
CONSAÚDE ELEGE
NOVO PRESIDENTE
O prefeito de Barra do Turvo, Dr. Jefferson Luiz Martins,
foi eleito por aclamação durante assembleia

José Antonio Antosczezem foi reeleito diretor superintendente
para o biênio 2018/2019

Comissão de Transplante do HRLB/CONSAÚDE busca conscientizar  
famílias sobre a doação de órgãos
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O Hospital Regional Dr. Leo-
poldo Bevilacqua (HRLB), de 
Pariquera-Açu, administrado 
pelo CONSAÚDE, teve um Dia 
das Crianças bem especial. A 
programação da semana con-
tou com diversas atrações para 
crianças internadas na pedia-
tria. O evento foi promovido em 
comemoração à data, celebra-
da dia 12 de outubro em todo 
Brasil.

Um dos pontos altos foi a visi-
ta do personagem Bob Orla, no 
dia 11. Bob reúne milhares de 
fãs nas redes sociais, é o per-
sonagem de humor criado pelo 
humorista Cléber Oliveira, fa-

DIA DAS CRIANÇAS É CELEBRADO 
COM ATRAÇÕES ESPECIAIS

zendo parte da programação 
da fanpage Humor Iguapen-
se. Ele faz sucesso utilizando 
bordões já famosos como “o 
fraco”, “nho nho”, entre ou-
tros, com um sotaque típico  
da região. 
Bob Orla visitou o HRLB/CON-
SAÚDE com o objetivo de fazer 
a alegria da criançada da ala pe-
diátrica e também dos adultos.

Como já vem ocorrendo em 
anos anteriores, a ala pediátrica 
foi preparada para receber a vi-
sita da Liga da Justiça, na quin-
ta-feira (12). Os super-heróis 
alegraram os pequenos pacien-
tes, levando ânimo e momen-

tos de alegria a todos do HRLB. 
Teve ainda visita da Turma da 
Galinha Pintadinha.

Outra atração foi trazida pela 
educadora Marcia Mendes, de 
Juquiá. Vestida de Emília, a 
boneca do Sítio do Pica-Pau  
Amarelo, Marcia animou fun-
cionários, adultos e pequenos  
pacientes do HRLB, no dia 13.

A ala pediátrica do Hospital 
também foi decorada especial-
mente para o Dia das Crianças. 
Balões coloridos decoraram a 
pediatria e a brinquedoteca do 
Hospital, e muitas brincadeiras 
e distribuição de presentinhos 

A ALA PEDIÁTRICA foi preparada para receber a visita de personagens da Liga da Justiça

“Com o apoio dos prefeitos do 
Vale do Ribeira e Litoral Sul, da 
Secretaria de Estado da Saúde 
e demais autoridades, fomos 
mais além. 

Neste ano, apesar da crise, 
conseguimos manter a quali-
dade no atendimento em saú-
de, com transparência na ges-
tão e priorizando o cuidado 
com os nossos pacientes. 

Agradeço a todos prefeitos, 
vereadores, funcionários e 
diretoria do CONSAÚDE por 
todo o empenho e dedicação. 
2018 será um ano de muito 
trabalho, sempre focando no 
compromisso com a saúde da 
população do Vale do Ribeira. 

Desejo a todos boas festas e 
um Ano Novo repleto de re-
alizações, lembrando sempre 
que juntos somos mais fortes”.

José Antonio Antosczezem 
diretor superintendente CONSAÚDE

EDITORIAL

contagiaram os pequenos e 
seus acompanhantes. 

“A nossa intenção em celebrar 
essa e outras datas comemo-
rativas é mostrar para a comu-
nidade que o HRLB está indo 
além do cuidado profissional. 
São ações de amor e carinho ao 
próximo. Isso é humanização”, 
destacou a diretora de Recur-
sos Humanos do CONSAÚDE 
Leiri Kozikoski. 

O evento foi organizado pela 
equipe da pediatria do HRLB, 
com a colaboração das equipes 
da copa e da limpeza e de 
voluntários. 
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O CONSAÚDE realizou no dia 15 
de dezembro a reunião do Con-
selho de Administração e As-
sembleia de Prefeitos, logo após 
reunião do Comitê de Bacias Hi-
drográficas do Ribeira de Iguape 
e Litoral Sul. Durante o encon-
tro, houve a eleição da Presidên-
cia, Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal e diretor superin-
tendente.

 O presidente 2018, eleito por 
aclamação durante a Assembleia, 
foi o prefeito de Barra do Turvo, 
Dr. Jefferson Luiz Martins; tendo 
como vice-presidente o prefeito 
de Miracatu Ezigomar Pessoa Ju-
nior. 

José Antonio Antosczezem foi 
reeleito diretor superintenden-
te do CONSAÚDE para o biênio 
2018/2019. Para a presidência do 
Conselho Fiscal foi eleito o pre-
feito de Ilha Comprida Geraldino 
Junior, tendo como suplente o 
prefeito de Juquiá, Renato Soa-
res. 
O prefeito de Registro e atual 
presidente do CONSAÚDE Gil-
son Fantin, agradeceu a todos 
pela união em prol da saúde no 
Vale do Ribeira e parabenizou os 
funcionários do CONSAÚDE pelo 
excelente trabalho desenvolvido.

O presidente eleito Dr. Jefferson 
agradeceu o resultado e falou das 
metas principais para 2018. “Eu 
gostaria, primeiramente, de agra-
decer a confiança de todos os 
prefeitos depositada em mim. Há 

CONSAÚDE ELEGE NOVO PRESIDENTE

JOSÉ ANTONIO Antosczezem foi reeleito diretor superintendente para o biênio 2018/2019

26 anos estou no Vale do Ribeira 
e posso dizer que nossa saúde é 
de qualidade se comparada com 
outras regiões. Para 2018, nossas 
pretensões frente ao CONSAÚDE 
são otimizar os serviços e huma-
nizar ainda mais o atendimento 
em saúde”, afirmou.

O diretor superintendente ree-
leito também agradeceu a con-
fiança. “Agradecer ao apoio dos 
prefeitos, a toda minha equipe e 
todos funcionários do CONSAÚ-
DE, indistintamente. Para 2018, 
nossas expectativas são mui-
to trabalho e uma programação 
dentro das necessidades de saú-
de do Vale do Ribeira para melhor 
atender a população. Vamos am-
pliar a parceria com o Governo 
do Estado para que tenhamos o 
melhor resultado possível. Tere-
mos muito trabalho, muita luta, 
com bons resultados”, finalizou 
Antosczezem. 

A Assembleia do CONSAÚDE 
aconteceu no Rotary Club de Re-
gistro, com a presença de pre-
feitos e autoridades do Vale do 
Ribeira. Durante a reunião, fo-
ram apresentados os balancetes 
mensais de receitas e despesas 
de 2017, a proposta orçamentária 
para o exercício de 2018, o rela-
tório anual das atividades execu-
tadas em 2017 e o plano anual de 
atividades para 2018. 

Estiveram presentes na Assem-
bleia os prefeitos de Barra do 
Turno, Dr. Jefferson Luiz Mar-

tins; Cajati, Lucival José Cordeiro; 
Edorado, Durval Adélio de Morais; 
de Iguape, Wilson Almeida Lima; 
de Ilha Comprida, Geraldino Bar-
bosa de Oliveira Junior; de Itariri, 
Dinamérico Gonçalvez Perone; 
Miracatu, Ezigomar Pessoa Ju-
nior; de Registro, Gilson Fantin; 
de Ribeira, Jonas Dias Batista e de 
Sete Barras, Dean Alves Martins. 
Por procuração, participaram os 
representantes dos prefeitos de 
Apiaí, Itapirapuã Paulista, Jacu-
piranga, Juquiá, Pariquera-Açu e 
Tapiraí.

Unidades 

O CONSAÚDE é um Consór-
cio que reúne 24 municípios e 
administra unidades em todo o 
Vale do Ribeira. São elas: Hospi-
tal Regional Dr. Leopoldo Bevila-
cqua (HRLB), de Pariquera-Açu; 
Complexo Ambulatorial Regional 
(CAR), de Registro; Laboratório 
Regional, de Registro; o Centro 
de Formação de Recursos Hu-
manos (CEFORH), de Parique-
ra-Açu e o Hospital Adhemar de 
Barros (HAB), de Apiaí (Convênio 
de Cooperação Administrativa  
e Técnica).

Para 2018, 
nossas pretensões 

frente ao consórcio 
são otimizar 
os serviços e 

humanizar ainda 
mais o atendimento 

em saúde

Dr. Jefferson Luiz 
Martins



O terreno anexo ao Hospital 
Regional Dr. Leopoldo Bevilac-
qua (HRLB), de Pariquera–Açu, 
gerenciado pelo CONSAÚDE 
– Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Vale do Ribeira e Lito-
ral Sul, é um verdadeiro cantei-
ro de obras. É um vai e vem de 
operários, máquinas e materiais 
de construção. Assim, ergue-se 
o novo prédio do HRLB, seguin-
do o cronograma previsto pela 
Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo (SES-SP).

O HRLB passa por obra de am-
pliação com a construção de 
uma nova edificação, onde fun-
cionarão o Pronto-Socorro, a 
Unidade de Tratamento Semi-

PARTE ESTRUTURAL DO NOVO PRÉDIO
DO HRLB ESTÁ CONCLUÍDA

-Intensivo adulto, a Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) adul-
to, o Centro Cirúrgico, a Central 
de Material Esterilizado (CME), o 
Setor de Internação e o Serviço 
de Nutrição e Dietética, em blo-
co adjacente. A previsão é que a 
cozinha e refeitório sejam entre-
guem até o final deste ano.

O novo bloco do HRLB conta-
rá com um total de 108 leitos, 
sendo 60 para internação, 20 
leitos UTI adulto, 10 leitos semi-
-intensivos e 18 leitos para pa-
cientes em observação. A área é 
de 8.796,08 m² distribuídos em 
cinco pavimentos e um bloco 
adjacente devidamente equipa-
dos e mobiliados, oferecendo 

PARTE ESTRUTURAL  do prédio de cinco pavimentos está concluída; cozinha e refeitório devem ser entregues até o final deste ano
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aos usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS) atendimentos de 
urgência e emergência, procedi-
mentos cirúrgicos e internações, 
conforme normas regulamenta-
doras do Ministério da Saúde e 
diretrizes da Secretaria de Estado 
da Saúde.

O HRLB é uma referência em 
atendimentos de média e alta 
complexidade no Vale do Ri-
beira, e sua localização é estra-
tégica: está a 10 km da Rodovia 
Régis Bittencourt (BR 116) e a 
aproximadamente 200 km de 
grandes centros urbanos como 
São Paulo, Santos, Sorocaba e 
Curitiba. O Hospital é uma uni-
dade da Secretaria de Estado da 

Saúde de São Paulo, administra-
da pelo CONSAÚDE, sendo vol-
tado ao atendimento dos usuá-
rios do Sistema Único de Saúde 
(SUS), abrangendo os 15 municí-
pios pertencentes à Diretoria Re-
gional de Saúde XII.

Após a conclusão da nova edifi-
cação, será realizada a reforma 
da estrutura atual a fim de mo-
dernizá-la e torná-la adequada 
às legislações e normas vigen-
tes. Por enquanto, ainda não 
existe projeto para a reforma da 
edificação em funcionamen-
to. O orçamento previsto para a 
construção do novo prédio é de 
R$25 milhões, com recursos da  
SES-SP.
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O presidente do CONSAÚDE e 
prefeito de Registro, Gilson Fan-
tin e o diretor superintendente do 
CONSAÚDE, José Antonio An-
tosczezem prestigiaram reunião 
do Codivar, o Consórcio de De-
senvolvimento do Vale do Ribei-
ra no dia 8 de dezembro. O en-
contro de prefeitos e autoridades 
aconteceu em Registro, tendo 
como pauta o desenvolvimento 
regional. 

O presidente do CONSAÚDE e 
prefeito anfitrião da Assembleia 
teceu elogios ao desenvolvimento 
regional. “Apesar das dificuldades, 
o Vale vem se desenvolvendo. 
Prova disso é o próprio CONSAÚ-
DE, que demonstrou compro-
metimento e com seriedade, está 

PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE 
PRESTIGIAM REUNIÃO DO CODIVAR 

prestando um ótimo atendimento 
em saúde na região”, disse Gilson 
Fantin.

A última Assembleia Ordinária de 
Prefeitos do ano do Codivar foi 
também marcada por homena-
gens e a avaliação das contas do 
exercício deste ano e aprovação 
do Orçamento de 2018.

“Gratidão foi o sentimento que 
tomou conta da nossa última as-
sembleia de 2017, com homena-
gens especiais para pessoas que 
contribuíram desde o início do 
consórcio e que colaboram para 
o desenvolvimento de toda a re-
gião.”, afirmou o presidente do 
Codivar e prefeito de Itanhaém, 
Marco Aurélio Gomes.

Na ocasião, houve inauguração da 
galeria de ex-presidentes, com os 
21 prefeitos que já comandaram o 
Codivar desde 1989. 

Treze deles estiveram presentes: 
Ariovaldo Trigo Teixeira (Iguape), 
João Batista Machado (Tapiraí), 
Antônio Marcio Ragni de Castro 
Leite (Ilha Comprida), Donize-
te Antônio de Oliveira (Eldorado), 
Décio José Ventura (Ilha Com-
prida), Lener Ribeiro Nascimento 
(São Lourenço da Serra), Elói Fou-
quet (Eldorado), Ademir Kabata 
(Sete Barras), Eulálio Polaco Ilek 
(Pedro de Toledo), Dinamérico 
G. Peroni (Itariri), Mohsen Hojeije 
(Juquiá), José Candido Macedo 
Filho (Jacupiranga) e Luiz Henri-
que Koga (Cajati), além de Geor-

A ÚLTIMA Assembleia do ano do Codivar foi também marcada por homenagens e a avaliação das contas do exercício 

gina Previt Pocci Mendes (esposa 
do falecido presidente José Men-
des – Registro) e o atual prefeito 
de Juquiá Renato de Lima Soares 
(filho do presidente Manoel Soares 
da Costa).

Estiveram presentes ainda Jefer-
son Luiz Martins (prefeito de Barra 
do Turvo), Gabriel dos Santos Oli-
veira Rosa (Cananéia), Durval Ade-
lio de Moraes (Eldorado), Geral-
dino Barbosa Oliveira Junior (Ilha 
Comprida), Ayres Scorrsatto (Ju-
quitiba), Ezigomar Pessoa Junior 
(Miracatu), Gilson Wagner Fantin 
(Registro), Dean Alves Martins (Sete 
Barras), Wagner Costa (vice-pre-
feito de Pariquera-Açu) e Leandro  
Volpini (vice-prefeito de  
Jacupiranga).



O Hospital Regional Dr. Leopoldo 
Bevilacqua (HRLB), administrado 
pelo CONSAÚDE (Consórcio In-
termunicipal de Saúde do Vale do 
Ribeira e Litoral Sul), possui uma 
Comissão Intra-hospitalar de 
Transplante (CIHT), que vem tra-
balhando incansavelmente para 
conseguir o maior número possí-
vel de doações. Oito funcionários 
do HRLB fazem parte da Comis-
são, sendo médicos, enfermei-
ros, psicólogo e assistente social.

A Comissão do HRLB foi cons-
tituída e aprovada pela Portaria 
nº 002/2012, de 29 de fevereiro 
de 2012. O Hospital foi incluído 
no Programa Paulista de Apoio 
às Comissões Intra-hospitalares 
de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplantes, programa do 
qual fazem parte hospitais que, 
em 2013, notificaram maior nú-
mero de mortes encefálicas no 
Estado de São Paulo. 

A compreensão dos familiares e o 
profissionalismo das equipes en-
volvidas nas captações tornaram 
o HRLB/CONSAÚDE uma insti-
tuição de referência na captação 
de órgãos em todo o Estado. 

A cada ano a Comissão enfren-
ta o constante desafio de cons-

cientizar as famílias sobre a im-
portância da doação de órgãos. 
A missão não é nada fácil, pois 
esbarra em falta de informação e 
alguns mitos como o estado em 
que fica o corpo após a doação.

O enfermeiro André Luís Arca-
ri, coordenador de enfermagem 
da UTI do HRLB/CONSAÚDE e 
integrante da Comissão, explica 
que os familiares não devem ter 
receio quanto à doação. “Após a 
retirada dos órgãos, não haverá 
nenhuma deformidade no corpo 
do paciente, até mesmo quan-
do ocorre a doação de córneas. 
Todas as etapas de captação são 
realizadas no próprio Hospital, 
por equipes do Hospital onde o 
paciente que receberá o órgão 
faz seu tratamento. É importante 
ressaltar que não há custos para 
a família do doador,”, tranquiliza. 

Em 2017, o HRLB teve 10 casos 
notificados de pacientes com 
morte encefálica, que é o diag-
nóstico que possibilita a doação 
de órgãos. As famílias são infor-
madas e orientadas, mas infeliz-
mente nem todas aceitam. 

Até setembro deste ano, foram 
apenas dois doadores de fígado, 
rins e córneas.

COMISSÃO INTRA-HOSPITALAR DE TRANSPLANTE BUSCA 
CONSCIENTIZAR FAMÍLIAS SOBRE A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

A COMISSÃO  do HRLB foi constituída e aprovada pela Portaria nº 002/2012, de 29 de fevereiro de 2012
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Como funciona

Com a constatação da morte 
encefálica do paciente, verifica-
da pelos profissionais da Comis-
são Comissão Intra-hospitalar 
de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplantes por meio de 
dois testes clínicos, é acionada 
a OPO (Organização de Pro-
cura de Órgão) do Hospital das 
Clínicas, em São Paulo, ligada 
a uma Central de Captação de 
Órgãos da Secretaria de Estado 
da Saúde, que envia profissio-
nais para o último teste no pa-
ciente, desta vez por imagem. 

Após os três testes (dois clínicos 
e um por imagem), quem decide 
pela doação são familiares dire-
tos do paciente. “Por isso, quem 
deseja doar órgãos, deve comu-
nicar a família ainda em vida. É 
importante ainda que todos en-
tendam que existe o respeito dos 
profissionais do Hospital pelo 
luto das famílias”, disse Arcari.

A família é informada assim 
que há a suspeita de morte 
encefálica do paciente, inclu-

sive sobre a possibilidade de 
doação de órgãos. Os profis-
sionais da Comissão também 
são responsáveis pelo apoio 
psicológico dos familiares.

A doação bem sucedida de-
pende da relação de confiança 
estabelecida entre a Comissão 
e a Central de Captação de ór-
gãos e a família do potencial 
doador, bem como da agili-
dade do processo de confir-
mação de morte encefálica. 

A obtenção de órgãos e teci-
dos de pacientes com morte 
encefálica com finalidade de 
transplante só é possível se fo-
rem cumpridas uma série de 
etapas sequencialmente orga-
nizadas, que garantam a iden-
tificação do doador potencial, 
o diagnóstico de morte ence-
fálica, a manutenção clínica e 
farmacológica, o consentimen-
to familiar, a locação dos ór-
gãos e tecidos doados, as cirur-
gias de retirada e a realização 
dos transplantes e implantes. 
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Funcionários do CONSAÚDE vestiram azul para 
celebrar o Novembro Azul, mês de conscientiza-
ção sobre o câncer de próstata. 

Foram muitas risadas, em um clima descontraído 
e de conscientização. Nossos profissionais bus-
caram uma forma divertida de lembrar a todos 
que o Novembro é Azul pela luta contra o cân-
cer de próstata, tipo de câncer que mais acomete 
os homens.

HRLB REALIZA
PROGRAMAÇÃO DO
NOVEMBRO AZUL

O CONSAÚDE celebrou o Outu-
bro Rosa incentivando suas fun-
cionárias a realizarem os exa-
mes preventivos. Durante o mês 
de outubro, onde enfatiza-se a 
prevenção do câncer de colo 
de útero e mamas, as coletas 
do papanicolau foram realizadas 
para as funcionárias do CON-
SAÚDE em uma agenda extensa, 
a fim de atender o maior núme-
ro de mulheres no período.

Foram realizadas consultas de 
enfermagem e coletas para o 
exame de papanicolau e mamo-
grafia, seguindo o protocolo do 
Ministério da Saúde, por meio 
de consultas realizadas no am-
bulatório do HRLB, em dias e 
horários específicos, mediante 
o agendamento. O objetivo foi 
intensificar a campanha neste 
período, atendendo o maior nú-
mero possível de funcionárias.

CONSAÚDE INTENSIFICA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES 
PREVENTIVOS DURANTE 

OUTUBRO ROSA

O OBJETIVO  foi atender o maior número de funcionárias



8 | Boletim do Consaúde |

O Dia Internacional de Sensibili-
zação para a Prematuridade, 17 
de novembro, foi comemorado 
no HRLB/CONSAÚDE com o II 
Encontro de Prematuros, em Pa-
riquera-Açu. O evento aconteceu 
nesta sexta-feira, 17, no auditório 
do Consórcio, com a presença de 
mães e pais que tiveram os bebês 
prematuros na Maternidade do 
Hospital. 

As crianças também estiveram 
presentes e participaram de mui-
tas brincadeiras, de um lanche 
especial, fizeram pintura facial e 
mostraram que toda luta pela vida 
vale muito a pena. A organização 
do evento também sorteou brin-
des entre os participantes.

Durante o encontro, organizado 
pela Coordenação de Enferma-
gem da UTI Neonatal, teve pa-
lestra educativa para os familiares 
de prematuros e depoimentos 
emocionantes. Na palestra com a 
enfermeira Heloísa Coppi Barros, 
especialista em UTI Neonatal e 
Pediátrica, ela falou sobre o pro-
jeto “Um polvo de amor”, técnica 

implantada no Hospital no início 
deste ano e que utiliza polvos de 
crochê para ajudar a abreviar o 
tempo de internação dos prema-
turos. 

A enfermeira Heloísa explicou 
aos participantes como funciona 
o projeto. “O formato espiral dos 
oito tentáculos do polvo lembram 
um cordão umbilical. A ideia é 
que o polvo, feito com linha de 
crochê 100% algodão e manta 
siliconada, lembre o útero ma-
terno”, disse. Com esse conceito, 
os polvos estão ajudando bebês 
prematuros a se sentirem mais 
seguros e confortáveis. Ao abra-
çar o brinquedo, feito de crochê, 
os recém-nascidos se sentem 
mais calmos e protegidos, pois os 
tentáculos se remetem ao cordão 
umbilical e dão segurança seme-
lhante a do útero materno.

Importante ressaltar que, para 
que o brinquedo seja seguro para 
recém-nascidos, os polvos pre-
cisam ser 100% algodão e assim 
podem ser levados à máquina 
de lavar. Atenção aos tentácu-

II ENCONTRO DE PREMATUROS 
FOI MAIS UM GRANDE SUCESSO

A ORGANIZAÇÃO  do evento também sorteou brindes entre os participantes

SUPERINTENDENTE DO 
CONSAÚDE REÚNE-SE 

COM ASSESSOR DA CASA 
CIVIL DE SP

A CASA CIVIL  reafirmou o compromisso do Governo do Estado em 
manter o bom atendimento nas unidades do CONSAÚDE

O diretor superintendente do CONSAÚDE José Antonio Antoscze-
zem esteve reunido no início de dezembro com Lucas Chioda, as-
sessor do Secretário Chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, 
Samuel Moreira. Na ocasião, Antosczezem apresentou o panora-
ma atual das ações desenvolvidas pelo CONSAÚDE nas unidades 
administradas pelo Consórcio no Vale do Ribeira.

Estiveram presentes na reunião o diretor técnico do HRLB/CON-
SAÚDE Márcio Bazzo e a diretora administrativa do Consórcio, 
Bianca Palfi. Dentre os assuntos abordados, a previsão de maiores 
recursos para a área de saúde do Vale do Ribeira. 

O assessor da Casa Civil reafirmou o compromisso do Governo 
do Estado em manter o bom atendimento nas unidades adminis-
tradas pelo CONSAÚDE e comprometeu-se a levar ao conheci-
mento do deputado federal e Secretário Chefe da Casa Civil do 
Estado de São Paulo, Samuel Moreira, as principais reivindicações 
do CONSAÚDE a fim de fortalecer as ações em saúde no Vale do 
Ribeira, priorizando a qualidade no atendimento aos pacientes.

los, que não podem passar de 22 
centímetros. O HRLB já recebeu 
centenas de polvos, confeccio-
nados por voluntários de todo o 
Brasil, que na ocasião receberam 
uma singela homenagem por in-
termédio da voluntária Joana, 
que pode participar do evento. 

A diretora de enfermagem Neu-
sa Balbo comemorou o suces-
so do evento. “Fizemos este se-
gundo evento reunindo crianças 
com dez, quinze anos de bebês 

prematuros. É uma alegria muito 
grande, pois é o fruto do nosso 
trabalho. Então, esse dia é de fes-
ta, uma data em que comemora-
mos o nosso trabalho com esses 
prematuros”, ressaltou.





CONSAÚDE REALIZA 
REUNIÃO DO CONSELHO 

FISCAL 

O ENCONTRO  aconteceu na sede do consórcio, em Pariquera-Açu

O CONSAÚDE – Consórcio In-
termunicipal de Saúde do Vale 
do Ribeira e Litoral Sul – reali-
zou reunião do Conselho Fiscal 
para apresentação da Proposta 
Orçamentária para o exercício 
de 2018, o Plano Anual de Ati-
vidades para 2018 e o Relatório 
Anual de Atividades de 2017, os 
quais tiveram parecer favorável 
à aprovação pelo Conselho de 
Prefeitos. O encontro aconte-
ceu na sede do Consórcio, em 
Pariquera-Açu. 

A reunião contou com a presen-
ça do diretor superintendente 
do CONSAÚDE, José Antonio 
Antosczezem e pelo diretor fi-
nanceiro Marcos Ponsone, do 
prefeito de Apiaí e presidente 
do Conselho Fiscal do Consór-
cio, Luciano Polaczek Neto e 
dos vereadores e membros ti-

tulares do Conselho Fiscal João 
Carlos Espinula, de Iguape e 
Miguel da Silva Tallada, de Ilha 
Comprida. 

Ações desenvolvidas

No Relatório Anual de Ativida-
des 2017, composto pelas ações 
desenvolvidas nas unidades ad-
ministradas pelo Consórcio, 
foram apresentadas as receitas 
arrecadadas até o último mês 
de outubro e os atendimentos 
em saúde. 

Dentre as atividades realizadas 
em 2017, destacam-se a manu-
tenção dos contratos de gestão 
com a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES/SP) para gerencia-
mento das unidades, o cumpri-
mento das metas pactuadas en-
tre o CONSAÚDE e a SES/SP, o 

planejamento junto à DRS XII – 
Registro, DRS IV – Santos, DRS 
XVI – Sorocaba e Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-SP), com 
apresentação de projetos e so-
licitação de recursos financei-
ros para as unidades do CON-
SAÚDE e Hospital Dr. Adhemar 
de Barros em Apiaí e a continui-

dade das obras para ampliação 
do HRLB, considerando uma 
nova edificação de cinco pavi-
mentos e área de 8.796,08 m², 
bem como a continuidade das 
obras para construção do novo 
Serviço de Nutrição e Dietética 
(SND) do HRLB, obras executa-
das pelo Governo do Estado.


