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julho a novembro  de 2011

Número16

N o dia 22 de agosto de 2011, o governa-
dor do Tocantins, José Wilson Siqueira 

Campos, recebeu comitiva para assinatura do 
Contrato de Gestão com a Pró-Saúde ABASH, 
que foi qualificada como Organização Social 
em nível estadual.
A entidade, em parceria com o Estado, irá 

JT participa de encontro com o governador do TO

Josenir Teixeira cumprimenta o governador, que tem ao seu lado Arnaldo Alves Nunes. 
Ao fundo, José Reinaldo Nogueira de Oliveira Jr., João Eduardo Nascimento e Luiz 
Nivaldo da Silva. Reunião entre o governador, autoridades e a comitiva da Pró-Saúde e da CMB.

JT participa de evento no Senado Federal

José Reinaldo Nogueira de Oliveira Jr, Josenir Teixeira, Paulo Camara, Manoel de 
Lemos e Deputados Federais Padre José Linhares Ponte e Antônio Brito. Deputado Federal Antônio Brito e Josenir Teixeira.

Foi realizado em Brasília, de 16 a 18 de 
agosto de 2011, o XXI Congresso Nacio-

nal das Santas Casas e Hospitais Filantrópi-
cos, promovido pela Confederação das Santas 
Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 

gerenciar dezessete hospitais da rede pública, 
visando otimizar a aplicação dos recursos para 
atender melhor a população tocantinense. 
A comitiva era composta por profissionais da 
Pró-Saúde, inclusive o seu presidente Paulo 
Roberto Mergulhão, pelo presidente da Con-
federação das Santas Casas de Misericórdia, 

Hospitais e Entidades Filantrópicas – CMB 
José Reinaldo Nogueira de Oliveira Jr., pelo 
Diretor da Federação das Santas Casas de Mi-
sericórdia no Espírito Santo Luiz Nivaldo da 
Silva, além do Secretário de Estado da Saúde 
Dr. Arnaldo Alves Nunes e outras autoridades 
locais.

Filantrópicas – CMB, que reuniu quinhentas 
pessoas. 
Compunha a programação a realização da 3ª 
reunião da Frente Parlamentar das Santas Ca-
sas e Hospitais Filantrópicos, no Senado Fe-

deral (auditório Petrônio Portela), que contou 
com a presença de quase duzentas pessoas. 
Participou desta reunião o Dr. Manoel de Le-
mos, presidente da União das Misericórdias 
Portuguesas
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O Departamento de Direito do Estado da Fa-
culdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, coordenado pelo Prof. Dr. Gustavo Justino 
de Oliveira, realizou no dia 18 de agosto de 2011, 
na Faculdade de Direito da USP, no Largo de São 
Francisco,  painel para debater A Constitucionalida-
de do modelo de Organizações Sociais e o posicionamento 
do Supremo Tribunal Federal. 
Participaram como moderadores do debate Josenir 
Teixeira e o Dr. Gustavo Justino de Oliveira.
Como debatedores participaram a professora 
Dra. Regina Pacheco, Coordenadora do Mestra-
do Profissional  de Gestão e Políticas Públicas 
da FGV-EAESP, Dra. Beatriz Camasmie Curiati 
Salione, mestranda em Direito pela USP e agente 
de fiscalização financeira do TCE/SP, Ivam Ca-
bral, Diretor Executivo da Organização Social 
de Cultura denominada SP – Escola de Teatro e 
Angelo D´Agostini Júnior, Diretor de relação de 
Trabalho do SUS no Sindicato dos Trabalhadores 
de Saúde Pública de São Paulo. 
O debate foi bastante interessante e proveitoso 
e a multidisciplinariedade dos debatedores serviu 
para dar panorama sobre a atuação das entidades 
sem fins lucrativos que podem ser qualificadas 
como Organização Social pelos entes políticos. O 
Prof. Gustavo Justino de Oliveira ressaltou que “a 

JT participa de debate sobre OS na USP

Ivam Cabral, Beatriz Camasmie Curiati Salione, 
Gustavo Justino de Oliveira, Regina Pacheco, Josenir 
Teixeira e Angelo D´Agostini Júnior.

intenção é que as discussões protagonizadas por 
diferentes atores que atuam no modelo, apontem 
para os possíveis resultados do julgamento pelo 
Supremo Tribunal Federal, contribuindo para a 
formação de opinião da sociedade civil e comuni-
dade universitária sobre o assunto.”
 Na sequência de debates sobre temas de Direito 
Público na USP, sob a coordenação do Dr. Gus-
tavo Justino de Oliveira, foi realizada discussão 
sobre os convênios com o Terceiro Setor e as 
inovações trazidas pelo Decreto n. 7.568/11, em 
06.10.2011, que contou com a participação de Jo-
senir Teixeira, na plateia.

A situação de caos no atendimento do 
pronto-socorro do Hospital Santa 

Marcelina, localizado na zona leste de 
São Paulo, gerida por uma entidade sem 
fins lucrativos qualificada como Orga-
nização Social pelo município, motivou 
entrevista de Josenir Teixeira para o 
programa Jornal Jovem Pan, apresenta-
do por Patrícia Rizzo, em 23 de agosto 
de 2011, às 16h35. 
A entrevista abordou os motivos que le-
vam a saúde à situação noticiada, tendo 
o advogado a oportunidade de se mani-
festar no sentido da saturação dos ser-
viços de saúde na Capital de São Paulo, 
diante do aumento gradativo da procura 
e da falta de incremento de leitos e da 
capacidade instalada das unidades de 
saúde em geral, haja vista a constatação 
do mesmo problema em várias delas, de 
diversos níveis de complexidades.

JT concede 
entrevista à rádio 

Jovem Pan AM

Josenir Teixeira ministrou palestra na mesa re-
donda intitulada A Nova Filantropia e seus De-

safios, realizada no XI CONSAUDE - Congresso 
Estadual das Santas Casas e Hospitais Filantrópi-
cos do RS, promovido pela Federação das Santas 
Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Fi-
lantrópicos do RS, no dia 15 de julho de 2011, em 
Gramado. Além dele, participou Bruno Carrijo, 
Coordenador Geral de Análise e Gestão e Pro-
cessos do DCEBAS, do Ministério da Saúde. A 
coordenação da mesa coube à assessora jurídica 
da Federação Cristiane Paim.

JT faz palestra no 
Consaúde/RS

Josenir Teixeira, Cristiane Paim e Bruno Carrijo

C om o título A importância das Organizações Sociais e 
o debate no Supremo Tribunal Federal, Josenir Teixei-

ra publicou artigo na revista jurídica Consulex n. 348, ano 
XV, de 15 de julho/2011, p. 36/37, de circulação nacional.
O assunto foi matéria de capa e tratou da Gestão da Saúde 
Pública e Privada – Questões conceituais, estruturais e his-
tóricas, que foi discutido por 6 autores. 
A íntegra do artigo pode ser lida em www.jteixeira.com.br e 
em www.consulex.com.br

JT publica artigo na Consulex

JT faz palestra no EDUCASUS

No dia 28 de junho de 2011, Josenir Teixeira ministrou a palestra intitulada "A Terceirização de 
Médicos é legal?", por videoconferência, a convite da Coordenadoria do Programa de Educação 

Continuada a distância da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, em parceria 
com a FEHOSP - Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. A 
coordenação do evento coube ao Prof. Dr. Eduardo Sadao Yonamine.
No dia 22 de setembro de 2011, Josenir Teixeira fez nova palestra e discorreu sobre “As perspectivas 
para o setor mediante as demandas trabalhistas”. 
As apresentações fazem parte do Projeto EDUCASUS e podem ser assistidas nos sites www.fcmscsp.
edu.br ou www.educasus.com.br
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JT concede entrevista para Fornecedores 
Hospitalares

JT é citado em 
livro de Miguel 

Kfouri Neto 

A 4ª edição da revista “Análise”, de 2011, 
que destaca os executivos jurídicos e 

financeiros das maiores empresas do Brasil, 
citou informações relativas a Josenir Teixei-
ra e a equipe que dirige, como Diretor Jurí-
dico da Pró-Saúde ABASH. 

JT é citado em 
obra que destaca 
os executivos  
jurídicos 

JOSENIR TEIXEIRA, 41
Cargo: diretor jurídico
Ingressou na empresa em: 1997
Ocupa o cargo desde: 2000

Áreas que gerencia: jurídica
Responde: diretamente ao principal executivo
Formação: direiro, Complexo Educacional 
FMU, 1993; PÓS-GRADUAÇÃO direito 
processual civil, Complexo Educacional FMU, 
1994; MESTRADO direito cívil, Faculdade 
Autônoma de Direito (Fadisp), 2009
Idioma: inglês
Foco de atuação do departamento: 
administrativo, cível, concorrencial, consultivo, 
consumidor, contencioso, contratos, trabalhista, 
tributário.
Responsáveis Setoriais: Flávia Bergamin de 
Barros Paz (cível, contencioso)
Equipe: 5 advogados, 3 estagiários, 
1 funcionário

PRÓ-SAÚDE

Josenir Teixeira concedeu entrevista à revista For-
necedores Hospitalares, edição 185, ano 19 publi-

cado pela It.Midia, que circulou em março de 2011.
A matéria intitulada “Fazer o bem faz bem” abor-
dou as dificuldades financeiras pelas quais pas-
sam as Santas Casas e o jogo de cintura que os 
seus administradores têm que ter para equilibrar 
as contas, além da importância das parcerias. 
Eis alguns trechos da fala de Josenir Teixeira: “O 
Estado é complexo, gordo, grande, burocrático e 
as entidades filantrópicas são privadas e a sua for-
ma de atuação é bem menos burocrática. Então, 
a união da expertise delas com o financiamento 
do Estado, dão a qualidade da saúde que o usu-
ário necessita. A parceria entre o Primeiro Setor 
(o Estado) e o Terceiro Setor (as entidades sem 
fins lucrativos) é a alternativa do presente e será 
do futuro, pois isso nada mais é do que a efetiva 
participação da sociedade.”
Escreveu a jornalista autora da matéria, na se-

quência: Mas como fazer isso? Para o consultor 
da Pró-Saúde, a melhor estratégia é fazer com que 
a sociedade se interesse pelo hospital. Trata-se de 
mudança de cultura, da forma como as pessoas 
veem o hospital e interagem com ele. Na opinião 
do executivo, falta ao brasileiro o que sobra ao 
norte-americano: vontade de ajudar, incrementada 
por pitadas de profissionalismo. Ele cita o exem-
plo da Universidade de Harvard, que é conside-
rada uma das melhores do mundo, porque os ex-
alunos se interessam e investem nela, propiciando 
aos atuais alunos o que eles precisam para conti-
nuar elevando o nome da universidade. Harvard 
deu ao mundo 43 ganhadores do prêmio Nobel 
e 8 presidentes americanos. “Quando a sociedade 
investir suas intenções no hospital, ela conseguirá 
obter e manter o que necessita: atendimento de 
qualidade e resolutividade”, acrescenta Teixeira. 
A íntegra da entrevista pode ser lida no site 
www.jteixeira.com.br/entrevistas. 

O presidente do Tribunal de Justiça do Para-
ná, Desembargador Miguel Kfouri Neto, 

lançou o livro intitulado Responsabilidade Civil 
dos Hospitais: Código Civil e Código de Defesa 
do Consumidor pela editora Revista dos Tribu-
nais, em 2010.
O primeiro livro de autoria de Josenir Teixeira, 
na sua 1ª edição (2007), chamado Notas Jurídi-
cas sobre o Prontuário do Paciente, serviu de 
consulta para elaboração da obra, conforme 
se vê da bibliografia (página 332). A 2ª edi-
ção deste livro, rebatizada para Prontuário do 
Paciente: Aspectos Jurídicos, foi lançada em 
2008 pela www.abeditora.com.br
Fica registrado o agradecimento pela gentileza do 
magistrado. 
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RDTS n. 9 e 10

A Comissão de Direito do Terceiro Se-
tor da OAB/SP realizou o seminário 

A Nova Lei da Filantropia, em 28 de julho 
de 2011, que teve a participação de diversos 
palestrantes que discorreram sobre as várias 

JT participa de evento na OAB/SP

Cláudia Nadas, Luiz Carlos Merege, Josenir Teixeira e Márcia Moussallem

Luiz Gonzaga Bertelli, Clemência Beatriz Wolthers, Lúcia Maria Bludeni, Josenir Teixeira e
José Augusto Lourenço de Mattos

facetas do assunto. 
Josenir Teixeira participou da mesa A evo-
lução da filantropia no Brasil atendendo ao 
gentil convite da Dra. Lúcia Maria Bludeni, 
presidente da Comissão. 

A Federação Brasileira de Administradores 
Hospitalares (FBAH) lançou livro comemo-

rativo que retrata a história dos seus 40 anos de 
fundação, no dia 26 de maio de 2011, no estande 
da administração da Feira+Fórum HOSPITA-
LAR. 
Coube a Josenir Teixeira a coedição e escrever o 
texto que figurou nas orelhas do livro. 

Livro da FBAH Josenir Teixeira e 
Niversindo Antônio 
Cherubin

O volume nº 9 da RDTS – Revista de 
Direito do Terceiro Setor – que traz 

diversos assuntos relativos ao Terceiro Se-
tor, na sua visão jurídica, já está à venda. 
A revista é de responsabilidade do IBATS 
– Instituto Brasileiro de Advogados do 
Terceiro Setor (www.ibats.org.br), do qual 
Josenir Teixeira é o atual vice-presidente, e 
comercializado pela editora Fórum.
A edição nº 10, que comemora os 5 anos da 
revista, será publicada em dezembro/2011.
As assinaturas podem ser feitas pelo www.
editoraforum.com.br ou 0800.704.3737.

A revista Veja (edição de 16.11.11, n. 2243) 
publicou comentário de Josenir Teixeira so-

bre a reportagem intitulada "ONGs. Quem paga 
o pato são as boas ...", que circulou na edição de 
09.11.11. 
Eis o comentário: "Fazia muito tempo que eu não 
via um veículo de comunicação do porte de VEJA 
sair da zona de conforto de ataque indiscrimina-
do e linear às organizações não governamentais 
(ONGs) e resgatar a importância delas para o ci-
dadão brasileiro. Infelizmente, o mais frequente 
é que as poucas maçãs podres que existem nesse 
meio acabem ganhando espaço na imprensa, em 
detrimento da esmagadora maioria de entida-
des que praticam o bem - e de forma honesta. 
Parabéns a VEJA pela coragem em defender o 
terceiro setor. Josenir Teixeira - Vice-Presidente 
do Instituto Brasileiro de Advogados do Terceiro 
Setor (IBATS), São Paulo/SP
Os parabéns são extensivos à jornalista Laura Di-
niz, que elaborou texto preciso e honesto acerca 
do assunto. 

VEJA publica 
comentário de JT
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Josenir Teixeira ministrou palestra abordando o tema “Implicações civis e criminais na prestação da 
assistência em saúde”, no dia 05 de outubro de 2011, a convite da organização do 2º Fórum de En-

fermagem do COREN-SP (Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo) e 1º Fórum 
Brasileiro de Medicina da AMB (Associação Médica Brasileira), que tiveram como tema central as “Boas 
Práticas em Saúde no Brasil.”

Josenir Teixeira escreveu artigo intitulado 
“A Fifa e as Santas Casas” que foi publi-

cado na revista Notícias Hospitalares (www.
noticiashospitalares.com.br) na edição n. 67, 
relativa aos meses de junho, julho e agosto de 
2011. 
O articulista fez paralelo entre as enormes e 
oportunistas vantagens que o governo con-
cedererá à FIFA, e os que com ela firmarem 
contratos, e a penúria pela qual ainda (e sem-
pre) passam as Santas Casas.
O artigo repercutiu e um gentil leitor fez com 
que dois jornais de Votuporanga/SP (A Cida-
de e Diário de Votuporanga) o republicassem 
nas edições de 26 de agosto de 2011. 
Além disso, o articulista recebeu Moção de 
Congratulações encaminhada pelo presiden-
te da Câmara Municipal de Aquidauana/MS, 
presidida pelo vereador Clezio Bley Fialho. A 
Moção foi de iniciativa do vereador Eulálio 
Abel Barbosa, que destacou na justificativa:
“Quero, ao referendar essa Moção de Con-
gratulações, externar meus cumprimentos ao 
nobre articulista pela analogia que faz entre 
a Fifa e as entidades filantrópicas brasileiras, 
como as santas casas e hospitais públicos, 
que mergulham num mar de dificuldades por 
conta da falta de uma política de atualização 
da tabela do SUS (Sistema Único de Saúde), 
que deveria ser urgentemente revisada a fim 
de evitar o colapso financeiro – responsável 
pelo fechamento dessas entidades ou por uma 
saúde de melhor qualidade ao nosso povo.
Li esse artigo, no qual Vossa Senhoria ex-
pressa a sua opinião em relação ao momento 
distinto que vive o brasileiro com o advento 
da Copa de 2014 e o futuro das instituições 
públicas de saúde, que enfrentam, muitas ve-
zes, obstáculos intransponíveis para assegurar 
a sua própria sobrevivência.
Fica, portanto, registrada a minha manifes-
tação de congratulações ao nobre articulista 
pela relevância do artigo que, além de traduzir 
o meu pensamento, deveria servir de objeto 
de reflexão para a classe política brasileira. 
Sala de Sessões, 23 de agosto de 2011.”
Fica externado o agradecimento pela atenção 
dos vereadores de Aquidauana, deferência e 
gentileza na atitude de aprovar a Moção de 
Congratulações. 

O artigo pode ser lido em www.jteixeira.com.br

O IBCC – Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, entidade camiliana assessorada juridicamente 
por Josenir Teixeira, promoveu a 44ª Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama no dia 28 

de agosto de 2011, na Capital paulista, que reuniu quase 8 mil pessoas. O evento foi sucesso de público, 
prestígio e divulgação pela mídia. 
Parabéns ao IBCC pela realização de campanha tão importante para conscientização e atendimento da 
população.

JT participa da Corrida e Caminhada contra o 
Câncer de Mama

Drs. Paulo Angelis (Diretor Comercial e Novos Negócios), Josenir Teixeira e Valentim Biazotti (Diretor Administrativo).

JT faz palestra em evento do 
COREN/SP e AMB

Drs. Josenir Teixeira, Eliana Faleiros Vendramini Carneiro (Promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo) 
e Eneida Peçanha Vasconcelos, enfermeira moderadora.

A FIFA e as 
Santas Casas 
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Josenir Teixeira lançou seu 4-º livro, intitulado O Terceiro Setor em Perspectiva: 
da estrutura à função social, em 04 de outubro de 2011, na Livraria Cultura do 

Shopping Bourbon, em São Paulo.

Trata-se da dissertação de mestrado defendida em 2009 que, após 
complementos, foi editada pela Editora Fórum, de Belo Horizonte.
 
A noite de autógrafos foi agradabilíssima e contou com a presença de mais de 
cem convidados, que gentilmente foram abraçar o autor. A todos, muitíssimo 
obrigado. As fotos que ilustram este boletim registram momentos do evento.

Agradecemos ao Luís Cláudio Rodrigues Ferreira, editor e presidente da 
Editora Fórum, que de forma muito atenciosa atendeu o autor e não mediu 
esforços para a publicação da obra em curto espaço de tempo e aos 
professos doutores Gustavo Justino de Oliveira (SP), que gentilmente 
prefaciou o livro e orientou as ideias, e Fernando Borges Mânica (PR), que 
colaborou intensamente com o autor.
  
O livro está à venda nos sites www.editoraforum.com.br, 
www.livrariacultura.com.br e www.saraiva.com.br. 
Informações podem ser obtidas pelo 0800.704.3737 e jt@jteixeira.com.br.

Lançamento do 4-º livro de JT
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Expediente
EnfoquE Jurídico (INPI 828.632.804) é editado por Josenir Teixeira 
advocacia e distribuído a clientes, colegas, empresas e profissionais da área. 
É permitida a reprodução, desde que citada a fonte.

Josenir Teixeira advocacia

OAB/SP 3.815/97 - CNPJ 02.430.626/0001-63
Rua Guaicurus, 563, Lapa, 05033-001 - São Paulo/SP - (11)  2238.5566
jt@jteixeira.com.br    

Acesse: 
www.jteixeira.com.br      
www.prontuariodopaciente.com.br
www.ibats.org.br
www.advogadocamiliano.com.br

Jornalista responsável: 
José Carlos Camacho
Mtb 9.421 

Planejamento visual e Produção Gráfica
Santouro – Comunicação & Arte(11) 9406-6131 
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Palestras e eventos de Josenir Teixeira

Data Cidade Título do evento Atuação Entidade realizadora

22.11 Vitória/ES Palestra:
Aspectos Jurídicos do Prontuário do Paciente Palestrante Pró-Saúde

Hospital Estadual Central

21.11 São Paulo/SP
Lançamento do livro de Janaína Schoenmaker

Controle das Parcerias entre o Estado e
o Terceiro Setor pelos Tribunais de Contas

Convidado Editora Fórum

21.11 São Paulo/SP III Congresso Brasileiro de Fundações e  
Entidades de Interesse Social em São Paulo Congressista Ministério Público do Estado  

de São Paulo

10.11 Brasília/DF Seminário Internacional 
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil Participante Secretaria-Geral da Presidência da República

08.11 Porto Alegre/
RS

A nova legislação da filantropia -  
aspectos jurídicos e contábeis Palestrante Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes,  

Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul 

04.11 Salvador/BA XXI Encontro dos Assessores Jurídicos das Federações e dos 
Sindicatos das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos Participante 

CMB 
Confederação das Santas Casas de Misericórdia,  

Hospitais e Entidades Filantrópicas

21, 22 e 
28.10 São Paulo/SP Títulos, Certificações e Qualificações do Terceiro Setor (aulas)  

Curso de Especialização Lato Sensu em Terceiro Setor Professor 
ESA - OAB/SP 

Escola Superior de Advocacia da  
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo 

06.10 São Paulo/SP

Painel de Debates  
A utilização dos Convênios com o Terceiro Setor como 

instrumento de fomento por meio de repasse de recursos 
públicos - Decreto n. 7.568/11

Participante 

USP 
Universidade de São Paulo 

Depto. de Direito do Estado da Faculdade de Direito  
Prof. Dr. Gustavo Justino de Oliveira 

05.10 São Paulo/SP
Implicações civis e criminais na prestação da assistência em saúde  

2º Fórum de Enfermagem do COREN/SP 
1º Fórum Brasileiro de Medicina da AMB 

Palestrante 
COREN/SP 

Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo  
e AMB - Associação Médica Brasileira 

04.10 São Paulo/SP Lançamento do livro: 
O Terceiro Setor em Perspectiva: da estrutura à função social Autor Editora Fórum

30.09 São Paulo/SP Comemoração do aniversário de 80 anos do 
padre Niversindo Antônio Cherubin Participante 

IBCC 
Instituto Brasileiro de Controle do Câncer 

e demais entidades camilianas 

22.09 São Paulo/SP As perspectivas para o setor mediante 
as demandas trabalhistas Palestrante

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 
e FEHOSP - Federação das Santas Casas e Hospitais 

Beneficentes do Estado de São Paulo 

17.09 São Paulo/SP Direito Societário e Direito Trabalhista (aulas) 
Pós-Graduação em Direito Médico e Hospitalar Professor EPD 

Escola Paulista de Direito

12 e 14.09 São Paulo/SP O Marco Legal do Terceiro Setor  
Curso de Extensão Professor IATS - Instituto de Administração para o 

Terceiro Setor Luiz Carlos Merege

18.08 São Paulo/SP 
Painel de Debates: 

A Constitucionalidade do modelo de Organizações Sociais 
e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal

Moderador Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP)

16 a 18.08 Brasília/DF XXI Congresso Nacional das Santas Casas  
e Hospitais Filantrópicos Congressista

CMB 
Confederação das Santas Casas de Misericórdia, 

Hospitais e Entidades Filantrópicas 

28.07 São Paulo/SP Seminário: 
A nova lei da filantropia Participante OAB/SP

15.07 Gramado/RS

A nova filantropia e seus desafios  
XI Congresso Estadual das Santas Casas e Hospitais 

Filantrópicos do RS  
Consaúde 2011

Palestrante 
Federação das Santas Casas e 

Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do    Rio 
Grande do Sul

28.06 São Paulo/SP A Terceirização dos médicos é legal? É seguro? Palestrante 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo  

e FEHOSP - Federação das Santas Casas e Hospitais 
Beneficentes do Estado de São Paulo
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