


QUEM JÁ FAZ PARTE DO NOSSO TIME

VEJA AS PRINCIPAIS AÇÕES DO 
MOVIMENTO NOROESTE COM VIDA
40 municípios atendidos.

Mais de R$ 1.300.000,00 em doações.

Mais de 550.000 itens entregues, entre 
óculos de proteção, máscaras, aventais e 
outros equipamentos de proteção.

Participação na doação de 3 respiradores 
para a Santa Casa de Araçatuba, centro 
regional de atendimento ao Covid-19.

Participação na doação de desfibrilado-
res e monitores.

Várias entidades atendidas com doação 
de máscaras sociais.

Colaboração de artistas regionais e na-
cionais em lives para arrecadação de 
recursos, alimentos e equipamentos de 
segurança.

https://www.abqm.com.br/
https://www.instagram.com/degoeye
https://www.rd.com.br/
http://camfaracatuba.com.br/
https://www.voleifuturo.com.br/
http://exitorural.com.br/
https://www.lupo.com.br/
https://www.suzano.com.br/
http://www.costaurbanizadora.com.br/
https://goo.gl/maps/mAzRVr9jUxt291AVA
https://www.vacaloca.com.br/
https://centralleiloes.com.br/
http://onomdesign.com.br/


O movimento Noroeste Com Vida 
criou um fundo filantrópico des-
tinado a receber doações finan-

ceiras para o fortalecimento do sistema 
público de saúde da região de Araçatu-
ba. São 40 municípios (veja lista abai-
xo), que atendem hoje mais de 1 mi-
lhão de pessoas.    
O fundo foi criado porque os re-
cursos que estão sendo mobi-
lizados pela sociedade civil e 
empresas na capital paulista 
terão muita dificuldade de che-
gar no interior do Estado. Por isso, foi 
necessária uma ação rápida e coordena-
da para o Noroeste Paulista, que conte 
com a ajuda de todos os cidadãos, em-
presas e instituições.
Os recursos serão destinados aos prin-
cipais hospitais, UBSs e UPAs da região 
do Noroeste Paulista, após avaliação de 
um corpo técnico e gestor independen-
te, para conscientização e aquisição dos 
itens necessários para que a população 
passe por essa fase de crítica da Covid-19. 
O objetivo é montar a melhor estrutura 
possível do sistema de saúde.   
O fundo tem gerenciamento financeiro 
da Sitawi, uma Organização Social de In-
teresse Público (OSCIP), que já gerenciou 

mais de 30 fundos filantrópicos e rotativos 
e desembolsou cerca de R$ 48 milhões 
para mais de 100 organizações da socie-
dade civil e negócios de impacto, atingin-
do mais de 700 mil pessoas. Ela é respon-
sável por operacionalizar o fundo.
O Conselho Gestor do fundo, com o 
apoio de um corpo técnico indepen-
dente formado por médicos e pessoas 
respeitadas do setor de saúde da re-
gião, autoriza as transferências para os 
beneficiários. 

MOVIMENTO NOROESTE COM VIDA 
VISA FORTALECER SISTEMA DE SAÚDE



A Santa Casa de Araçatuba recebeu R$ 
850 mil para compra de EPIs (Equi-
pamentos de Proteção Individual) 

por meio da doação de recursos dos fun-
dos Noroeste Com Vida, Emergencial Para 
a Saúde e da empresa RD (Raia Drogasil). 
Do montante total destinado à Santa Casa, 
R$ 100 mil são do Noroeste Com Vida, R$ 
250 mil do Fundo Emergencial para a Saú-
de - Coronavírus Brasil e R$ 500 mil da Raia 
Drogasil. Os recursos serão utilizados para 
a compra de máscaras, luvas, aventais, den-
tre outros equipamentos. Com esse valor, 
será possível comprar mais de 400 mil itens, 
como 250 mil luvas e 100 mil máscaras.

Participaram da entrega e recebimento do 
cheque o médico Célio Mori, membro do 
comitê técnico do Noroeste Com Vida; Clau-
dionor Aguiar Teixeira, provedor da Santa 
Casa; Maria Ionice Zucon, tesoureira e co-
ordenadora da Comissão de Captação de 
Recursos do hospital; Giulio Stanco Coscina 
Neto, diretor técnico da Santa Casa; Mauro 
Inácio da Silva, administrador da Santa Casa 
e Gislaine Targa, secretária do Noroeste 
Com Vida.

Recentemente o Raia Drogasil anunciou a 
doação de R$ 25 milhões para auxiliar no 
combate à pandemia de covid-19, como 
parte do fundo “Todo Cuidado Conta”, ins-

tituído pela companhia. O objetivo da doa-
ção do Raia Drogasil é apoiar 50 hospitais 
de referência em todo o Brasil, sem fins lu-
crativos, que atendam ao SUS (Sistema Úni-
co de Saúde) e a Santa Casa de Araçatuba 
é uma das instituições escolhidas, por meio 
do Fundo Emergencial para Saúde - Corona-
vírus Brasil. Este fundo tem como instituido-
res o Idis (Instituto para o Desenvolvimento 
do Investimento Social), BSocial, Movimen-
to Bem Maior.

Para a escolha desses hospitais, foram uti-
lizados critérios técnicos que levaram em 
consideração a vulnerabilidade social do 
município, dados epidemiológicos sobre 
a covid-19 no local, a estrutura de saúde e 
a capacidade da instituição de impactar a 
saúde da população por meio dos recursos.

De acordo com Dario Guarita Neto, membro 
do comitê gestor do Noroeste Com Vida, o 
comitê técnico do Movimento é responsável 
por analisar as demandas da Santa Casa, e 
recomendar ao comitê gestor para aprova-
ção ou não dessas demandas. “O Noroeste 
Com Vida é uma ferramenta para alavancar 
mais recursos para a nossa região. Faz um 
trabalho de análise independente, técnico e 
profissional das demandas da região e da 
boa aplicação dos recursos de parceiros e 
doadores”, afirma.

SANTA CASA DE ARAÇATUBA RECEBE R$ 850 MIL 
EM DOAÇÕES PARA COMPRA DE EPIS



• Alto Alegre 
• Andradina 
• Araçatuba 
• Auriflama 
• Avanhandava 
• Barbosa 
• Bento de Abreu 
• Bilac 
• Birigui 
• Braúna 
• Brejo Alegre 
• Buritama 
• Castilho 
• Clementina 
• Coroados 
• Gabriel Monteiro 
• Glicério 
• Guaraçaí 
• Guararapes 
• Guzolândia 
• Ilha Solteira
• Itapura 

• Lavínia 
• Lourdes
• Luiziânia 
• Mirandópolis 
• Murutinga do Sul 
• Nova Castilho 
• Nova Independência 
• Nova Luzitânia 
• Penápolis 
• Pereira Barreto 
• Piacatu 
• Rubiácea 
• Santo Antônio do Aracanguá 
• Santópolis do Aguapeí 
• Sud Mennucci 
• Suzanápolis 
• Turiúba 
• Valparaíso

QUAIS SÃO OS MUNICÍPIOS DO NOROESTE 
PAULISTA DA REGIÃO DE ARAÇATUBA



O Dia Mundial da Higiene das Mãos 
é comemorado no dia 5 de maio e, 
na situação atual da pandemia da 

covid-19, se torna um assunto muito impor-
tante a ser discutidocom a população e em 
ambientes hospitalares.

Para marcar esta data, todo ano o Hospital 
Unimed Araçatuba realiza uma campanha 
presencial, com o objetivo de reforçar a prá-
tica de higienização das mãos com colabo-
radores e visitantes. Neste ano, por conta 
das orientações de distanciamento social 
devido ao coronavirus, a campanha irá ocor-
rer nas redes sociais, com a participação de 
colaboradores de várias áreas comentando 
sobre como estão intensificando a higiene 
das mãos nesse período.

O SCIH (Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar) do Hospital Unimed Araçatuba 
realiza várias ações de auditoria nos setores 
para garantir que profissionais e visitantes 
higienizem corretamente as mãos. Em mar-
ço, devido à pandemia do coronavírus, as 
ações realizadas pelo SCIH resultaram no 
consumo de álcool em gel de 76,5ml por 
paciente/ dia, sendo o melhor dos últimos 
6 anos no mesmo período no hospital. Esse 
número também é três vezes maior que a 
recomendação da OMS, de 20ml por pa-
ciente/dia.

De acordo com Stélios Fikaris, médico in-
fectologista do SCIH do Hospital Unimed 
Araçatuba, a lavagem das mãos está sendo 
bem explorada atualmente por conta da Co-
vid-19. “Mas a gente quer que esse tipo de 
raciocínio se torne permanente, no sentido 
de que as pessoas devem
lavar as mãos; principalmente os profissio-
nais de saúde, entre uma atividade e outra, 
entre um paciente e outro, seguindo todas 
as normas técnicas pra gente minimizar ao 
máximo as infecções hospitalares”, diz.

O infectologista explica que o coronavírus 
está servindo para que as pessoas valori-
zem ainda mais a lavagem das mãos. “Pega-
-se o gancho da Covid e a gente espera que 

esse seja um legado para que as pessoas se 
acostumem a lavar sempre as mãos, princi-
palmente os profissionais de saúde em seus 
locais de trabalho”, conta.

O profissional ainda ressalta a importância 
de manter o hábito de higienizar as mãos. 
“Mesmo após a pandemia, é importante la-
var as mãos antes de sair de casa, de fazer as 
suas atividades e sempre que tocar algum 
objeto que outras pessoas podem ter toca-
do também. Se não tiver água e sabão por 
perto, fazer o uso do álcool em gel”, fala.

Segundo Letícia Sanches, enfermeira res-
ponsável pelo SCIH do Hospital Unimed 
Araçatuba, as ações de auditoria do SCIH 
são realizadas por meio de visitas setoriais 
diárias e agendadas em um cronograma. “A 
cada visita é emitido o resultado com elo-
gios ou ações de melhorias, sempre com 
foco na prevenção de infecção e segurança 
do paciente. Também é um momento em 
que o SCHI auxilia os colaboradores de ma-
neira educativa”, diz.

A profissional ainda fala sobre a importân-
cia dessas ações e da campanha relacionada 
ao Dia Mundial de Higiene das Mãos duran-
te a pandemia do coronavírus. “É muito im-
portante trabalhar com ações preventivas e 
proativas para os pacientes, os médicos e os 
colaboradores. Dessa forma, todas as pesso-
as são envolvidas no “cuidado” e entendem 
a sua importância. É justamente isso que a 
campanha vai fazer: relembrar uma medida 
simples e eficaz para combater 
infecções, e nesse momento 
da pandemia, salvar vidas. A 
higiene das mãos só traz be-
nefícios para a saúde e deve 
ser feita por todas as pessoas, 
não somente profissionais 
da saúde”, finaliza.

HIGIENIZAR AS MÃOS É ARMA 
PRINCIPAL CONTRA A COVID-19
Matéria veiculada no dia 4 de maio de 2020 no Jornal Folha da Região

Dr. Stelios Fikaris
Membro do Comitê Técnico 

do Movimento Noroeste 
Com Vida



A Santa Casa de Araçatuba recebeu 
da Suzano, referência global na 
produção de bioprodutos desen-

volvidos a partir do cultivo de eucalipto, 
a doação de três respiradores artificiais. A 
entrega foi nesta quarta-feira (22), às 9h 
no prédio do hospital com representantes 
do Comitê Técnico e Gestor do Movimen-
to Noroeste Com Vida.

Esses respiradores que chegaram a Araça-
tuba fazem parte de um total de 50 apare-
lhos e 260 mil máscaras hospitalares que a 
Suzano importou da China e vai doar para 
o Estado de São Paulo. Ao todo, a empre-
sa destinará 159 respiradores e 1 milhão de 
máscaras hospitalares importados para o 
Governo Federal e sete Estados da Federa-
ção (São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Mato 
Grosso do Sul, Maranhão, Pará e Paraná).

A distribuição está sendo realizada em 
conjunto com os governos e inclui regiões 
onde a companhia atua, levando em con-
sideração a identificação de necessidade 
de cada estado e município e a estratégia 
de combate ao Covid 19 estabelecida pe-
las autoridades de saúde.

Os três respiradores doados por meio do 
Movimento Noroeste Com Vida saíram de 
Suzano nesta segunda-feira (20), mas em ra-
zão do feriado na terça, a entrega na Santa 
Casa foi no começo da manhã de quarta. Os 

respiradores foram trazidos a Araçatuba pela 
Rápido 90, que cedeu o transporte gratuita-
mente para o Movimento. A Rápido 90, por 
meio do proprietário Carlos Alberto Castal-
delli, se propôs a fazer o transporte de todas 
as doações que o Movimento receber.

De acordo com um dos membros do Co-
mitê Gestor do Movimento Noroeste Com 
Vida, Dario Guarita Neto, “essa ação acer-
tada da Suzano responde a uma das de-
mandas fundamentais da estratégia do 
movimento, que está alinhada ao plano 
de contingência da Diretoria Regional de 
Saúde. Em nome da população da região, 
o Movimento Noroeste com Vida parabe-
niza e agradece o Grupo Suzano. É com 
esse tipo de parceria que, juntos, seremos 
capazes de cuidar das pessoas e atenuar 
os efeitos dessa crise”, finaliza.

“A alta demanda global por respiradores, 
máscaras hospitalares e outros itens médi-
cos foi um grande desafio a ser superado 
para conseguirmos importar os produtos 
e doá-los aqui no Brasil para o combate 
ao covid-19. Também seguimos com tra-
tativas permanentes com os governos fe-
deral, estaduais e municipais para definir-
mos a melhor estratégia de distribuição e 
atendimento aos locais onde os equipa-
mentos são mais necessários”, afirma o di-
retor executivo de Relações e Gestão Le-
gal da Suzano, Pablo Machado.

NOSSAS CONTRIBUIÇÕES
SUZANO DOA 3 RESPIRADORES 
PARA SANTA CASA DE ARAÇATUBA
Matéria veiculada no dia 23 de abril de 2020 no Jornal Folha da Região



NOSSAS CONTRIBUIÇÕES
GRUPO COSTA DOA 10.000 MÁSCARAS PARA 
ATENDER A REGIÃO QUE UTILIZA SANTA CASA 
PARA INTERNAÇÕES POR COVID-19

A Polícia Militar de Araçatuba (SP) re-
cebeu 1,2 mil máscaras de proteção 
doadas pela marca Lupo por meio do 

Movimento Noroeste Com Vida.

Os itens foram entregues nesta terça-feira 
(28) ao coronel e comandante do CPI-10, Ro-
drigo Eval Arena, ao tenente-coronel e co-
mandante do 2º BPM/I, Fábio Renato Basílio, 
e para a tenente-coronel Márcia Cristina Cris-
tal Gomes, chefe do Estado-Maior do CPI-10.

No decorrer da semana, outras instituições 

como o asilo São Vicente de Paulo, Hospital 
Neurológico Ritinha Prates e Lar São João 
também receberão máscaras da Lupo e da 
De Goeye.

O movimento Noroeste Com Vida arreca-
da, desde o final de março, recursos para o 
fortalecimento do sistema público de saú-
de da região de Araçatuba. A meta é alcan-
çar pelo menos R$5 milhões, para atender 
mais de um milhão de pessoas em 40 mu-
nicípios. Atualmente a arrecadação está em 
cerca de R$ 580 mil.

POLÍCIA MILITAR RECEBE DOAÇÃO DE MAIS DE 
MIL MÁSCARAS DE GRUPO DE VOLUNTÁRIOS
Matéria veiculada no dia 29 de abril de 2020 no Jornal Hoje Mais



NOSSAS CONTRIBUIÇÕES
DIVERSAS ENTIDADES ATENDIDAS

Ritinha Prates

Associação Jesse

APAE Araçatuba Catedral Nossa Senhora Aparecida

Lar da Velhice

Lar São João



Em entrevista à Folha da Região, o diretor 
regional do Ciesp/Fiesp, Samir Nakad, 
faz uma avaliação dos impactos da 

pandemia da covid-19 (coronavírus) na eco-
nomia regional e diz que empresários terão 
que aprender a lidar com um novo mundo 
de oportunidades e desafios.

Ao mesmo tempo em que diz que o comér-
cio online chegou para ficar de vez, Nakad, 
também faz um alerta aos empresários so-
bre a necessidade de promoverem inova-
ções e pensar em compartilhamento de in-
formações como forma de sobrevivência.

“Não haverá mais segredos”, destaca. Leia a 
entrevista na íntegra:

Qual a perspectiva do senhor sobre os im-
pactos econômicos da pandemia?

Queda do PIB (Produto Interno Bruto) mun-
dial próxima de dois dígitos, reduzindo as 
atividades econômicas de forma avassala-
dora.

A questão virou pano de fundo para um 
embate político. Deixando isso de lado 
e pensando como os empresários, qual 
seria a melhor forma de lidar com a situ-
ação?

Não permitindo a si mesmo, contemplar as 
notícias do âmbito político na condução dos 
negócios, pelo menos nesse período de âni-
mos sobressaltados.

Qual o tempo que o senhor acredita que 
será necessário para o País se recuperar 
das perdas de produtividade e circulação 
de dinheiro?

Deverá ocorrer um breve aquecimento, em 
razão de demandas reprimidas, durante os 
próximos meses após o retorno do comér-
cio. Porém isso não se sustentará por longo 
período de tempo e creio que depois, ire-
mos levar mais de um ano para a acomoda-
ção da situação como um todo.

O que os empresários podem aprender 
com esta crise?

Que “tocar” a empresa com melhor planeja-
mento financeiro e foco em resultado e cai-
xa é o mínimo essencial, para tentar superar 
situações como essa.

Há uma tendência de que os serviços on-
line estejam mais presentes agora na vida 
do varejo e dos compradores?

Sem dúvida alguma, isso era algo que se es-
perava acontecer, mas se antecipou e certa-
mente não retornará mais a condição ante-
rior.

Sobre a reativação da economia regional 
qual o caminho mais seguro para a supe-
ração com resultados?

Busca de inovação em todas as formas e pro-
cessos, seja industrial, comercial e de servi-
ços, porém, lembrando-se que não haverá 
mais segredos e que o compartilhamento 
de informações será o diferencial que mo-
verá o mundo.

Como o Senhor avalia o gerenciamento 
do enfrentamento da covid-19 nos muni-
cípios de Birigui e Araçatuba?

Vejo que temos profissionais competentes 
e dispostos a desenvolver todos os esforços 
para que a população enfrente a pandemia 
com as menores sequelas e também vejo a 
sociedade cada vez mais generosa e enga-
jada em favor dos seus semelhantes.

INOVAÇÃO E COOPERAÇÃO SÃO 
AS SAÍDAS PARA REGIÃO PÓS-COVID
Matéria veiculada no dia 4 de maio de 2020 no Jornal Folha da Região

Samir Nakad
Membro do Comitê Gestor 

do Movimento Noroeste 
Com Vida



O Movimento Noroeste Com Vida 
criou uma central de acolhimen-
to para orientar as pessoas que 

tenham algum possível sintoma de Co-
vid-19. A central funciona por um núme-
ro de WhatsApp, um número de telefone 
fixo e um chat virtual, no qual o usuário re-
lata os sintomas e passa por uma triagem, 
que o orienta a ficar em casa ou procurar 
um serviço de saúde. O número a ser adi-
cionado no WhatsApp é (18) 99614 8482, 
enquanto que o telefone fixo é (18) 3637-
8090 e o link para o chat via plataforma 
Viki é https://bit.ly/noroestesp.

A central é uma parceria do Noroeste Com 
Vida com a Prefeitura de Birigui, Sinbi (Sin-
dicato das Indústrias do Calçado e Vestuá-
rio de Birigui), Acib (Associação Comercial 
e Industrial de Birigui), Secretaria Munici-
pal de Saúde, Secretaria Municipal de As-
sistência Social, Secretaria Municipal de 
Governo, Vigilância Sanitária Municipal, 
Farmácia Futura, Yazigi, CIEE (Centro de 
Integração Empresa-Escola), TNH Digital 
Health, Tellius Telecom Inteligente, ON-
GSB (Organização Não-Governamental da 
Saúde de Birigui) e DRS-2 (Departamento 
Regional de Saúde). O serviço terá início 
em Birigui, mas a expectativa é que seja 
estendido para mais cidades da região.

Os dados colhidos de todos os usuários 
vão auxiliar na tomada de decisão acerca 
das medidas locais de isolamento social e 
nas ações de suporte da capacidade hos-
pitalar instalada no município e nos servi-
ços de referência da rede.

Para a operacionalização das ações, foi cria-
do um comitê técnico para estruturar um 
checklist baseado nos protocolos existen-
tes ao que se refere no acompanhamento 
de pessoas com sintomas da Covid-19.

O acolhimento com classificação de risco 
é realizado por equipe da central, devi-
damente supervisionada por profissional 
técnico da saúde, que realizará a triagem 
e encaminhará o paciente à UBS (Unidade 
Básica de Saúde) de referência ou serviço 
de saúde equivalente para atendimento 
médico. A pessoa pode ter a recomenda-
ção para ficar em casa, caso seja o mais 
pertinente, mas nesse caso terá também 
acompanhamento depois.

Também pode ser feito encaminhamentos 
pertinente à atenção especializada e, se ne-
cessário, a realização de testes para a Co-
vid-19, de acordo ao critério médico. Depen-
dendo dos resultados, o médico responsável 
realiza a conduta necessária. O Departamen-
to de Vigilância é acionado para acompanha-
mento do paciente, orientá-lo em intercor-
rências, e se necessário, auxilia na remoção 
novamente a uma unidade de saúde.

A central de acolhimento tem seu horá-
rio de funcionamento das 8h às 20h. Por 
enquanto, os funcionários da central es-
tão trabalhando em esquema home-office 
(em casa), mas nos próximos dias eles fica-
rão em um espaço na Secretaria Municipal 
de Saúde. O custo operacional da central 
será entre R$ 15 mil e R$ 20 mil por mês, 
custeado pelo Noroeste Com Vida.

NOROESTE COM VIDA CRIA CENTRAL DE 
ACOLHIMENTO PARA TRIAGEM DE COVID-19

 https://bit.ly/noroestesp


Desde o início da pandemia muitos canto-
res começaram a fazer lives como forma 
de ficar próximo do público e também 

de exercitar a solidariedade. O Movimento No-

roeste Com Vida agradece aos artistas que fi-
zeram shows em apoio a nossa causa. Obriga-
do Duduca & Dalvan, Gustavo & Daniel, Jayne, 
Luiz Henrique & Léo e Téo Guerreiro.

LIVES COM ARTISTAS

http://www.bsocial.com.br/causa/noroeste-com-vida
https://www.facebook.com/noroestecomvida
https://www.instagram.com/noroestecomvida/

