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JORNAL INTEGRAÇÃO
NÃO CIRCULA NO PRÓXIMO

FIM DE SEMANA
Comunicamos aos nossos assinantes

e leitores que o Jornal Integração não
circula no sábado (3) e volta às suas ativi-
dades no dia 10 de outubro.

GESTORES DA SANTA CASA RESPONDEM
QUESTIONAMENTOS DO JORNAL INTEGRAÇÃO

Administração da Santa Casa promove alterações benéficas ao
hospital. No destaque ao lado, o Frei Bento Aguiar, um dos ges-
tores da casa de saúde.

Dia 16 de setembro, o Frei
Bento Aguiar e o administrador
Carlos Eduardo Martins, da São
Bento Saúde, gestores da Santa
Casa de Misericórdia de Tatuí,
responderam questionamentos
feitos pelo Jornal Integração.
Desde julho, a empresa assu-
miu a direção administrativa do
único hospital público na cida-
de. Suas respostas demons-
tram que algumas mudanças
foram implementadas de forma
benéfica no hospital. Veja abai-
xo a íntegra das respostas:

Integração  – Em julho, a São
Bento Saúde assumiu a admi-
nistração da Santa Casa de
Tatuí. Neste período de gestão,
as contas do hospital público
tatuiano melhoraram?

Administração  - Até o mo-
mento não podemos dizer em
uma melhora nas contas do
hospital, pois não houve a entra-
da de receita nova, ou seja,
estamos recebendo a mesma
quantia dos meses anteriores,
porém o trabalho está sendo na
melhor utilização. Em outubro
inicia-se o recebimento do 1º
contrato “convênio” firmado após
assumirmos a gestão da Santa
Casa.

Integração  – Qual a dinâmi-
ca empregada para mudar o sis-
tema de gestão da Santa Casa?
Houve cortes de gastos?

Administração  - A dinâmica
adotada de inicio consiste em
analisar os processos desen-
volvidos e com a experiência
trazida das gestões em outros
hospitais e que condizem com a
realidade da Santa Casa busca-
mos a implantação para a
melhoria destes processos. A
redução de custos já se inicia a
partir do momento em que pro-
cessos começam a ser defini-
dos e controlados. Não foi dife-
rente neste primeiro momento.
Processos como o uso correto
dos enxovais, os processos de
lavanderia, adequação do qua-
dro de colaboradores, melhora
na aquisição de insumos, con-
troles do estoque da farmácia
bem como a padronização de
medicamentos auxiliaram para
a redução destes custos.

Integração  – Em julho, o sr.
afirmou que o pagamento de
médicos provocava déficit na
Santa Casa. Neste período, hou-
ve alguma mudança no sistema
de pagamento destes profissio-
nais que executam plantão à dis-
tância?

 Administração - Devido a
necessidade urgente de a São
Bento Saúde iniciar suas ativi-
dades junto a Santa Casa de
Tatuí, as informações relatadas
não foram na época obtidas ana-
lisando o contexto real, com isso,
hoje podemos informar que os
pagamentos médicos estão den-
tro da realidade adotada por
hospitais no Brasil e em alguns
casos os valores praticados por
nós estão abaixo dos valores
trabalhados em nossa própria

região. Porém, até o momento
não se alterou valores referente
a plantões.

Integração  – Na reunião para
mudança da gestão, a Santa
Casa apresentava uma dívida
de R$ 18 milhões. O sr. desco-
briu como chegou a esta situa-
ção e ela é administrável?

Administração - Analisando
os registros contábeis e tendo
como base a data de 31/07/2015
o passivo apresentado foi de
aproximadamente R$ 21 mi-
lhões. Este passivo é conse-
quência de anos e de várias
gestões. É grande o número de
impostos em abertos, de acor-
dos com fornecedores, de em-
préstimos com bancos, médi-
cos e etc. Cada gestão possui
uma forma de gerir, e não pode-
mos julgar se foi certa ou errada,
o que a São Bento Saúde pode
dizer que é possível administrar
este passivo, porém é funda-
mental equilibrar o operacional
do dia-a-dia e gerar caixa para
que possa planejar o pagamen-
to junto aos credores. Isto se faz
com trabalhos de redução de
custos e capitação de novas ori-
gens de receitas.

Integração  – Com a saída de
Unimed Tatuí a Santa Casa per-
deu uma receita de R$ 300 mil
mensais. Quais medidas estão
sendo adotadas para cobrir este
déficit provocado pela Unimed?

Administração - Tivemos um
grande impacto no caixa com a
saída da Unimed e com isto di-
ficultou honrar com alguns cre-
dores. A São Bento Saúde, para
amenizar este déficit, está bus-
cando novos convênios com pla-
nos de Saúde e com o SUS.
Outra medida está no incentivo
Santa Casa Sustentável, que tão
logo prevê o recebimento de apro-

ximadamente R$ 149.000,00 a
mais por mês na receita do hos-
pital.

Integração  – A Prefeitura de
Tatuí colabora com a Santa
Casa? Quanto efetivamente o
hospital recebe de verba pública
municipal?

Administração - Sim e mui-
to. Aproximadamente 60% é cus-
teado pela prefeitura municipal.

Integração  – O pronto socor-
ro está terceirizado para a Santa
Casa. Este setor provoca déficit
ou lucro nas contas hospitala-
res?

Administração  - A terceiri-
zação do Pronto Socorro já está
com tratativas adiantadas para
uma nova gestão junto à secre-
taria municipal de Tatuí. A incor-
poração deste setor a Santa
Casa trará grandes benefícios e
melhorias na performance da
gestão. Com a experiência da
São Bento Saúde a reestru-
turação poderá gerar econo-
mias, que proporcionarão um
equilíbrio financeiro.

Integração  – A São Bento
Saúde é conhecida por assumir
Santas Casas na “UTI” e colocá-
las sã e salvas. A Santa Casa de
Tatuí tem solução? Neste perío-
do administrativo houve alguma
perspectiva de melhora? Quais
as principais falhas de gestão
encontradas no hospital público
tatuiano?

Administração  - Sim, a San-
ta Casa de Tatuí tem solução e
estamos trabalhando junto a
provedoria e prefeitura munici-
pal para conseguirmos este
equilíbrio. Já tivemos melhoras
na Santa Casa em seus fluxos e
controles. A equipe de advoga-
dos da São Bento Saúde conse-
guiu a liminar que foi possível

dar continuidade no processo
para conseguirmos o Santa Casa
sustentável, que estava parado
devido a ausência das CND’S.
Fizemos um convênio de reta-
guarda em maternidade com a
cidade de Cerquilho e em breve
já teremos o aumento de aproxi-
madamente R$ 220.000,00 re-
ais na receita do hospital refe-
rente a estas duas ações, o que
fará com que compromissos
sejam conduzidos com mais
tranquilidade. Outro ponto im-
portante consiste na negocia-
ção com convênios, reestrutu-
ração da farmácia, melhora no
fluxo de lavanderia e a integração
com a provedoria que está reali-
zando um excelente trabalho na
captação de recursos que estão
sendo destinados a melhorias
das atividades do hospital e en-
tre outros.

Integração  – E, por fim, quais
as perspectivas para o futuro da
Santa Casa de Misericórdia de
Tatuí?

Administração  - Estamos o-
timistas e felizes por fazer parte
da administração da Santa Casa
de Tatuí. Não é um trabalho fácil,
requer muita dedicação de to-
dos e é um projeto que, em seis
meses, já conseguiremos co-
lher frutos deste trabalho. Ações
estão sendo tomadas para que
a atividades do dia-a-dia sejam
conduzidas com tranqüilidade,
bem como o pagamento em dia
dos salários e benefícios dos
colaboradores. Tão logo pode-
remos contar com novo convê-
nio e novos projetos que enri-
quecerão a qualidade da Saúde
para a população de Tatuí e re-
gião.

SALES GOMES APRESENTA
PROJETOS  À COMUNIDADE

Foto: Divulgação/Centro Paula Souza

Escola “Sales Gomes” abriga 4ª edição da EPA em outubro.

No período de 6 a 8 de outu-
bro, a Escola Técnica Estadual
(ETEC) “Sales Gomes” de Tatuí
promove a 4ª edição da EPA –
ETEC de Portas Abertas – que
tem por objetivo divulgar os cur-
sos oferecidos pelo Centro
Paula Souza em Tatuí, através
da exposição de trabalhos, pro-
jetos e experimentos desenvol-
vidos por alunos e professores.
Além disso, o evento proporcio-
na a oportunidade de conhecer
as instalações escolares.

No convite, a direção escolar
lembra que “ao longo dos 81
anos, a ETEC ‘Sales Gomes’
tornou-se uma referência no
Ensino Técnico – e agora Ensi-
no Médio – na região. A marca
desse sucesso é a integração
de seus professores, profissio-
nais e alunos às demandas da
sociedade local. Milhares de alu-
nos que por aqui estiveram são
hoje os profissionais que con-
duzem o crescimento regional
no setor industrial”.

Durante a 4ª EPA, haverá
apresentação de projetos, feira
de ciências, atividades de teatro
e dança, minicursos e palestras
nas áreas de física, nutrição e
dietética, química, administra-
ção, mecânica e mecatrônica,
eletrotécnica, segurança do tra-

balho, biologia, manutenção
automotiva, informática, edifica-
ções e meio ambiente. A escola
localiza-se na Praça Adelaide
Guedes, nº 1, no início da Rua 11

de Agosto. O convite é aberto à
toda a comunidade. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo
fone: (15) 3251-4242 ou no site:
www.salesgomes.com.br.

COOPERATIVA INAUGURA
SEGUNDA UNIDADE EM TATUÍ

A Coop – Cooperativa de
Consumo – informa que deverá
inaugurar sua segunda unidade
em Tatuí no próximo dia 30 de
setembro. O atendimento ao
público começará no dia 1º de
outubro. A 29ª loja da rede ocu-
pará as instalações da Fábrica
Santa Adélia, antiga tecelagem
situada na esquina das Ruas
Coronel Lúcio Seabra e Juvenal
de Campos, na região central da
cidade.

O prédio, tombado pelo
CONDEPHAAT – Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turísti-
co do Estado de São Paulo –
passou por ampla reforma, que
preservou sua arquitetura origi-
nal. O investimento neste imóvel
foi da ordem de R$ 20 milhões.
Segundo a assessoria da Coo-
perativa, a segunda loja de Tatuí
será a mais moderna e susten-
tável de toda a rede.

SEM “SHOPPING”

VEREADORES NÃO APROVAM
PROJETO DE ZONEAMENTO

DO PREFEITO MANU
Página 5


