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CURSOS 
COORDENADORES PARTICIPAM DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DAS REGIONAIS FEDERASSANTAS

ENCONTRO NACIONAL DAS SANTAS CASAS SERÁ REALIZADO 
EM SALVADOR EM FEVEREIRO

Promovido pela Federação das Santas Casas da Bahia (FESFBA), o encontro nacional das Santas Casas será 
realizado em Salvador em fevereiro. Nesta edição, será discutida a situação �nanceira das entidades a 
nível nacional e também medidas assertivas para evitar o fechamento de unidades como a de São Paulo.

“Os esforços empreendidos para salvar a maior Santa Casa da América Latina servirão de parâmetro para 
outras ações que deverão ser tomadas para bene�ciar outras instituições do país”, declarou o presidente 
da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas, Antonio Brito 
(PSD-BA).

CURSOS CONFIRMADOS
PARA O MÊS DE 

FEVEREIRO

05 e 06/02 - Curso de Auditor 
do Sistema Manchester de 
Classificação de Risco.
(C.E.C. Federassantas)

Foi realizado no dia 26 de janeiro, a reunião dos coordenadores das Regionais da Federassantas para 
apresentação das atividades realizadas no ano de 2017 e as ações estratégicas previstas para este 
ano. A reunião foi importante para que fossem tratadas as propostas traçadas pela Diretoria da 
Federassantas com os representantes de cada região do estado, objetivando o desdobramento para a 
atuação e representação regional.
O Superintendente da Federassantas, Adelziso Vidal, apresentou aos coordenadores presentes as 
ações e estratégias que serão executadas ao longo deste ano. Dentre os destaques, a ampliação do 
diálogo e agenda com os órgãos do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário e demais agentes da saúde 
de Minas; a ampliação do Referencial Federassantas, um produto exclusivo da Federassantas para 
análise e consulta de dados e indicadores do setor hospitalar filantrópico; planejamento e estratégias 
para as Regionais Federassantas, com destaque para os grupos de estudo das Comissões Técnicas; 
além de ações e projetos internos da Federação.
Veja reportagem completa em: https://goo.gl/LpeFgE

No mês de janeiro foram 
oferecidos dois cursos de 
Classificação de risco com 
protocolo de Manchester, pelo 
C.E.C. Federassantas. 
Ao todo, participaram 42 alunos 
com uma carga horária total de 
416 horas de treino.

Participe também, acesse nosso 
site e confira a agenda 
completa!

Teve início dia 08/01, em todo o país, a primeira 
etapa de implantação do Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial). Ao todo a etapa envolve 14,4 
mil empresas, que faturaram mais de R$ 78 milhões 
em 2016 ou que aderiram voluntariamente, de 
acordo com a Receita Federal. Juntas, elas 
empregam 15 milhões de trabalhadores, um terço 
do total.
O prazo para as empresas cumprirem a primeira 
etapa começa nesta segunda-feira e se estende até 
o dia 28 de fevereiro. Nesse período, disse a Receita, 
o sistema receberá apenas as informações 
cadastrais dos empregadores e as relativas às suas 
tabelas, tais como estabelecimentos, rubricas, 
cargos, etc. Somente a partir de março será possível 
o envio dos eventos não periódicos. Até lá, será 
possível fazer os ajustes necessários na quali�cação 
cadastral dos funcionários, por exemplo.
Saiba mais em:  https://goo.gl/Fhhsbn

Curso Classificação Protoloco de 
Manchester

C.E.C Federassantas

CMB DIVULGA AGENDA DE 
OBRIGAÇÕES 2018

A Confederação das Santas 
Casas de Misericórdia, 
Hospitais e Entidades 
Filantrópicas (CMB) 
divulgou a Agenda de 
Obrigações 2018.
O documento funciona 
como um manual que 
reúne as principais 

obrigações de cada instituição sem �ns lucrativos com 
atuação na área de saúde pública e privada.
A agenda é uma forma de alertar as instituições 
associadas sobre suas principais obrigações perante os 
órgãos públicos com os quais elas interagem, não 
substituindo, em hipótese alguma, o estabelecido pela 
legislação vigente. Cabe aos responsáveis pelas 
instituições buscarem informações complementares 
nos respectivos órgãos públicos e na legislação 
vigente.
Con�ra a Agenda de Obrigações 2018 no nosso site: 
https://goo.gl/rwiruL

PRIMEIRA FASE DE IMPLANTAÇÃO 
DO ESOCIAL PARA EMPRESAS 
COMEÇOU NA SEGUNDA-FEIRA

26 e 27/02 - Curso de 
Auditor do Sistema 
Manchester de 
Classificação de Risco.
(C.E.C. Federassantas)
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DESTAQUES DOS 
FILANTRÓPICOS
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A Federassantas quer ouvir você!
Envie sugestões de pauta, divulgue 
eventos, campanhas ou temas de 
interesse das entidades filantrópicas. 
Entre em contato com o setor de 
comunicação e participe!

PARTICIPE DA FEDERASSANTAS

Facebook.com/Federassantas

comunicacao@federassantas.org.br

Rua Maranhão, 339 - 9º andar
Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG
CEP: 30.150-330
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HOSPITAL ESCOLA DE ITAJUBÁ REALIZA NOVA 
TÉCNICA CIRÚRGICA PARA CORRIGIR 

MALFORMAÇÃO CONGÊNITA EM RECÉM-NASCIDO 

Saiba mais em: https://goo.gl/PMJBHm

PLANEJAMENTO E READEQUAÇÕES NO 
CARDÁPIO RESULTARAM EM ECONOMIA DE R$ 2,5 

MILHÕES À SANTA CASA BH EM 2017 

Saiba mais em: https://goo.gl/DtstFJ

HOSPITAL FELÍCIO ROCHO INAUGURA UNIDADE 
DE SAÚDE DA MULHER

Saiba mais em: https://goo.gl/DRxbrp

GOVERNO FEDERAL LIBERA R$ 20 MILHÕES PARA 
HOSPITAL DO BARREIRO

Saiba mais em: https://goo.gl/XiHhMC

www.federassantas.org.br

(31) 3241-4312

Empresa Amiga dos Filantrópicos:
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