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Assistência
Percentuais de atendimento a paciente do SUS
em relação a todo o movimento do hospital
durante o trimestre

Procedimentos médico-hospitalares
realizados no período

195.129
Média mensal

Ambulatório de Especialidades Médicas: 100%
Hospital do Rim: 97%
Centro de Tratamento Oncológico: 96%

Centro de Radioterapia: 93%
Internações: 76%

65.043

Exames para diagnóstico: 75%
Cirurgias: 65%
Urgência e Emergência: 50,09%

Movimento Financeiro
Despesas registradas no trimestre

Receitas registradas no trimestre

Déﬁcit acumulado no trimestre

R$ 34.942.429,82

R$ 32.071.062,54

Junho R$ 11.006.919,46

Junho R$ 9.834.234,82

Junho R$ 1.172.684,64

Julho R$ 12.248.984,19

Julho R$ 11.585.682,61

Julho R$ 663.301,58

Agosto R$ 11.686.526,17

Agosto R$ 10.651.145,11

Agosto R$ 1.035.381,06

R$ 2.871.367,28

Central de Nutrição e Dietética
A Santa Casa de Araçatuba serve 5 refeições
diárias - desjejum, almoço, lanche, jantar e
ceia - preparadas pela Central de Nutrição
e Dietética. A unidade também é responsá-

146.107 refeições

(Média mensal: 48.702 refeições)

Lactário

vel pela preparação das dietas dos bebês
internados e de pacientes que necessitam
de alimentação enteral (ingerida através
de sonda).

27.682 mamadeiras

(Média mensal: 9.227 mamadeiras)

Dieta Enteral

17.903

(Média mensal: 5.967 dietas)

Desempenho por serviços
Internações: 4.133

Cirurgias de média e alta complexidades: 3.340
Pacientes SUS: 2.520
Média mensal: 1.113 cirurgias
Média diária (dias úteis): 55.65 cirurgias

Média mensal: 1.377 pacientes
SUS: 3.124 pacientes
Convênios privados e atendimento particular:
1.009 pacientes

Ambulatório de Especialidades Médicas
5.986 consultas (100% SUS)
Média mensal: 1.995 consultas
Demandas por consultas
Araçatuba: 2.811
Outras cidades: 3.175

Demandas por internações SUS
Araçatuba: 1.627 - Outras cidades: 1.497
Cidades com maiores demandas
por internações SUS
Birigui 257
Guararapes 151

Exames para diagnóstico: 145.089

Penápolis 127

Média mensal 48.363

Valparaíso 103

SUS - 106.296

Andradina 97
Santo Antônio do Aracanguá

Convênios privados e atendimento particular – 38.793

68

Auriflama 61

Oncologia: 13.047 procedimentos

Pereira Barreto 48
Mirandópolis

Média mensal: 4.349 procedimentos

47

Desempenho por unidade
Centro de Tratamento Oncológico: 5.206 atendimentos

Urgência e Emergência:
12.460 atendimentos

Consultas: Oncologia Clínica, Oncologia Cirúrgica Hematologia e Oncologia Pediátrica: 3.175
Quimioterapia: 1.467 sessões

4.153 atendimentos
Pacientes SUS: 7.168

Média mensal:

Procedimentos de enfermagem: 564

Central de Radioterapia: 7.841 procedimentos

Pacientes de convênios privados e atendimento particular: 5.292

Consultas SUS: 541
Sessões de radioterapia: 7.300

Atendimento de pacientes SUS
Araçatuba: 4.368 - Outras cidades: 2.800
Cidades com maiores demandas
por Urgência e Emergência
Birigui: 449
Guararapes: 295
Valparaíso: 289
Penápolis: 241
Santo Antônio do Aracanguá: 176
Andradina: 138
Auriflama: 128
Pereira Barreto: 79
Bilac: 62

Hospital do Rim
Total do trimestre: 11.048 procedimentos
Média mensal: 3.682
Pacientes atendidos: 910
Média mensal: 303

Pacientes em hemodiálise
SUS: 885 - Convênios privados: 25
Pacientes em diálise peritonial
SUS: 83 - Convênios privados: 6
Sessões de hemodiálise: 10.348
Média mensal 3.449
SUS: 10.027 - Convênios privados: 321
Consultas pacientes SUS: 500
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Destaques do trimestre

Diretoria recupera credenciamentos
e assegura R$ 600 mil de receita
Por vários anos, a Santa Casa de Araçatuba
prestou atendimentos correspondentes a 20
leitos da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
e Pediátrica, mas recebia somente por 13 leitos. Por questões diversas, 7 leitos não estavam
pactuados, ou seja, contratados pelo SUS, e o
hospital não recebia o custeio desses leitos. As
despesas relativas a atendimentos prestados
e não recebidos por anos seguidos foram expressivas por tratar-se de atendimento de alta
complexidade que envolve desde recursos
humanos especializados a medicamentos de
alto custo e equipamentos de ponta.
Os esforços e ações realizados pela diretoria, administração e diretoria clínica por vários
meses tiveram resultado positivo em agosto,
quando os 7 leitos foram pactuados e o hospital
passou a receber R$ 300 mil a mais pelos atendimentos. O impacto financeiro da nova receita
terá reflexos a partir do mês de setembro.
De acordo com o neonatologista e intensi-

vista pediátrico Anderson Azevedo Dutra, responsável técnico pelas UTIs Neonatais da Santa
Casa, leitos intensivos neonatais são escassos
no estado de São Paulo e têm alto custo. “Após
muitos anos é feita justiça credenciando leitos
que estão em operação e prestando ótimos
serviços. Com o incremento de receita, a Santa
Casa poderá investir em novos equipamentos,
como os de monitorização, que aumentam a
expectativa de vida das crianças”, afirma Dutra.

Obstetrícia de Alto Risco
Outra receita importante que a diretoria conseguiu recuperar foi o custeio dos atendimentos
de Obstetrícia de Alto Risco, especialidade de
alta complexidade da qual a Santa Casa de Araçatuba foi referência para 40 municípios da região até dezembro do ano passado, mas perdeu
por falta de cumprimento de providências burocráticas solicitadas pelo Departamento Regional
de Saúde (DRS). A instituição perdeu o credenciamento, mas precisou continuar atendendo as
gestantes de alto risco e realizando os partos.
Em agosto, após várias gestões e apresentação
dos documentos solicitados, o DRS renovou o credenciamento da ordem de R$ 300 mil por mês.
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Investimentos

OBRAS CONCLUÍDAS

Concluída reforma dos dois primeiros
quartos da campanha Reforma Solidária

Pacientes do SUS internados na UI-II, ala localizada no segundo andar da torre principal da Santa
Casa de Araçatuba, já dispõem de todo o conforto e funcionalidade proporcionados pela reforma
dos apartamentos 202 e 204, que totalizam quatro
leitos. A UI-II possui 14 apartamentos. As unidades
reformadas receberam recursos doados pelo agropecuarista e empresário João Geraldi Júnior, que
investiu R$ 80 mil nas obras e R$ 8 mil na compra
de duas camas hospitalares de geração tecnológica recente, que representam outra importante
inovação e conforto para os pacientes. Geraldi Júnior aderiu à Reforma Solidária - Adote uma Obra,
campanha realizada pela Comissão de Captação
de Recursos da Santa Casa de Araçatuba.

Os apartamentos reformados foram entregues no dia 20 de setembro e receberam placas com os nomes de Nenê Geraldi e Marina
Geralde, pais do doador. Na solenidade de
entrega, Geraldi Júnior destacou a graça de
nascer em um lar com recursos financeiros e
que percebeu a necessidade de se desapegar
de bens materiais. Por isso, conclamou empresários e agropecuaristas a fazerem o mesmo.
“Sei que cada um tem as suas prioridades, mas
certamente uma doação pode fazer a diferença”, afirmou. O empresário se emocionou ao
falar dos pais e não escondeu a felicidade pelo
bem que fez, já que as unidades vão atender
pacientes do SUS.
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Maternidade
também ganhou
2 apartamentos
totalmente
reformados e
equipados

A campanha Reforma Solidária já reformou
também 2 apartamentos totalizando 4 leitos
do alojamento coletivo da Maternidade do
Centro de Obstetrícia, no quarto andar. A reforma foi possibilitada pelo repasse de R$ 696
mil pelo Ministério Público do Trabalho e Jus-

tiça do Trabalho de Araçatuba para financiar a
reforma da ala que recebe em média 180 pacientes/mês. As mamães adoraram o conforto e a beleza dos quartos e banheiros. Outras
duas unidades estão em obras e deverão ser
entregues em novembro próximo.

OBRAS EM ANDAMENTO

Começa reforma de mais 2 quartos da maternidade
Estão em andamento as obras
de reforma dos apartamentos 410
e 412 que serão transformados
em mais quatro leitos do alojamento coletivo para parturientes
e bebês nascidos na maternidade
do Centro de Obstetrícia da Santa
Casa de Araçatuba, ala que recebe
em média 180 pacientes por mês.
Os apartamentos serão totalmente
reformados, incluindo as redes elétrica, hidráulica e de condução de
gases medicinais, e estarão adaptados às regras de acessibilidade e ►
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equipados com armários, condicionadores de ar
e televisores. As obras desses dois apartamentos
deverão ser concluídas em novembro.
Os recursos foram obtidos pela campanha
“Reforma Solidária - Adote uma Obra” por meio
de repasse de R$ 696 mil pelo Ministério Público
do Trabalho e pela Justiça do Trabalho de Araçatuba. As obras em todo o complexo formado por
10 apartamentos do alojamento coletivo, 2 quartos para pré e pós-parto, posto de enfermagem,
corredores e construção de banheiro de barreira
para entrada no Centro Obstétrico (prevenção

a infecção hospitalar) estavam orçadas inicialmente em R$ 1,2 milhão dentre materiais, equipamentos e mão de obra terceirizada. Porém, a
direção da Santa Casa decidiu fazer a reforma
por administração direta, como forma de reduzir
o orçamento e realizar o trabalho na dinâmica
permitida pela rotina hospitalar. A economia foi
significativa. De acordo com o Departamento de
Arquitetura e Engenharia, a verba repassada pela
Justiça do Trabalho será suficiente para reformar
todo o completo da Unidade de Obstetrícia, com
conclusão prevista para fevereiro de 2020.

Recurso doado pela CCCA garante reformas
em mais dois apartamentos da UI-II

Já foram iniciadas as obras de reforma nos
apartamentos 206 e 208 da Unidade de Internação II, parte da campanha “Reforma Solidária
- Adote uma Obra”, que já captou recursos para
revitalizar 8 apartamentos correspondentes a 16
leitos da ala de internação de pacientes clínicos
e cirúrgicos do SUS. De acordo com o Departamento de Arquitetura e Engenharia, a reforma
deverá ser concluída no mês de novembro. Os
apartamentos receberão as mesmas melhorias
do 202 e 204 entregues recentemente.
As duas unidades estão sendo reformadas
com recursos doados pela Campanha de Com-

bate ao Câncer de Araçatuba (CCCA). As voluntárias do grupo, também conhecido como
“Rede Feminina”, doaram R$ 80 mil para financiar a reforma de dois quartos. A doação
foi entregue pela presidente do grupo, Rachel Foize Sgarbosa, pela vice-presidente,
Gorete Sundefeld, e pelas voluntárias Renata
Rocha e Emiliane Miyamoto Zeepponi.
A Comissão já conseguiu dinheiro para
reformar mais 4 apartamentos, totalizando
8. Para que a ala seja totalmente reformada,
faltam ainda recursos para reformar mais 6
apartamentos.
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Hemodinâmica já está na etapa do acabamento;
equipamento chegará em novembro

A nova unidade de procedimentos do Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista da Santa Casa de Araçatuba já está na
fase de acabamento. Iniciado em maio deste
ano, o trabalho visa à criação da estrutura necessária para a instalação do Azurion 3 F12,
equipamento de última geração adquirido por
R$ 2,5 milhões repassados pelo governo do estado de São Paulo por meio do deputado estadual Roque Barbiere. O equipamento será en-

tregue no dia 20 de novembro em partes que
serão montadas pelos técnicos do fabricante.
São 139,06 metros quadrados distribuídos em
salas de exames e procedimentos cirúrgicos de
hemodinâmica, comando operacional, recuperação pós-procedimento e dependências de apoio.
Além das obras internas, foi necessária a construção em área externa de uma cabine para o gerador
de energia exclusivo do Serviço de Hemodinâmica
e dutos para passagem de cabeamento da energia.

Pronto-Socorro do Plano de Saúde estará
concluído em novembro

As obras do pronto-socorro exclusivo aos
conveniados do Plano de Saúde Santa Casa de
Araçatuba também já estão na fase de acabamento nos 249,95 metros quadrados da unidade que funcionará no subsolo do hospital e terá
acesso pela rua Tiradentes. A previsão é que a
unidade esteja concluída no fim de novembro.

A direção do Plano está investindo R$ 300
mil para implantar a unidade que funcionará 24 horas e também terá plantão pediátrico das 19h às 7h. O Pronto-Socorro terá
repartições para três salas de urgência e
emergência e leitos para observação adulto
e infantil.
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OBRAS A INICIAR

Obra
Estágio

Ala para instalação do Laboratório de Análises Clínicas, Serviço de
Medicina Nuclear e salas para expansão do Serviço de Endoscopia e
Colonoscopia e para o Ambulatório de Especialidades Médicas.
Esvaziamento das salas e instalação do canteiro de obras.

Investimento

R$ 1,6 milhão.

Financiamento

As obras serão financiadas com recursos da Faculdade de Medicina
Unisalesiano. O repasse faz parte do compromisso de investimentos a
serem feitos pelo Unisalesiano na rede de atendimento público de Araçatuba. A direção, através do reitor padre Luigi Fávero, decidiu aplicar
os recursos na melhoria da estrutura que envolve o ambulatório, com
média mensal de 4 mil consultas de especialidades médicas de média
e alta complexidades, e alguns serviços de Medicina Diagnóstica, que
realiza em média 28 mil exames dentre pacientes internos e externos.

Previsão de
término

18 meses.

Obra

Revitalização dos 11 apartamentos para internação dos conveniados
do Plano de Saúde Santa Casa.

O que será feito

Pintura e renovação das janelas, substituição de aparelhos de ar condicionado, duchas e equipamentos de banheiro. A direção do Plano
também vai colocar frigobar em todos os 11 apartamentos.

Próxima etapa

Em 2020, a direção do Plano de Saúde vai realizar reforma estrutural em todos os apartamentos destinados aos seus usuários na Santa
Casa de Araçatuba.

Obra

Salas de estudo de alunos do Internato Hospitalar que funcionará na
Santa Casa de Araçatuba a partir de janeiro de 2020. Inicialmente serão
20 alunos do 5º e 6º anos do curso de Medicina do Centro Universitário
das Faculdades Associadas de Ensino – Unifai, campus de Adamantina.

Onde

Nas áreas de espera existentes nos 2º, 3º e 4º andares que atualmente
estão desativadas.

Investimento

R$ 115.846,34 financiados pela Unifai.
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Captação de Recursos

Rotary Internacional vai doar US$ 32 mil em
equipamentos para UTI Coronariana e focos cirúrgicos
A UTI Coronariana da Santa Casa de Araçatuba, unidade especializada em internações de urgência e emergência e pós-cirúrgicas de pacientes cardiovasculares, deverá receber do Rotary
Clube Internacional US$ 32 mil em equipamentos de ventilação e monitoramento. A confirmação foi feita pelo governador do Rotary Clube,
Distrito 4470, Antonio Caballero Sena. Com sua
esposa Glória e o presidente do Rotary Clube
Centenário de Araçatuba, Nei Celso Guariza, ele
visitou o hospital no fim de agosto para conhecer a unidade que será beneficiada. Além dos
equipamentos para a Coronariana, o hospital
também receberá quatro focos cirúrgicos para
salas de cirurgia que necessitam de atualização
desse instrumento.
“Os dois projetos foram apresentados pelo Rotary Clube Centenário de Araçatuba em dezembro do ano passado e já foram analisados pela
Fundação Rotária do Distrito; agora estão na
Fundação Rotária Internacional para aprovação
da liberação dos recursos pelo Rotary Internacional”, informou o governador Antonio Caballero

Sena, que é obstetra e ginecologista e exerce
a medicina juntamente com sua esposa Glória,
que é pediatra. “Não é uma tarefa fácil gerenciar
um hospital com 400 leitos como é a Santa Casa
de Araçatuba. A instituição precisa do apoio das
forças vivas da cidade e da região para conseguir
atender essa grande demanda”, afirmou Sena ao
explicar o que motivou o Rotary Centenário a
apresentar os projetos.

Santa Casa recebe computadores doados por
um pool de empresas

A Santa Casa de Araçatuba recebeu em
agosto a doação de 8 computadores que serão utilizados na Unidade de Internação 5 e em
outros setores de atendimento a pacientes. As

máquinas são da geração Core 2 Duo, com 4
gigas de memória e monitores LCD 14. O lote
está avaliado em aproximadamente R$ 5 mil.
A doação foi feita por um pool de empresas ►
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formado pela Correta Imóveis, Solutions Network e MD Soluções. As máquinas eram da
Correta Imóveis, que atualizou recentemente
o departamento de informática. Os proprietários Marinho Brandini e Adriana Aoki decidiram doar as remanescentes à Santa Casa.
Os computadores foram revisados e atualizados pela Solutions, empresa dirigida por
Adriano Dias de Jesus e Carlos Primão Bruno, e
pela MD Soluções, de propriedade de Vinicius
Melo Bergamo. Ambas as empresas investiram

R$ 2 mil na troca de componentes como fontes, memórias e HDs e em mão de obra.
A doação foi recebida pelo presidente do Conselho de Administração, Cláudio Benício de Castello
Branco, e pelo administrador Mauro Inácio da Silva, que representaram a diretoria da Santa Casa de
Araçatuba. Os diretores agradeceram e destacaram
que empresas que fizerem atualização em seus
ambientes de informática podem doar ao hospital
máquinas que estiverem em condições de uso e tenham suporte para atualização.

Feijoada realizada pela Comissão
de Captação rendeu R$ 4 mil
Em mais uma promoção, a Comissão de Captação de Recursos da Santa Casa de Araçatuba realizou em julho uma feijoada solidária. A promoção foi interna e vendeu 200 convites de R$ 20.
O evento arrecadou R$ 4 mil que foram usados
na instalação de redes de internet e sistema de
conexão de rede na portaria única recentemente
implantada.

Santa Casa recebe alimentos
arrecadados na Expô Solidária
A Santa Casa recebeu em julho 500 quilos de
alimentos do Fundo Social de Solidariedade da
Prefeitura de Araçatuba. O lote doado faz parte
dos alimentos arrecadados durante a Expô Solidária, promoção realizada há 18 anos pela Rural
Eventos em que a população pode visitar a Expô
e assistir ao show da noite por meio da doação
de um quilo de alimento. Ao todo, foram arrecadados 15.641 quilos de alimentos, distribuídos
para 29 entidades assistenciais da cidade.

Católicos de Santópolis do Aguapeí
doam leite ao CTO
Mais um exemplo de solidariedade da população de Santópolis do Aguapeí com a Santa Casa
de Araçatuba. Por iniciativa do padre Henrique
Carreira, os fiéis da Paróquia Nossa Senhora das
Graças doaram 465 litros de leite para os pacientes do Centro de Tratamento Oncológico. O padre e integrantes da Pastoral do Dízimo estiveram no hospital para entregar as doações, visitar
pacientes e conhecer a estrutura de atendimento e tratamento do câncer.
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Doações diversas
No trimestre junho, julho e agosto, a Santa Casa de Araçatuba recebeu as seguintes doações
Rosemary B. Tezolin
19 ampolas Cetuximabe avaliadas em R$ 12.391,50

UBS “Benedito Aparecido Fabricio dos Santos”
15 frascos de Polimixina avaliados em R$ 413,28

Campanha de Combate ao Câncer (CCCA)
• R$ 1.788,62 para compra de pães para CTO e Radioterapia
• R$ 2.369,58 para compra de cateteres venosos de

Silvia Regina Spessoto Manzatto
30 unidades de Matinibe totalizando R$ 411,30

adultos e crianças
• R$ 920,18 para compra de TV Led 32”

Elias Gimaiel
2 cortinas BlackOut para o Hospital do Rim avaliadas em R$ 360,00

Sergio Locatelli
Peças e mão de obra para conserto de veículo
totalizando R$ 3.000,00

Anônimo
Fios cirúrgicos totalizando R$ 270,59

Pastoral da Saúde
• R$ 2.309,50 para compra de 155 toalhas de banho
• R$ 116,47 para compra de leite integral e água mineral

Mauricio Celestino Silva
Alimentos diversos totalizando R$ 254,80

Hospimetal
1 cama Flawer Super Luxo totalizando R$ 2.000,00

Transportadora Formigoni
Alimentos diversos totalizando R$ 225,21

Carlos Alberto Alves Santana
Seringas, lancetas e Teste de Glicemia avaliados
em R$ 1.830,50

Medical Support
2 parafusos corticais avaliados em R$ 160,00
Silvana Roberta Oliveira
Alimentos diversos totalizando R$ 159,58

As Luluzinhas e Os Bolinhas,
grupos voluntários de Andradina
200 quilos de café avaliados em R$ 1.760,00

Zilda Machi
Alimentos diversos e papel higiênico totalizando R$ 157,95

Amigos Anônimos
5 colchões pneumáticos, com investimento de
R$ 1.740,00

Francisca Michele Dias
1 aparelho de televisão seminovo avaliado em R$ 150,00

Maria Ionice Vieira Zucon
3 fornos de micro-ondas avaliados em R$ 1.642,84

Samara Henrique Costa
1 aparelho de televisão seminovo avaliado em R$ 150,00

Nova Imagem
Filme para ultrassom e agulhas para Raqui totalizando R$ 1.101,20

Pastor Márcio
Papel higiênico totalizando R$ 118,40
Grupo de Casal (GRC)
22 kg de feijão totalizando R$ 88,88

Afonso Francisco Sales
Alimentos diversos avaliados em R$ 945,01

Patrícia Lea Alves Delgado
Frutas e biscoitos avaliados em R$ 86,94

Associação Jessé de Araçatuba
Dieta Padrão totalizando R$ 600,00
Hospital Neurológico Ritinha Prates
Sondas e medicamentos avaliados em R$ 787,38

Supermed
50 unidades de Sulfametoxazol avaliadas em
R$ 61,50

Raul Huss e Liliane Passanezi
21 cobertores de microfibra totalizando R$ 524,79

Anirsia Quideroli
Leite em pó avaliado em R$ 60,00
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Apoio político

Deputado
Roque Barbiere
visita a Santa Casa
de Araçatuba e
recebe pedidos
O deputado estadual Roque Barbiere (PTB-SP)
esteve em julho na Santa Casa de Araçatuba para
um café da manhã com a diretoria da instituição.
Foi o primeiro encontro entre Barbiere e os novos
diretores do hospital. O deputado é antigo parceiro da Santa Casa, tendo usado sua influência junto
aos governadores e diretores do primeiro escalão
do governo do Estado em vários momentos de dificuldades enfrentados pelo hospital.
Na oportunidade, o provedor Claudionor Teixeira pediu o apoio de Barbiere para três prioridades: o pagamento pelo Iamspe (Instituto de

Assistência Médica ao Servidor Público Estadual)
de débito de R$ 1.250.000,00 referente a atendimentos prestados pelo hospital, incluindo glosas
acumuladas desde 2015; questões burocráticas
relativas ao licenciamento provisório junto ao
Corpo de Bombeiros e renegociação de dívidas
com instituições bancárias.
“Estamos aqui exatamente para correr atrás
das necessidades deste importante hospital
para a região e vamos procurar soluções para as
questões que a Santa Casa está apresentando”,
afirmou Barbiere.

Deputado Luiz Flávio Gomes visita Santa Casa e confirma emenda

seja prioridade. “A população de Araçatuba pode
contar com meu apoio”, afirmou. Gomes elogiou
o comprometimento dos colaboradores e da diretoria. “Todos trabalham intensamente para o bom
andamento do hospital. Estou impressionado.”
O parlamentar também recordou que concluiu
seu bacharelado em Direito no município araçatubense, revelando ter um carinho muito grande
pela cidade. “A Santa Casa é hoje cerca de seis vezes maior do que quando me graduei”, comentou.

O deputado federal Luiz Flávio Gomes (PSB-SP) visitou a Santa Casa de Araçatuba no fim de
agosto e confirmou que destinará ao hospital
uma emenda para custeio, verba utilizada no pagamento de insumos e serviços médico-hospitalares utilizados e realizados em pacientes do SUS.
O valor da emenda será anunciado futuramente
pelo parlamentar.
Na reunião com a diretoria do hospital, o deputado disse que vai se dedicar para que a pauta
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