


Altemir Farinhas ministra palestra sobre 
‘Equilíbrio Financeiro’ na Sipat  

Consultor de educação financeira de 
grandes empresas, o empresário e admi-
nistrador com especialização em finanças 
e engenharia econômica, Altemir Farinhas, 
ministrou palestra no dia 13 de junho, no 
salão de reuniões da Santa Casa de Marília, 
fazendo parte da Sipat (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho) da 
instituição.
 De acordo com Altemir, 63,4% da popu-
lação brasileira está endividada. “O cartão 
de crédito corresponde à maioria destas dí-
vidas. Aliás, o cartão de crédito é bom para 
quem sabe usar, mas para quem não sabe 
pode ser uma arma”, alertou ele.
 Uma vida financeira desequilibrada 
pode trazer uma série de problemas, con-
forme o consultor. Alguns deles podem ser 
os transtornos alimentares, irritabilidade, 
dificuldade para tomar decisões, distúrbio 
do sono, tensão emocional e outras. “As pes-
soas precisam aprender a lidar com as finan-
ças”. 
 Para uma boa “saúde financeira”, o pa-
lestrante destacou três palavras de coman-
do a serem colocadas em ação: trabalhar, 
administrar e investir. “É preciso aprender a 
dizer não a você e às pessoas que estão à 
sua volta. Saber quando é preciso comprar e 
quando é desnecessário. E garantir sempre 
uma reserva, aprender a poupar e guardar 
dinheiro”.

 O planejamento financeiro familiar foi 
citado por Altemir como fundamental. “As 
crianças têm que saber como o dinheiro é 
gasto e colaborarem para que não haja o 
desperdício de comida, além de saberem 
que um banho demorado, por exemplo, 
estará gerando gastos excessivos de água e 
energia elétrica”.
 O palestrante classificou como despe-
sas boas aquelas com alimentação, saúde, 
educação, transporte, energia elétrica, água 
e internet. Na categoria das despesas ruins 
foram mencionados pagamentos de juros a 
bancos e de mensalidades a clubes não fre-

quentados. E entre as despesas ocultas, ele 
ressaltou as ocasiões de quebras de veículos 
ou gastos com o tratamento de doenças. 
Dinâmica com balões foi desenvolvida pelo 
palestrante, que também exibiu vídeos rela-
cionados à educação financeira e os 10 man-
damentos para o equilíbrio das finanças - en-
tre eles: não gastarás mais do que ganharás, 
não utilizarás os limites de cheques especiais 
ou cartões de crédito, não emprestarás che-
ques ou seu nome, não comprarás apenas 
por desejo e pouparás hoje para que tenhas 
amanhã. 
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Destaque Nacional

 É com muita alegria que comemoramos 
estas nove décadas de fundação do hospi-
tal e em nossos eventos fizemos questão de 
celebrar esta data tão importante ao lado da 
sociedade mariliense.
 Ficamos satisfeitos em ver a Santa Casa 
de Marília em lugar de destaque no cenário 
nacional entre os hospitais filantrópicos. E 
isso se deve ao trabalho sério e íntegro de-
senvolvido pela nossa Provedoria, Direções 
Executiva, Técnica e Clínica, com o total apoio 
da Irmandade, além do empenho dos nossos 
1.100 colaboradores, que compreendem o 
nosso maior tesouro.
 Ao completar 90 anos, a Santa Casa apre-
senta conquistas importantes. Com a inaugu-
ração da nova Quimioterapia Adulto “Letícia 
Manna Gervásio”, praticamente dobramos a 
quantidade de sessões de quimioterapia rea-
lizadas no hospital. 
 Já desenvolvemos um grande trabalho no 
tratamento do câncer, com número expressi-
vo de consultas, exames e procedimentos 

cirúrgicos e em breve, implan-
taremos o nosso setor de Ra-
dioterapia, além do Hospital 
Oncológico, que funcionará 
em área que será reforma-

da para a ampliação dos 
atendimentos nos 
consultórios de 
oncologia clínica 
e cirúrgica. Serão 
32 leitos de in-
ternação e 14 
consultórios a 
serem dispo-
nibilizados em 
uma área total 
de 2.264,40m² 

e investimentos de R$ 3.205.595,67 com re-
cursos do Pronon (Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica), do Ministério 
da Saúde.
  O Complexo Ambulatorial “Bento de 
Abreu Sampaio Vidal” é outra grande con-
quista para o hospital. No prédio de três pa-
vimentos vão funcionar ambulatórios de es-
pecialidades médicas e outros serviços, hoje 
desenvolvidos na matriz da avenida Vicente 
Ferreira. Além disso, terão início as atividades 
do Consultório Odontológico para a utiliza-
ção da Oncologia Pediátrica, com recursos 
provenientes do McDia Feliz.
 Mesmo com as dificuldades enfrentadas 
pela saúde pública no País, nos orgulhamos 
de realizar mais de 70% dos nossos atendi-
mentos através do SUS (Sistema Único de 
Saúde) para uma região de 62 municípios.
 Agradecemos o apoio que temos recebi-
do dos parlamentares, que destinam emen-
das, de suma importância, para a aquisição de 
equipamentos e reformas de diversos setores 
do hospital.
 O nosso Centro Cirúrgico também passou 
por ampla reforma e adequação, proporcio-
nando condições de trabalho ainda melhores 
aos nossos cirurgiões, bem como à equipe de 
apoio que atua nesta importante unidade.
 Trabalhar com planejamento é funda-
mental para projetarmos um serviço de ex-
celência em um futuro próximo. Para isso, a 
Santa Casa de Marília realizou o seu Planeja-
mento Estratégico para os próximos seis anos. 
Recebemos profissionais competentes da In-
forhealth Consultoria e Educação Integradas 
em Saúde, envolvendo as nossas lideranças, 
contemplando aspectos administrativos e as-
sistenciais.
 Sabemos da situação difícil de muitas San-
tas Casas do País e ficamos orgulhosos em ver 
que a nossa unidade hospitalar funciona. Te-
mos uma tabela SUS extremamente defasa-
da e algumas dificuldades, mas enfrentamos 
tudo da melhor forma e conseguimos garan-
tir um atendimento de qualidade aos nossos 
pacientes.
 No planejamento estratégico de 2006, a 
palavra era “sobrevivência” e mesmo reconhe-
cendo que existe muito a evoluir, hoje inicia-
mos um processo de crescimento. Estas ativi-
dades são fundamentais para levantarmos as 
nossas dificuldades e apontarmos soluções. 
Desta forma, estaremos preparados para os 
novos desafios.
 É muito bom ver o envolvimento dos nos-

 Desenvolvido há 13 anos na Santa Casa 
de Marília, o Programa de Ginástica Laboral 
está ampliando a sua abrangência e para 
isso, vai continuar contando com o impor-
tante apoio dos monitores, treinados para 
desenvolver as atividades nos setores de 
atuação profissional deles dentro do hospi-
tal.
 “Em reconhecimento ao grande traba-
lho dos monitores, entregamos presentes 
a eles. Já realizamos a ginástica laboral com 
o apoio deles nos setores de Compras, Con-
tabilidade, CPR (Central de Processamento 
de Roupas), Faturamento, Auditoria e CAP 
(Central de Autorizações de Prontuários)”, 
comentou a fisioterapeuta do trabalho do 

Programa de Ginástica Laboral amplia abrangência 
com o apoio de monitores

SESMT (Serviço Especializado em Segurança 
e Medicina do Trabalho) e responsável pelo 
Programa de Ginástica Laboral, Maria Izabel 
Silva Travitzky.
 A ginástica laboral consiste na realização 
de exercícios que contribuem para a concen-
tração, coordenação motora, flexibilidade, 
consciência corporal, equilíbrio, resistência e 
respiração. “Os exercícios ajudam os nossos 
colaboradores nas atividades diárias deles”.
 O programa também já está sendo reali-
zado nos setores de Higiene e Limpeza e Ge-
rência do Pronto Saúde. Em breve, os setores 
de Infraestrutura, SND (Serviço de Nutrição 
e Dietética) e Enfermarias estarão desenvol-
vendo as atividades.

Faturamento faz parte da ampliação do Programa 
de Ginástica Laboral; premiação foi entregue 

sos funcionários com a Sipat (Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho). Este 
ano percebemos uma preocupação com o 
bem-estar dos colaboradores e no que diz 
respeito à depressão. Nossos psicólogos es-
tão atentos para dar o suporte necessário aos 
colaboradores que necessitarem. Além disso, 
palestras contemplaram temas importantes 
como a educação financeira, algo que preci-
sa ter uma atenção especial das pessoas, pois 
mexe com diversos aspectos da vida delas.
 Não podemos deixar de destacar o gran-
de trabalho da nossa equipe no AME (Am-
bulatório Médico de Especialidades) de São 
Carlos, administrado pela Santa Casa de Ma-
rília, em sua atuação como OSS (Organização 
Social de Saúde). São cinco mil atendimentos 
realizados, em média, por mês e o principal: 
com muita eficiência.
 Aliás, temos recebido muitos elogios por 
parte da Regional de Saúde de Araraquara, da 
qual o AME de São Carlos faz parte e nos co-
locamos à disposição da população de Marília 
para gerir um ambulatório de especialidades 
médicas, nos mesmos moldes, aqui no nosso 
município.
 É digno de elogios o trabalho desenvol-
vido pelo nosso SCIH (Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar), que realiza campanhas 
para estimular a higienização das mãos. Prova 
do sucesso do trabalho é a redução no núme-
ro de infecções que vem sendo registrada nos 
últimos anos. Tudo isso sob a coordenação do 
nosso superintendente assistencial Márcio 
Mielo.
 E, por fim, é preciso exaltar o desempenho 
da nossa comissão organizadora do McDia 
Feliz em Marília, que vem se destacando, há 
20 anos, na obtenção de recursos para a nos-
sa Oncologia Pediátrica, numa parceria com 
o Instituto Ronald McDonald, na venda dos 
sanduíches Big Mac e de camisetas estiliza-
das.
 Contamos com o apoio de todos vocês 
em nossa missão de fazer com que a Santa 
Casa de Marília continue sendo uma institui-
ção de destaque na prestação de serviços em 
saúde.

Palestrante é 
consultor de educação 
financeira de grandes 
empresas

 Os monitores têm papel fundamental 
neste processo de ampliação do Programa 
de Ginástica Laboral e para estarem qualifi-
cados para passarem corretamente os exercí-
cios a serem feitos pelos demais funcionários, 
eles são treinados pela fisioterapeuta do SES-
MT da Santa Casa de Marília. “



Inaugurações e eventos marcam as comemorações de nove décadas do hospital

Especial de 
aniversário
Santa Casa 
de Marília

 A Santa Casa de Marília completa 90 anos de fundação em 
2019. Inaugurações e eventos aconteceram para celebrar as 
nove décadas de atuação do hospital fundado por Bento de 
Abreu Sampaio Vidal.
 Cerca de 700 pessoas participaram do abraço ao prédio da 
instituição, no dia 22 de abril, data em que o hospital comemo-
rou aniversário. Com a presença de autoridades, foto oficial de 
funcionários e parceiros, além de bolo gigante, marcaram as 
festividades.
 O 1º vice-provedor da Santa Casa, Norival Carneiro Rodri-
gues, agradeceu a presença de todos. “É um dia de muita ale-
gria para todos nós. O hospital presta relevantes serviços para 
a saúde pública da região, com mais de 70% dos atendimentos 
sendo realizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Tudo isso, 
graças à dedicação dos nossos colaboradores, que não medem 
esforços para bem atender a população”.
 Alunos da escola estadual Bento de Abreu Sampaio Vidal, 
atiradores do Tiro de Guerra, escoteiros e desbravadores da 
Igreja Adventista e pessoas da sociedade em geral estiveram 
ao lado dos funcionários “abraçando” o prédio da instituição 
aniversariante.

Comemorações 
no dia 22 de abril: 
Pose para a foto 
com os colabo-
radores e bolo 
gigante

Sessão solene realizada no dia 24 de maio, no 
plenário da Câmara Municipal, homenageou 
a Santa Casa de Marília pelos seus 90 anos de 
prestação de serviços na assistência em saúde 
para Marília e região. O provedor da Santa Casa, 
Milton Tédde, destacou o trabalho desenvolvido 
pela Direção do hospital. “São 90 anos de histó-
ria. Não é fácil, mas quando se tem boa vontade 
fazemos acontecer. Procuramos priorizar a classe 
mais pobre e são exatamente os menos favoreci-
dos que necessitam da Santa Casa”. Receberam 
certificados em reconhecimento aos serviços 
prestados pela Santa Casa de Marília o provedor 
Milton Tédde, o 1º vice-provedor Norival Carneiro 
Rodrigues, o 2º vice-provedor Luiz Antônio Orlan-
do, o secretário geral Wilson Passador, o 1º secre-
tário Luiz Carlos Pfeifer, o 2º secretário Jair Jayme 
Rubira, o tesoureiro geral Ivan Jacinto Zochio, o 
2º tesoureiro Washington Carneiro Guillen, o re-
presentante do Conselho Fiscal Issei Sakamoto, o 
presidente do Conselho de Administração Romil-
do Raineri Júnior, o superintendente geral Sérgio 
Stopato Arruda, o superintendente assistencial 
Márcio Mielo, o diretor administrativo João Luís 
Castro Vellucci, o diretor clínico Lélio Carli Batista 
e a auxiliar de enfermagem há 45 anos no hospi-
tal Nair Zanoni.

A Campanha de Doação de Sangue promovida pelos colaboradores 
da Santa Casa de Marília foi um sucesso. De 22 a 27 de abril, compa-
receram ao Hemocentro da Famema 408 candidatos à doação, sendo 
que 360 puderam doar sangue. 

Com direito à apresentação do Grupo de Flautas Doces da entidade Amor de Mãe, do Coral 
da Apeoesp e do Madrigal Per Noi, no dia 3 de maio, foi entregue a obra do Complexo Am-
bulatorial “Bento de Abreu Sampaio Vidal” da Santa Casa, no antigo prédio do Educan-
dário. No local, serão desenvolvidas atividades ambulatoriais e outros serviços do hospital.

Cerimônia foi realizada no dia 
30 de abril para a inauguração 
da Nova Área de Quimiotera-
pia Adulto “Letícia Manna 
Gervásio”, da revitalização do 
Centro Cirúrgico e o lança-
mento do Projeto do Hospital 
Oncológico.

Jantar comemora-
tivo no Moinho Ma-
tarazzo, dia 13 de 
abril. Provedores da 
Santa Casa foram 
homenageados.

O diretor geral e de relações institu-
cionais da Santa Casa de Misericórdia 
de Porto Alegre-RS, Júlio Dornelles, 
destacou o tema “Cenário Atual e 
Uma Perspectiva de Futuro para as 
Entidades Filantrópicas”, em palestra 
realizada no dia 
26 de abril, na 
Casa do Médico. 
O presidente da 
CMB e da Fehosp, 
Edson Rogatti, 
abriu os 
trabalhos.

Palestra com o gerente da materni-
dade e pediatria do HIAE (Hospital 
Israelita Albert Einstein), Linus 
Pauling Fascina, sobre 
“Ciência da Melhoria: 
Pequenos Testes para 
Resultados de 
Excelência”, aconteceu 
no dia 16 de abril, 
na Casa do Médico.

Evento artístico cultural que promove o 
engajamento de colaboradores e terceiros 
do hospital, o Pratas da Casa foi a atra-
ção no dia 11 de abril, no Teatro do Colé-
gio Sagrado Coração de Jesus.

Funcionários e Diretoria do hospital no Desfi-
le Cívico Militar de 4 de abril, celebrando os 
90 anos da instituição e do município.



AME de São Carlos tem média mensal de 
5 mil atendimentos
 Administrado pela Santa Casa de Marília 
em parceria com a Secretaria de Estado da 
Saúde, o AME (Ambulatório Médico de Es-
pecialidades) de São Carlos realiza média de 
5 mil atendimentos/mês. A unidade tem um 
perfil ambulatorial clínico de alta resolutivida-
de em diagnóstico com utilização de tecnolo-
gia de ponta em equipamentos, oferecendo 
consultas, exames e orientação terapêutica, 
além de cirurgias de pequeno porte, com o 
principal objetivo de garantir apoio às UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unida-
des de Saúde da Família).
 “Atendemos grande quantidade de mu-
nicípios e estamos satisfeitos com os resul-
tados obtidos neste primeiro ano de funcio-
namento. Trabalhamos para aperfeiçoar cada 
vez mais os nossos atendimentos em busca 
da excelência”, comentou a coordenadora ge-
ral do AME de São Carlos, Érica Legutcke.
 O 1º vice-provedor da Santa Casa de Ma-
rília, Norival Carneiro Rodrigues, destacou o 
grande sucesso do AME de São Carlos neste 
primeiro ano de funcionamento. “É motivo de 
muito orgulho para nós ver o nosso modelo 
de gestão se destacando em um sistema de 
saúde pública de outro município. Como Or-
ganização Social de Saúde, cumprimos com 
o nosso papel, que vai além da unidade hos-
pitalar filantrópica, que este ano completa 
nove décadas com uma extensa ficha de ser-
viços prestados em saúde para a população 
da região de Marília. Agora também estamos 

levando a nossa eficiência administrativa 
para diversas cidades da região de São Car-
los”.
 O Relatório de Atividades de 2018 apon-
ta que o AME de São Carlos realizou 29.954 
atendimentos, sendo 14.806 exames, 12.964 
consultas médicas, 1.602 consultas não mé-
dicas (enfermagem, farmácia e nutrição) e 
582 cirurgias.
 A unidade atende nas especialidades 
médicas de anestesiologia, cardiologia, ci-
rurgia geral, dermatologia, endocrinologia 
e metabologia, gastroenterologia, ginecolo-
gia, hematologia e hemoterapia, mastologia, 
neurologia, neuropediatria, oftalmologia, 
otorrinolaringologia, pneumologia, proc-
tologia e urologia. O AME também realiza 
procedimentos cirúrgicos dermatológicos e 
biópsias de próstata e de mama.

 Entre os exames realizados pelo AME de 
São Carlos estão: avaliação urodinâmica com-
pleta, campimetria computadorizada, coleta 
de material para exame laboratorial, colo-
noscopia, ecocardiografia de estresse, eco-
cardiografia transesofágica, ecocardiografia 
transtorácica, eletrocardiograma, eletroence-
falografia, eletroneuromiografia, endoscopia, 
espirometria ou prova de função pulmonar 
completa com broncodilatador, mamografia, 
mapeamento de retina, monitoramento pelo 
sistema holter 24h (3 canais), monitorização 
ambulatorial de pressão arterial, nasofibros-
copia, paquimetria ultrassônica, radiografia 
em geral, teste de esforço/teste ergométrico, 
ultrassonografia em geral.
 

AME de São Carlos iniciou suas atividades no dia 28 de março de 2018

Prestação de Contas de Emendas 
Parlamentares destinadas à Santa Casa 
de Marília referentes ao ano de 2018

SCIH faz campanha sobre a importância da higienização das mãos
 O SCIH (Serviço de Controle de In-
fecção Hospitalar) da Santa Casa de 
Marília realiza campanha permanente 
para orientar colaboradores, pacientes e 
acompanhantes sobre a importância da 
higienização das mãos. Em 5 de maio foi 
lembrado o Dia Mundial de Higienização 
das Mãos. Atividades são desenvolvidas 
constantemente para informar sobre o 
procedimento correto no momento de 
lavar as mãos com água e sabão ou de 
higienizá-las com álcool gel. A equipe do 
SCIH tem percorrido os diversos setores 
do hospital orientando sobre a forma 
correta de higienizar as mãos, reforçando 
sempre a técnica a ser adotada e os mo-
mentos primordiais. 
 “Com água e sabão, é preciso esfregar 

bem as mãos, de 40 a 60 segundos, en-
quanto que com o álcool gel o procedi-
mento deve ser de 20 a 30 segundos. É 
importante esfregar bem a palma, o dor-
so, a região entre os dedos, o polegar e o 
punho”, explicou a médica infectologista 
e coordenadora do SCIH, Neila Raquel Ca-
pelli da Silva.
 Já há alguns anos foram instalados 
dispensers e pumps de álcool gel pelo 
hospital. 
 Neila elogiou a UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva) Adulto e REC (Unidade de 
Recuperação Cardiológica) da Santa Casa 
de Marília pelos recentes resultados apre-
sentados. “Fomos selecionados entre 120 
hospitais do País e estamos participando 
do Proadi (Programa de Apoio ao Desen-

volvimento Institucional) do Ministério 
da Saúde, com redução considerável do 
número de infecções. Para isso, ações 
importantes vêm sendo promovidas no 
hospital e este trabalho para estimular a 
higienização das mãos é uma delas”.

Parlamentar Qtde. Descrição Vr Total (R$)

Beto Mansur Incremento de Teto para Média e Alta Complexidades 200.000,00

Capitão Augusto Incremento de Teto para Média e Alta Complexidades 1.000.000,00

Flavinho

7 Carro de Curativos

200.000,002 Monitor Multiparâmetro

1 Ventilador Pulmonar

José Mentor 5 Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica 100.000,00

Mendes Thame

5 Balança Antropométrica Adulto

150.000,00

1 Câmara para Conservação de Hemoderivados

5 Carro de Curativos

10 Carro de Emergência

2 Monitor Multiparâmetro

Miguel Haddad Incremento de Teto para Média e Alta Complexidades 350.000,00

Nelson Maquezelli

6 Berço Hospitalar com Grade

100.000,00

1 Freezer para Soroteca

1 Microscópio Laboratorial

5 Poltrona para Doação de Sangue

1 Seladora Dielétrica para Bolsa de Sangue

Paulo Maluf

7 Carro de Curativos

200.000,002 Monitor Multiparâmetro

1 Ventilador Pulmonar

Walter Ihoshi
1 Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida

400.000,00
1 Sistema de Hipo/Hipertemia

Higienização das mãos é fundamental para 
prevenir infecções



Hospital desenvolve Planejamento Estratégico 
para os próximos seis anos
 A Santa Casa de Marília desenvolve o seu 
Planejamento Estratégico para os próximos 
seis anos (com atualizações a cada dois anos), 
considerando a sua avaliação no momento e 
a necessidade de planejar ações eficientes 
a médio e longo prazo. Nos dias 27 e 28 de 
fevereiro, no Estoril Hotel, profissionais da In-
forhealth Consultoria e Educação Integradas 
em Saúde fizeram um workshop para as prin-
cipais lideranças do hospital com o objetivo 
de construir um planejamento que vislum-
bre aspectos administrativos e assistenciais, 
considerando o negócio da empresa: Saúde. 
 O diretor-executivo da Inforhealth Con-
sultoria e Educação Integradas em Saúde, 
Luís Ângelo Ozan Maligieri e a professora 
Ana Gomes Tomazelli, coordenaram as ativi-
dades.
 Entre os temas abordados estiveram “Ma-
triz de SWOT, Ciclo PDCA (Plan - Do - Check  
- Act/ planejar – fazer – checar e corrigir”, “Ma-
triz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência)” e 
posicionamento estratégico.
 “Primeiro precisamos saber onde a insti-
tuição quer chegar e através de indicadores 
traçar o planejamento. O que foi planejado 
deve ser executado, gerando posteriormen-
te a necessidade de checagem constante 
das ações implementadas. Identificar prio-
ridades, prazos, responsáveis e avaliações  
sistematizadas do que foi planejado torna-se 
essencial ”, enfatizou Maligieri.
 “É preciso que a empresa/instituição 

enxergue suas forças e fraquezas, oportu-
nidades e ameaças. É importantíssimo este 
cruzamento de informações, fazer este diag-
nóstico. Somente desta forma será possível 
melhorar a qualidade na assistência em saú-
de e também aproveitar as chances ofereci-
das pelo mercado. Não tem como planejar 
sem conhecer o local onde o serviço é pres-
tado”, disse Tomazelli. 
 O 1º vice-provedor da Santa Casa, Norival 
Carneiro Rodrigues, lembrou da situação difí-
cil de muitas Santas Casas do País e lembrou 
que a unidade hospitalar de Marília funciona. 
“Temos uma tabela SUS (Sistema Único de 
Saúde) extremamente defasada e algumas 
dificuldades, mas enfrentamos tudo da me-
lhor forma e conseguimos garantir um aten-
dimento de qualidade aos nossos pacientes”.
 O superintendente do hospital, Sérgio 
Stopato Arruda, destacou que no primeiro 
Planejamento Estratégico da Santa Casa de 

Profissionais da Inforhealth Consultoria e Educação 
Integradas em Saúde fizeram um workshop para as 
principais lideranças do hospital

 Comitiva da Santa Casa de Marília mar-
cou presença no lançamento do McDia Feliz 
2019, no dia 5 de junho, em lanchonete do 
bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital 
paulista.
 “No evento, foram ressaltadas algumas 
oportunidades existentes para garantirmos 
o sucesso desta campanha tão importante 
no combate ao câncer infanto-juvenil. Es-
taremos participando pelo 20º ano conse-
cutivo”, disse o coordenador do McDia Feliz 
em Marília, Alex Torres, que esteve no lança-
mento do McDia Feliz ao lado do superinten-
dente geral da Santa Casa de Marília, Sérgio 
Stopato Arruda, da secretária Silvia Marinato 
e da psicóloga Danielle Gerlack.
 Com os recursos da campanha do ano 
passado, a Santa Casa de Marília contratou 

Comitiva marca presença no lançamento nacional do McDia
equipe multiprofissional - duas enfermeiras, 
psicóloga, assistente social e nutricionista - 
para atendimento exclusivo na Oncologia 
Pediátrica.
 Para este ano, o hospital pretende utilizar 
os recursos do McDia Feliz para a implanta-
ção do Projeto Diagnóstico Precoce Salva 
Vidas, com a capacitação de profissionais de 
unidades de saúde do município para en-
caminhamento de crianças e adolescentes 
com suspeita de câncer para diagnóstico e 
acompanhamento da Santa Casa de Marília. 
“Quanto mais cedo se descobre esta doença, 
maiores são as chances de cura”.
 Durante o lançamento do McDia Feliz 
em São Paulo, o superintendente geral da 
Santa Casa de Marília, Sérgio Stopato Arruda, 
oficializou convite para o superintendente 

do Instituto Ronald McDonald, Chico Neves, 
participar da solenidade para a implemen-
tação do Projeto Diagnóstico Precoce Salva 
Vidas, em Marília. 
 Além de Chico Neves, estiveram no lan-
çamento do McDia Feliz, em São Paulo, a pre-
sidente do Instituto Ayrton Senna – parceiro 
da campanha pelo 2º ano consecutivo, Vivia-
ne Senna e o presidente do McDonald’s no 
Brasil, Paulo Camargo.

Marília, em 2006, a palavra era “sobrevivência” 
e mesmo reconhecendo que existe muito a 
evoluir, ele ressaltou que a instituição está 
no caminho certo. “Acredito que atividades 
como esta são fundamentais para levantar-
mos as nossas dificuldades e apontarmos 
soluções, estando assim preparados para os 
novos desafios”.
 O presidente do Conselho Administrativo 
da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de 
Marília, Romildo Raineri, enfatizou a impor-
tância do trabalho desenvolvido no hospi-
tal. “A atividade hospitalar talvez seja a mais 
complexa que exista e pode ter certeza que o 
serviço oferecido pela instituição faz sim toda 
a diferença na vida das pessoas. O Planeja-
mento Estratégico é importante para as nos-
sas lideranças atuarem de forma integrada e 
saberem onde a Santa Casa quer chegar”.

Representantes da Santa Casa de Marília 
com o superintendente do Instituto Ronald 
McDonald, Chico Neves


