes foram vendidos para 
os associados e depen-
dentes por R$ 15. A venda 
do 2º lote foi aberta para 
todos os funcionários da 
Santa Casa de Santos, 
independentemente de 
serem sócios da Abres-
cas ou não, e os convites 

foram todos vendidos 
por R$ 60 cada. 

Logo após os convites 
serem todos vendidos, a 
equipe de Comunicação 
divulgou um vídeo de 
spoiler da estrutura da 
festa sendo montada, e 
as primeiras manifesta-
ções de arrependimento 
daqueles que não garan-
tiram o convite começa-
ram a acontecer. Quem 
não pôde ir, também la-
mentou. 

Confiram os registros 
e relembrem os momen-
tos que deixaram aquele 
gosto de “quero mais” nas 
redes sociais da Abres-
cas e no site da Santa 
Casa. 
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Almoço especial marca fim de 
ano na Santa Casa de Santos 

Provedor Ariovaldo Feliciano participa do almoço no refeitório dos funcionários e Provedor Ariovaldo Feliciano participa do almoço no refeitório dos funcionários e 
anuncia liberação da segunda parcela do 13º salário. anuncia liberação da segunda parcela do 13º salário. 

OOtradicional almo-
ço de fim de ano 
dos funcionários 

da Santa Casa de Santos 
aconteceu no dia 16/12, e 
contou com a presença 
dos Membros da Mesa 
Administrativa, presiden-
tes dos Conselhos Geral 
e Deliberativo, diretores e 
gestores.

O provedor Ariovaldo 
Feliciano fez uma bre-
ve análise sobre o ano 
de 2022 na instituição, 
considerando ter sido um 
período de muito suces-
so, coroado com êxito, o 
qual deve ser atribuído ao 
empenho dos funcioná-
rios. “Sem a colaboração 
dos nossos funcionários, 
não fazemos nada. Essa 
que é a verdade”, enfati-
zou o provedor.

Em seu discurso, Ario-
valdo também relembrou 
as principais obras en-
tregues no ano, como o 
Centro Robótico, o prédio 
da Higienização e Limpe-
za Hospitalar, a Praça de 
Alimentação da lancho-
nete, e destacou sobre 
as inaugurações da ala 
infantil do SUS 3ºD e da 

nova sala de exames do 
Raio X Central, que acon-
teceriam à noite. O pro-
vedor também falou da 
futura instalação de um 
quiosque da Cacau Show, 
que deverá ficar na área 
próxima da lanchonete. 

Para finalizar, Ariovaldo 
Feliciano anunciou a libe-
ração da segunda parce-

la do 13º salário dos co-
laboradores afirmando 
que “ já estava deposita-
do na conta”, resultando 
em muitos aplausos de 
todos que participavam 
do almoço no refeitório 
dos funcionários.

O presidente da 
Abrescas, Paulo Ramos, 
também fez uso da pa-
lavra para destacar o 
trabalho que está sendo 
desenvolvido pela nova 
diretoria da associação, 
seguindo o mesmo pa-
drão da Santa Casa de 
Santos, e que muito em 
breve a Abrescas terá 
uma das melhores aca-
demias da região. Paulo 
Ramos também mencio-
nou o sucesso da festa 
de fim de ano, que foi a 
melhor já realizada na 
história da associação.

Provedor recebe medalha do 
centenário do 6º BPMI

OO
provedor da 

Santa Casa de 

Santos, Ario-

valdo Feliciano, recebeu 

a Medalha do Centená-

rio do 6º Batalhão da 

Polícia Militar em evento 

realizado especialmente 

para celebrar os 47 anos 

do Comando de Policia-

mento do Interior - 6, 191 

anos da Polícia Militar de 

São Paulo e 126 anos do 

6º Batalhão Polícia Militar 

do Interior.

A medalha do cente-

nário foi criada pelo go-

vernador Mário Covas 

para condecorar pesso-

as que prestam serviços 

relevantes e importantes 

para o bem-estar da po-

pulação.
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I Simpósio de Estomatologia da 
Santa Casa de Santos

O evento contou com palestras de diversos profissionais da área.O evento contou com palestras de diversos profissionais da área.

NNo dia 1/12, aconte-
ceu o I Simpósio de 
Estomatologia da 

Baixada Santista na San-
ta Casa de Santos, no 
Consistório do hospital. O 
evento contou com diver-
sas palestras de grandes 
nomes da área e um pú-
blico de mais de 80 pes-
soas entre estudantes de 
odontologia, residentes 
de cabeça e pescoço e 
médicos.

Com a moderação do 
Prof. André Guimarães, 
a primeira palestra foi do 
Dr. José Narciso R. As-
sunção Júnior, dentista 
que atua no Serviço de 

Estomatologia da San-
ta Casa de Santos. O Dr. 
Narciso abordou o tema: 
Lesões benignas com po-
tencial de transformação 
maligna, onde debateu 
com o público os casos 
reais.

A segunda palestra foi 
do Prof Dr. Rogério De-
divitis, médico cirurgião 
especialista em cabeça 

e pescoço que abordou 
sobre o tema: Câncer 
de Orofaringe: Aspectos 
atuais no tratamento. 
Além disso, Dr. Dedivitis 
mostrou dados do câncer 
de orofaringe no Brasil e 
como a Estomatologia é 
importante para o diag-
nóstico desse tipo de 
câncer.

A terceira palestra foi 
com o Dr. Paulo Nasci-
mento, que atua no Ser-
viço de Radioterapia da 
Santa Casa de Santos, 
com o tema: Avanços na 
radioterapia de tumores 
de cabeça e pescoço. 
Dr. Nascimento mostrou 
como funciona os tra-
tamentos de câncer no 
novo Acelerador Linear 
do hospital e como os 
avanços dessa tecnologia 
são importantes para a 
rápida recuperação dos 
pacientes.

A penúltima palestra 
foi da Oncopediatra da 
Santa Casa de Santos, 
Dra. Letícia Santos Soa-
res, que explanou sobre 
o tema: O papel da Esto-
matologia no tratamento 
do câncer infantil. A Dra. 
Letícia também mostrou 
dados e casos reais in-
fantis do hospital, onde 
os estomatologistas têm 
um papel importante no 
tratamento das crianças 
com câncer.

E para fechar a noite 
de palestras, o Dr. Victor 
Perez Teixeira, cirugião 
bucomaxilo do Serviço 
de Estomatologia, abor-
dou sobre o tema: Me-
dicações antiabsortivas 
e reparo ósseo em boca: 
O que esperar e como 
conduzir. E mostrou fotos 
reais e discutiu os casos 
com o público.

Capacitação aborda 
sobre qualidade e segurança no 

atendimento
QQualidade e segu-

rança foram tema 
de treinamento 

promovido pela Santa 
Casa de Santos, em par-
ceria com a MSD.

A capacitação foi re-
alizada no Consistório 
da Santa Casa, ontem 

(05/12) e contou com a 
participação de cerca de 
100 profissionais de en-
fermagem. A abertura foi 
feita pelo diretor técnico 
Alex Gonçalves Macedo. 

O treinamento foi feito 
pela enfermeira da MSD, 
Adriana Furlan que abor-

dou sobre condutas das 
equipes assistenciais, e 
sobre métodos e ma-
nobras adequadas para 
uma assistência segura 
em diversos tipos de pro-
cedimentos.
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Programa de Residência 
Multiprofissional em 

Ortopedia e Traumatologia
A coordenadoria de 

Ensino da Santa Casa 

de Santos recebeu os 

ex-residentes multipro-

fissionais em ortopedia e 

traumatologia, para uma 

roda de conversa com os 

residentes em curso. A 

enfermeira Fernanda Oli-

veira de Jesus e a fisiote-

rapeuta Tatiana Cristina 

Rosa, explanaram sobre 

as experiências como re-

sidentes e o quanto está 

sendo significativo para 

a trajetória profissional, 

além dos trabalhos rea-

lizados e apresentados 

em congressos. 

Cacau Show na Santa Casa 
de Santos 

No dia do almoço de 

confraternização, o pro-

vedor Ariovaldo Feliciano 

anunciou que em breve 

o hospital terá uma loja 

da Cacau Show para 

atender o público inter-

no, ampliando os serviços 

oferecidos aos visitantes, 

acompanhantes, pacien-

tes e colaboradores. 

De acordo com o pro-

jeto, a loja ficará ao lado 

da Praça de Alimentação, 

na área que está passan-

do por obras de reestru-

turação, com previsão de 

entrega para o início de 

2023.

Pacientes assistidos pela 
Psiquiatria entregam 

presentes nas unidades 
pediátricas

A equipe multiprofis-
sional de psicologia da 
Santa Casa de Santos, 
que atua na unidade psi-
quiátrica, acompanhou 
os pacientes que parti-
cipam da modalidade do 
Hospital Dia, na entrega 
de presentes para as 
crianças internadas nas 
alas pediátricas e UTI’s. 

Esses presentes foram 
confeccionados pelos 
próprios pacientes do 
Hospital Dia e fizeram a 
alegria das crianças na 
véspera de Natal. Mais 
de 30 brinquedos foram 
entregues e esta ativida-
de faz parte do programa 
inovador de tratamento 
implantado na instituição.
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Visita do Papai Noel
na Santa Casa de Santos
A AVOSC - Associa-

ção de Voluntários da 

Santa Casa, conhecidos 

como Amarelinhos, trou-

xeram o Papai Noel para 

visitar as alas pediátricas 

do hospital. Mas além das 

crianças, os colaborado-

res da Irmandade tam-

bém se alegraram com a 

visita do bom velhinho!

Visita dos Personagens 
da Frozen

As unidades pediá-
tricas da Santa Casa de 
Santos receberam a vi-
sita dos personagens da 
Frozen, que alegraram as 
crianças por onde passa-
ram. A ação foi feita pela 
@cialancellotti em par-
ceria com a instituição, e 
organizada pelo Centro 
Integrado de Humani-
zação da Santa Casa de 
Santos.

Visita das Patinadoras da
Cia Lancellotti

No dia 22/12 a Santa 
Casa de Santos recebeu 
a visita muito especial 
das patinadoras da @
cialancellotti , parceira 
da @abrescasoficial , que 
vieram ao hospital para 
entregar presentes aos 
pacientes internados. Em 
clima natalino, as atletas 
estavam de trajes espe-
ciais, alegrando a tarde 
dos pacientes. 
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Neste mês de dezembro, Renata fez 19 anos de atuação na Santa Casa de Santos. Antes de Neste mês de dezembro, Renata fez 19 anos de atuação na Santa Casa de Santos. Antes de 
se formar na faculdade, ela chegou a fazer estágio no hospital e quando pegou o diploma de se formar na faculdade, ela chegou a fazer estágio no hospital e quando pegou o diploma de 

enfermeira em 2003, fez o processo seletivo no dia do aniversário e foi aprovada. “Fiquei qua-enfermeira em 2003, fez o processo seletivo no dia do aniversário e foi aprovada. “Fiquei qua-
se 6 anos no 6ºA, quando fui recolocada para o ambulatório de colonoscopia. Mas fiquei se 6 anos no 6ºA, quando fui recolocada para o ambulatório de colonoscopia. Mas fiquei 

apenas 3 meses, quando voltei de férias fui transferida para a UTI coronariana”, conta. apenas 3 meses, quando voltei de férias fui transferida para a UTI coronariana”, conta. 
Nessa época, Renata já tinha feito pós-graduação em cardiologia então atuar na UTI Nessa época, Renata já tinha feito pós-graduação em cardiologia então atuar na UTI 
coronária foi um sonho realizado. “Fiquei 9 anos na UTI, foi uma experiência incrível, eu coronária foi um sonho realizado. “Fiquei 9 anos na UTI, foi uma experiência incrível, eu 
amo aquele lugar. E após esse tempo me desafiei em algo novo em 2017. Fui escolhida amo aquele lugar. E após esse tempo me desafiei em algo novo em 2017. Fui escolhida 
para ser a enfermeira responsável pelo novo Serviço de Captação de Órgãos, onde para ser a enfermeira responsável pelo novo Serviço de Captação de Órgãos, onde 
estou até hoje”. Renata, na época, não tinha informação nem experiência com o as-estou até hoje”. Renata, na época, não tinha informação nem experiência com o as-
sunto, mas a força de vontade de mudar a vida das pessoas falou mais alto. “Fui atrás, sunto, mas a força de vontade de mudar a vida das pessoas falou mais alto. “Fui atrás, 
estudei muito, fiz cursos e mais cursos em São Paulo. A Captação de Órgãos abrange estudei muito, fiz cursos e mais cursos em São Paulo. A Captação de Órgãos abrange 
muitas áreas, no começo foi difícil, mas hoje está no meu coração”. Hoje o setor conta muitas áreas, no começo foi difícil, mas hoje está no meu coração”. Hoje o setor conta 
com a Renata como enfermeira, a Bruna e a Creusa como administrativos. “Elas são com a Renata como enfermeira, a Bruna e a Creusa como administrativos. “Elas são 
meu braço direito e esquerdo, a Captação envolve muito psicológico para conversar meu braço direito e esquerdo, a Captação envolve muito psicológico para conversar 
com a família que tem um ente querido com diagnóstico morte encefálica. Mas por com a família que tem um ente querido com diagnóstico morte encefálica. Mas por 
outro lado, saber que alguém da fila recebeu um órgão é muito gratificante”.outro lado, saber que alguém da fila recebeu um órgão é muito gratificante”.
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Serviço de Luto

Para mais informações, contate o Serviço de Luto 
da Santa Casa de Santos pelo telefone (13) 3202-0669.

O Complexo de Radioterapia da Santa Casa de Santos é o único da 
Baixada Santista com o acelerador linear Halcyon, que combina a 
tecnologia mais moderna de irradiação  (IMRT – Radioterapia de 
Intensidade Modulada), com o método mais preciso de localização, 
que é a radioterapia guiada por 
imagem (IGRT). 

Complexo de Radioterapia

                                         Com a intenção de suavizar a dor da perda e
                                        facilitar os trâmites na hora da despedida, 
                                     a Santa Casa de Santos oferece serviço de 
              apoio completo ao luto, primando pela humanização e 
 acolhimento no atendimento dos familiares.

Centro Cirúrgico
A Santa Casa de Santos lidera a região com o maior e mais bem equipado 
Centro Cirúrgico da Baixada Santista, além dos centros especializados para 
procedimentos obstétricos, oftalmológicos, hemodinâmica e cirurgias robóticas. 
No total, são 26 salas operatórias e 21 leitos de recuperação pós cirúrgica, 
com ampla estrutura de retaguarda para todos os casos.

Pronto Socorro - Adulto e Infantil
A Santa Casa de Santos conta com a maior rede de operadoras credenciadas 
da região e ampla assistência para urgências e emergências, com atendimento 
24 horas nos Prontos Socorros Adulto e Infantil. 
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SANTOS
FUNDADA EM 1543A Santa Casa de Santos parabeniza o Jornal da Orla pelos 49 anos de atuação em prol da informação.

Escaneie o QR Code e veja a relação completa dos convênios 
atendidos na Santa Casa de Santos:
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Conheça a nossa Rede Credenciada:

Intercâmbio

Santa
Saúde

dos Servidores Municipais 
de Cubatão

Ref.: Novembro/2022

*Plano Ana Costa Saúde - Somente atendimentos e procedimentos de radioterapia e broncoscopia. 
*Plano Trasmontano Saúde - Somente atendimentos ginecológicos e obstétricos.

Caixa de Previdência

*

*

Para maiores informações, aponte a câmera do seu smartphone 
para o QR Code ao lado, ou acesse: aabbrree..aaii//rreeddee--ccrreeddeenncciiaaddaa--ssccss

//iirrmmaannddaaddeessaannttaaccaassaaddeessaannttooss   ssaannttaaccaassaassaannttooss  wwwwww..ssaannttaaccaassaaddeessaannttooss..oorrgg..bbrr


