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Josenir Teixeira foi empossado como Vice-
Presidente da Comissão de Direito do
Terceiro Setor da OAB/SP, juntamente com
os demais membros, pelo Dr. Luiz Flávio
Borges D´Urso, presidente daquela seccional,
em 04.07.2007.

Sentados: Drs. Cláudia Nadas e Helena Roxo (Secretárias), Luiz Flávio Borges D´Urso, Lúcia Maria Bludeni Cunha (Presidente) e Josenir Teixeira. Em pé, demais
membros da Comissão

JT toma posse na OAB/SP 

A Câmara dos Deputados, na pessoa do De-
putado Federal Gustavo Fruet, a Editora Fórum
e o IBATS – Instituto Brasileiro de Advogados
do Terceiro Setor, promoveram naquela casa
Legislativa o lançamento da RDTS - Revista de
Direito do Terceiro Setor, primeiro e único pe-
riódico jurídico nacional destinado a veicular
artigos científicos e informação especializada

Deputado Federal Gustavo Fruet, incentivador do lançamento, prestigia o evento ladeado pelos diretores da
RDTS Drs. Gustavo Justino de Oliveira (E) e Josenir Teixeira (D)

RDTS na Câmara dos Deputados

Naquela data, a Comissão, juntamente com
o CIEE – Centro de Integração Empresa-
Escola, realizou o evento “Programas de
inclusão dos jovens no mercado de trabalho e
a atuação das entidades do Terceiro Setor”,
que contou com palestras proferidas pelos

Drs. Luiz Gonzaga Bertelli, presidente exe-
cutivo daquela instituição, Antônio Jacinto
Caleiro Palma, seu presidente emérito, de
representante do Ministério da Educação e
Cultura e a presença de 120 pessoas.

nas diversas temáticas vinculadas ao Terceiro
Setor.

A RDTS é publicação oficial do IBATS, enti-
dade presidida por Josenir Teixeira e que tem
como Vice-Presidente  o Dr. Gustavo Justino de
Oliveira (www.ibats.org.br). A RDTS pode ser
assinada pelo site www.editoraforum.com.br e
pelo 0800.704.3737.
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Até quando ?
Não é de hoje que artifícios governamentais

colocam a filantropia (falo do CEBAS) em risco.
Porém, nunca este risco foi tão iminente. Eu diria
até inexorável. 

O governo depende das entidades sem fins lucra-
tivos para cumprir suas obrigações constitucionais.
Todavia, quanto à importância da filantropia, ele é
apático, estóico, insensível e está em estado de
esmaecimento, numa passividade alucinante em
agir no fortalecimento das entidades parceiras.

Ao invés de apoiar as entidades, e aqui falo das
sérias, o governo maquina formas diabólicas de as
extinguirem, com exigências descabidas e ilegais,
visando fazer com que elas sucumbam, com a pre-
tensa engorda dos cofres públicos. 

O setor está em ebulição. Entidades estão agoni-
zando sozinhas, isoladas, caladas e humilhadas.
Dirigentes estão tendo seu patrimônio compro-
metido com dívidas tributárias impagáveis. 

Está passando da hora de o governo pensar pro-
funda e responsavelmente sobre essa situação e se
conscientizar sobre o tamanho do buraco em que
o Brasil está se metendo ao desprestigiar e comba-
ter as entidades sem fins lucrativos, principal-
mente as filantrópicas.  As sérias, repito.

Nunca a união do setor foi tão exigida, necessária
e imprescindível. 

Pena que nem todos têm essa consciência!
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Palestras
Mês       Dia    Local              Tema                               Promoção

A importância das coisas!

Pró-Saúde  ABASH

Centro Acadêmico
da Faculdade de
Direito de São Ber-
nardo do Campo

Direito do Terceiro Setor:
você sabe o que é?

São Bernardo 
do Campo/SP

Junho    

Sorocaba/SP OAB/SP

Ribeirão Preto/
SP

Pró-Saúde
ABASH

Prontuário do Paciente:
aspectos jurídicos  

Julho   OAB/SPTerceiro Setor: assisten-
cialismo x profissionalismo 

23    ACSC – Hospital 
Santa Catarina

Prontuário do Paciente: 
aspectos jurídicos 

25

OS e OSCIP: definição 
e escolha

IQPC

São Paulo/SP

Sorocaba/SP19 

28

26

26 São Paulo/SP Seu hospital está preparado
para pagar condenações por
erro médico?

UNISAAgosto   13 São Paulo/SP Aula de Direito em curso
de Pós-Graduação em
administração hospitalar

ESA da OAB/SP16 São Paulo/SP Prática forense do
Terceiro Setor

OAB/SP21 Barueri/SP Terceiro Setor: aspectos
jurídicos

SBDP23 São Paulo/SP Títulos do Terceiro Setor

24 B. Horizonte/MG Prontuário do Paciente:
aspectos jurídicos

Dr. Gonzalo Vecina (D) ministrou palestra na
reunião promovida pela ABEETO – Associação
Brasileira das Empresas de Eto, da qual Josenir
Teixeira é assessor jurídico. O evento foi realiza-
do em São Paulo/SP em 19 de abril de 2007.  

Josenir Teixeira lançou o livro NOTAS
JURÍDICAS SOBRE O PRONTUÁRIO DO
PACIENTE, em 11 de junho de 2007, em São
Paulo/SP.

Prefaciado pelo desembargador do Tribunal
de Justiça de São Paulo Dr. Adauto Suannes, o
livro aborda os princi-
pais aspectos jurídicos
inerentes a este tão
importante documen-
to gerado nos esta-
belecimentos de saúde,
tais como, a sua pro-
priedade, quem tem
acesso a ele, possibili-
dade de envio de cópia
a autoridades, prazo de
arquivamento, pron-
tuário eletrônico e, principalmente, a questão
do sigilo profissional.

O livro possui comentários do padre Niver-
sindo Antônio Cherubin e dos médicos Drs.
Gonzalo Vecina Neto e Paulo Jesus Frange, o
último também vereador em São Paulo. 

O livro foi editado pela Pró-Saúde ABASH e
faz parte das comemorações do seu quadragési-
mo aniversário.

Mais informações podem ser obtidas no site
www.prontuariodopaciente.com.br, criado es-
pecialmente para o trabalho

JT lança livro

ABEETO

Você se lembra onde estava no dia
11.09.2001, por volta das 10h30?

Naquele momento, as torres gêmeas eram
atacadas, em Nova York.

Lembro-me de entrar na internet e ver uma
delas em chamas. Mais embaixo, na mesma
página do site, havia informação redigida mais
ou menos assim: “Marcelinho Carioca não mais
vestirá a camisa do Corinthians”.

Eu nunca me esqueci desse “comparativo” de
importância de notícias.

Eu passo em frente ao prédio da TAM
Express todos os dias, na ida e na volta do tra-
balho. No dia 19 de julho foi diferente. A
imagem do enorme prédio que tantas vezes vi e
freqüentei, destruído, me chocou! Uma sen-
sação muito estranha me invadiu naquele
momento! E ela foi mais contundente ainda
porque eu também viajo de avião todo mês.

Em plena avenida, num segundo, minha vida
passou ante mim.

Tenho pensado muito na maldita burocracia
do nosso País, nas imbecilidades e nos discur-
sos pífios que ouvimos, no ilusionismo de que
vivemos no país da Alice, na perda de tempo
precioso de políticos com idiotices em assuntos
que só lhes dizem respeito, em detrimento de
grande número de pessoas que têm problemas

mais sérios mas que não possuem educação sufi-
ciente para resolvê-los, na hipocrisia de nossa
legislação, na impunidade de tudo e de todos,
desde “pequenas” contravenções até roubos,
principalmente da dignidade dos cidadãos, da
dependência clara do governo das entidades do
Terceiro Setor, que ele insiste em querer des-
truir a qualquer custo; enfim, a lista é grande.

Se pudéssemos comparar os itens acima com
a visão do prédio da TAM, em chamas, e na
lembrança da morte de quase 200 pessoas, a
qual conclusão chegaríamos? 

Pense, caro leitor, e responda para você
mesmo!

A Pró-Saúde Associação Beneficente de
Assistência Social e Hospitalar, da qual
Josenir Teixeira é Diretor Jurídico, realizou
encontro nacional dos seus adminis-
tradores hospitalares em São Paulo/SP, em
11.06.2007, evento que reuniu 70 pessoas.
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