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Jornal do

Grande comemoração da Associação 
Mahatma Gandhi marca o final da 
campanha Setembro Amarelo

Hospital Mahatma Gandhi sedia 
lançamento oficial da campanha 
Outubro Rosa em Catanduva

FLORIANÓPOLIS-SC 
Depois do Agosto Lilás, veio o 
Setembro Amarelo e agora o Outubro 
Rosa. A unidade UPA Continente 
abraça as campanhas de prevenção

RIO DE JANEIRO-RJ 
Capacitação de Segurança do Paciente 
foi o tema de evento que envolveu 
as unidades de saúdes geridas pela 
Associação Mahatma Gandhi.

DIA DAS CRIANÇAS 
A Associação Mahatma Gandhi marcou 
o dia das crianças com eventos e 
promoções nas mais diversas unidades 
geridas nos cinco estados brasileiros.

CARINHO E CONFORTO 
Com o projeto “O Amor Cura”, a 
Associação Mahatma Gandhi leva 
carinho e conforto aos pacientes do 
HTO Dona Lindu – Paraíba do Sul-RJ

PÁG. 6 PÁG. 7

ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI assume 
a gestão da saúde pública em ARAÇATUBA
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PARAÍBA DO SUL-RJ

CATANDUVA-SP

Associação Mahatma Gandhi investe na inclusão de pessoas 
com deficiência em seu quadro de colaboradores

Tendo como filosofia básica a trans-
parência e o respeito à dignidade hu-
mana, a Associação Mahatma Gandhi 
tem investido na inclusão de pessoas 
com deficiência em seu quadro de co-
laboradores.

Seguindo a linha de oferecer à po-
pulação do Estado do Rio de Janeiro um 
trabalho diferenciado e de fácil acesso 
para todos, o  Hospital Estadual de 
Traumatologia e Ortopedia Dona Lin-
du (Paraíba do Sul-RJ)  caminha para 
o  terceiro ano consecutivo  contando 
com a inclusão de pessoas com deficiên-
cia. Atualmente são seis colaboradores, 
divididos em diferentes setores, reali-
zando tarefas que vão desde o atendi-
mento ao paciente até a distribuição de 
suprimentos e medicamentos. Juntos 
eles representam um grande diferencial 
para o HTODL, seguindo os preceitos da 
Associação Mahatma Gandhi, coges-
tora do hospital desde 2017, de inves-
tir nas pessoas para oferecer o melhor 
para o próximo.

A unidade hospitalar conta com três 
colaboradores surdos: Ana Maria Mar-
ques Garcia e Tamires Graciele Polo-
dorio More, que trabalham como au-
xiliar de suprimentos e desempenham 

importantes funções administrativas; 
e Valone Braz, alocado no Serviço de 
Prontuário do Paciente (SPP), respon-
sável por organizar a documentação do 
paciente e também prestar atendimen-
to presencial.

Para o Diretor Administrativo do 
HTODL, Gabriel Moreli, mais do que 
investir na inclusão, é muito importante 
contar com colaboradores que auxiliem 
no atendimento e assistência de outras 
pessoas com deficiência. Desta forma, 
o Hospital promove a humanização na 
recepção e acolhimento dos pacientes: 
“Temos muito orgulho em contar no nosso 
quadro profissional com pessoas tão ca-
pacitadas e tão eficientes. Eles nos ajudam 
a provar que não há limitação quando há 
vontade de aprender e contribuir com um 
trabalho tão importante quanto o de pres-
tar atendimento e assistência aos pacien-
tes”, explicou.

O mercado de trabalho para pes-
soas com deficiência tem crescido ano 
a ano. De acordo com dados do Ministé-
rio do Trabalho e da Economia, em 2018 
o número de admissões foi de 407.226 
mil por todo território nacional, com 
aumento de 20,6% em comparação a 
2017.

A inclusão da pessoa com deficiência 
no mercado de trabalho é de extrema 
importância para o desenvolvimento da 
economia e no campo do oferecimento 
de oportunidades. Vale ressaltar que, 
de acordo com o último censo do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o Brasil possui 45 milhões 
de pessoas com deficiência, o que re-

presenta quase 24% da população.
“A Associação Mahatma Gandhi sen-

te-se gratificada em desenvolver este tra-
balho nos seus mais diferentes pontos de 
atuação, reafirmando nossa filosofia de 
realizar uma gestão humanizada para os 
pacientes e também para os colaborado-
res”, afirma o vice-presidente da insti-
tuição, Marcelo Fernandes.

Quando se trata do segmento 
da saúde, críticas e reclamações 
ganham destaque na imprensa. 
Quando são elogios a coisa muda 
de figura e raramente são publi-
cados. Mas quando um trabalho é 
executado com seriedade e dedi-
cação, mesmo sendo na nacional-
mente conturbada saúde pública, 
é porque o jornalista é sério!

O jornalista Arthur Godoy, um 
dos nomes mais influentes e aces-
sados da mídia digital da região de 
Catanduva, com site www.passan-
doalimpo.com e com páginas nas 
mais diversas redes sociais, publi-
cou uma mensagem enviada pela 
mãe de uma garota atendida na 
UPA Catanduva, tecendo elogios 
ao atendimento na Unidade.

Num tempo em que só críticas 
e lamentações é que dão audiên-
cias, é de se louvar o jornalista, 
assim como toda a imprensa que 
felizmente registram o nível de sa-
tisfação dos pacientes atendidos 
nas unidades de saúde geridas 
pela Associação Mahatma Gan-
dhi em todo o Brasil.

Imprensa divulga elogios ao 
atendimento na UPA Catanduva

CATANDUVA-SP

Durante um evento que a Associação 
Mahatma Gandhi realizou em parceria com 
a Fundação Padre Albino, alusiva a Semana 
da Luta Antimanicomial, tivemos a honra de 
mostrar aos participantes o funcionamento do 
Hospital Mahatma Gandhi e constatar a agra-
dável surpresa nos olhos daqueles que não vi-
sitavam o Hospital há algum tempo ou que não 
o conheciam.

O depoimento da Coordenadora do Curso 
de Enfermagem da UNIFIPA, Profª Drª Maria 
Cláudia Parro resume o pensamento de todos. 
Leiam:

“Em visita ao Hospital Mahatma Gandhi, para participação em evento de Come-
moração ao dia Mundial da Saúde Mental no último mês de outubro, não pude dei-
xar de observar com encantamento a reestruturação do local a partir das alterações 
realizadas na estrutura física do prédio e suas dependências externas, além das ino-
vações nas abordagens assistenciais em Saúde Mental, as quais tornam a assistência 
oferecida muito mais humanizada e completa. Parabenizo a todos pelo trabalho fun-
damentado no amor e respeito ao próximo e aproveito para agradecer à Instituição 
pelo acolhimento e compartilhamento de saberes com nossos graduandos”.

O vice-presidente do Hospital Mahatma Gandhi, Marcelo Fernandes, co-
mentou o depoimento da Profª Drª Maria Claudia Parro: “A Diretoria do Hospital 
Mahatma Gandhi agradece as palavras da tão conceituada coordenadora do curso 
de Enfermagem da UNIFIPA. E não poderíamos deixar de salientar a importância 
de eventos conjuntos com a Fundação Padre Albino, como esta Semana da Luta 
Antimanicomial. Esse intercâmbio é extremamente salutar para todos, dirigentes e 
colaboradores. Estamos de portas abertas para outros projetos e eventos, assim como 
para receber a visita de todos que desejam conhecer o Hospital”.

A palavra da Coordenadora do Curso de 
Enfermagem da UNIFIPA sobre visita ao 

Hospital Mahatma Gandhi
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ARAÇATUBA-SP

Araçatuba: a mais nova gestão 
da Associação Mahatma Gandhi

São todas as 19 Unidades Básicas de 
Saúde de Araçatuba que desde o último 
dia 22 de outubro passaram a ser geridas 
pela Associação Mahatma Gandhi. E 
nossa chegada na progressista cidade foi 
comemorada pela população, baseando-
-se no desempenho que apresentamos 

em cinco Estados brasileiros, confirmando 
que a eficiência do nosso trabalho é o nos-
so melhor cartão de visitas.

“FIM DAS FILAS: mudança histórica vai 
transformar UBSs de Araçatuba”. Esta fra-
se abriu a grande matéria divulgada pela 
Prefeitura de Araçatuba, publicada em 

Em meados de agosto de 
2019, teve início o projeto “O 
Amor Cura”, iniciativa voluntá-
ria dos colaboradores do HTO 
Dona Lindu, Hospital gerido 
pela Associação Mahatma 
Gandhi, em Paraíba do Sul-RJ. 
De acordo com o organizador, 
Amauri Gaspar, o objetivo do 
projeto é levar amor através da 
música, proporcionando ale-
gria, acalento e bem-estar. O 
coral leva sua mensagem para 
diversos setores da unidade 
hospitalar, como recepção, ambulatório, 
centro de imagem e unidades de interna-
ção, contando com a participação de de-
zenas de pessoas em cada apresentação.

O foco do projeto está diretamente 
ligado aos preceitos da nossa instituição, 
em parceria com a Secretaria de Estado 
de Saúde. Além de ser mais um instru-
mento de humanização, visa melhorar a 
qualidade de vida dos pacientes, acom-
panhantes, visitantes e dos colabora-
dores dentro do ambiente hospitalar; 
utiliza a música como mediadora das re-
lações humanas; cria tempos e espaços 
de criatividade e interações artísticas, 

“O Amor Cura”, leva carinho 
e conforto aos pacientes, 

acompanhantes e visitantes Profissional renomado na odontologia, o 
Cirurgião Dentista Dr. Leonardo Rincão, Su-
pervirso Odontológico das UBSs, que também 
atende voluntariamente, os pacientes do Hos-
pital Mahatma Gandhi, proferiu palestra no 
anfiteatro da instituição abortando aspectos 
importantes da saúde bucal.

Pacientes e colaboradores do Hospital 
acompanharam sua apresentação e recebe-
ram importantes orientações de conscientiza-
ção da higiene bucal.

Toda a equipe do Hospital Mahatma 
Gandhi agradece Dr. Leonardo Rincão pelo 
trabalho voluntariado e pela importância da 
palestra proferida. 

Palestra de saúde bucal orienta 
pacientes de colaboradores

CATANDUVA-SPPARAÍBA DO SUL-RJ

com uma comunicação harmônica e ba-
seada na emoção; e possibilita o encon-
tro interpessoal para além das dinâmi-
cas institucionais, fortalecendo o modo 
de convivência solidário.

As apresentações acontecem duas 
vezes por mês e espalham emoção por 
onde passam. Formam o coral do pro-
jeto os colaboradores Amauri Gas-
par, Daniel Frederico, Vagner Ramos, 
Eriquis Carvalho, Verônica Thiago, 
Amanda Pires, Ana Paula Arneiro, 
Marcela Diniz, Ana Carla Medeiros, 
Nathália Miranda, Núbia Alves e Ra-
quel Marques.

seu site oficial no dia 20 de setembro, de-
monstrando as boas vindas recebidas pela 
Associação Mahatma Gandhi.

Um dos itens mais comentados foi o 
Acesso Avançado, um novo conceito de 
atendimento que a Associação implantou 
em Catanduva e que agora também está 
sendo implantada em Araçatuba, trans-
formando completamente o atendimento 
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 
permitindo que o paciente seja atendido 
pelo médico no mesmo dia.

A Secretária Municipal de Saúde, 
Mauriceia Muto, e o prefeito Dilador 
Borges comemoraram o início da nova 
fase na história da saúde em Araçatuba, 
enaltecendo o trabalho realizado pela nos-
sa instituição.

“Estamos consciente do desafio que é 
cuidar da saúde de uma cidade importan-

te como Araçatuba, mas também estamos 
confiantes de que temos estrutura que nos 
permite estar presente nas mais diferentes 
cidades do Brasil”, afirma o presidente da 
instituição, Dr. Luciano Lopes Pastor.

Araçatuba está localizada no noroeste 
do Estado de São Paulo, com uma popu-
lação estimada em aproximadamente 200 
mil habitantes, é sede da nona região ad-
ministrativa do estado de São Paulo e tida 
como uma das cidades mais desenvolvi-
das do interior.

Hoje a Associação Mahatma Gandhi 
está presente em cinco estados e dezes-
seis cidades brasileiras. 

“Catanduva é hoje referência nacional 
em gestão de saúde pública graças à Asso-
ciação Mahatma Gandhi, o que é motivo de 
orgulho para toda a cidade”, comemora o 
vice-presidente Marcelo Fernandes.
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Associação Mahatma Gandhi promove capacitação de 
Humanização na Saúde

ITABORAÍ-RJ

“Humanizar é enxergar o próximo 
com os olhos do coração”, disse um dia 
o nosso patrono Mahatma Gandhi. E 
é dentro dessa filosofia que a Associa-
ção Mahatma Gandhi vem realizando 
cursos de capacitação nas mais diversas 
unidades que gere em todo o Brasil.

No último dia 29 de outubro, o Hos-
pital Municipal Desembargador Leal 
Júnior (Itaboraí-RJ) promoveu uma 
capacitação de “Humanização na Saú-
de”, seguindo os princípios do Progra-
ma Nacional de Humanização – PNH, 
com métodos de implementação deste 
programa no cotidiano dos colaborado-
res e profissionais da área da saúde do 
município. O evento aconteceu no audi-
tório do Colégio Adventista de Itaboraí.

O psicólogo Wagner da Costa 
Sousa, especialista em regulação em 
saúde e mestre em Estudos de Subjeti-
vidade e Política de Humanização; e o 
médico sanitarista e executivo em saú-

No último dia 19 de setembro Dom 
Valdir Mamede, novo Bispo da Dioce-
se de Catanduva, visitou o Hospital 
Mahatma Gandhi, acompanhado de 
David Guilherme, Telma e do Padre Iva-
nildo, da Paróquia São Paulo Apóstolo.

Na oportunidade o Bispo tomou co-
nhecimento do trabalho desenvolvido 
pelo Hospital e inteirou-se sobre a linha 
de tratamento humanizado utilizado 
pela instituição, que privilegia o resgate 
da dignidade de cada um.

O Bispo também apreciou as fo-
tos da fase de construção do Hospital, 
feitas há 50 anos, onde destaca-se as 
figuras do Padre Albino e Benedito 

No último dia 11 de novembro, o 
Hospital Mahatma Gandhi recebeu 
a visita da Deputada Estadual Beth 
Sahão, que percorreu todas as insta-
lações da instituição, tomando conhe-
cimento de todo o trabalho realizado 
pela atual diretoria, que transformou 
o Hospital em referência nacional no 
tratamento de transtornos mentais e 
dependência química.

Impressionada com a dimensão 
do Hospital e toda a retaguarda ne-

CATANDUVA-SP

de Dr. Roberto Lobosco, especialista 
em Medicina Preventiva e Social com 
subespecialidade em Administração 
em Serviços em Saúde, ministraram 
palestras sobre o tema Humaniza-
ção, apontando aspectos importantes 
sobre a realidade e a colaboração de 
todos rumo à evolução do sistema de 
saúde.

E além de aprender e debater, os co-
laboradores ainda participam de anima-
das brincadeiras, com sorteios de brin-
des, seguido de entrega de certificado e 
um delicioso “coffee break”. É a humani-
zação fazendo a diferença.

CATANDUVA-SP

Deputada Beth Sahão visita o 
Hospital Mahatma Gandhi

cessária a Deputada deverá buscar 
verbas estaduais para projetos que 
precisam ser ativados. Na sequência 
Beth Sahão gravou entrevista com o 
presidente Dr. Luciano Lopes Pas-
tor e com o vice-presidente, Mar-
celo Fernandes, para seu programa 
exibido na Nova TV.

Na visita também foi acompanha-
da pelo Diretores Financeiros Mar-
cos Roberto Nishiyama e Márcio 
Antonio Humel.

Hospital recebe a visita do novo 
Bispo da Diocese de Catanduva

Zancaner, figuras fundamentais da 
edificação do Hospital Mahatma Gan-
dhi. Na ocasião também foi presentea-
do com uma imagem de Nossa Senho-
ra Aparecida, da Dona Angola, loja do 
Hospital Mahatma Gandhi.
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MAFRA-SC

Lançado Projeto Criança 
Feliz na UPA de Mafra-SC

No dia 08 de novembro último foi im-
plantado na UPA 24h de Mafra-SC, geri-
da pela Associação Mahatma Gandhi, 
o projeto “Criança Feliz”, que tem como 
objetivo modificar a visão, ou amenizar 
o desconforto das crianças durante o 
atendimento na unidade. Muitos dos 
procedimentos executados, a princípio 
são vistos pelas crianças como algo que 
causa medo, dor, aflição. Pensando nis-
so, as enfermeiras Carolina Gruber e 
Celina Lang tiveram a ideia de criar algo 
para que esse momento não seja tão 
traumático na vida desses pacientes. 

Um detalhado estudo de cores e de-
coração próprio para criar um clima de 
envolvimento nas crianças foi utilizado 
como ponto de partida, com peças te-
máticas nas salas de sutura, radiologia, 
triagem e observação infantil, para que 
o período em que a criança fique nesse 
ambiente, ela possa desfrutar de um lo-
cal agradável. 

Entre os dias 
23 e 27 de se-
tembro, o SIPAT 
aconteceu no 
Hospital Esta-
dual de Trau-
matologia e 
Ortopedia Dona 
Lindu (Paraí-
ba do Sul-RJ), 
também gerido 
pela Associação 
Mahatma Gan-
dhi. A exemplo 
do HTO Baixada, foram oferecidas ati-
vidades como palestras, oficinas de ma-
quiagem e aferição de pressão e glicemia 
com objetivo de mapeamento e checa-
gem da saúde dos colaboradores.

O objetivo do evento foi o de desta-
car a importância da prevenção tanto de 
acidentes de trabalho como de doenças 
do trabalho, além de oferecer momentos 
de descontração e relaxamento. A grande 
novidade da edição de 2019 foi a realiza-
ção de treinamentos teóricos e práticos 
de técnicas de combate a incêndios, em 
parceria com o Corpo de Bombeiros de 
Três Rios-RJ. Os participantes vivencia-
ram um dia de atividades supervisiona-

Inaugurada no começo deste 
ano, a UPA Continente, gerida pela 
Associação Mahatma Gandhi, já 
conta com um aparelho Raio X para 
melhor atender a população da re-
gião, que não precisará mais ser re-
ferenciada para outros locais.

“O porte da UPA Continente não 
exige a aquisição de Raio X, mas enten-
demos que o aparelho facilitaria muito 
o rápido diagnóstico da população e, 
agora, finalmente conseguimos dispo-
nibilizar mais esse serviço para nossos 
usuários”, relata Carlos Alberto Jus-
to da Silva, Secretário de Saúde de Florianópolis.

A aparelho de Raio X foi instalado na primeira semana de outubro, quando pas-
sou por testes e treinamento da equipe, e dois dias depois já começou a ser operado 
de forma definitiva.

“Com o aparelho esperamos aumentar o número de atendimentos, operando os exa-
mes de diagnósticos em pacientes que estavam sendo direcionados para outras unidades 
e dando a eles um melhor suporte para o rápido tratamento. Hoje realizamos uma mé-
dia de 6.000 atendimentos mensais”, explica Eduarda Coelho de Campos, gerente da 
atenção especializada.

UPA de Florianópolis já 
conta com aparelho de Raio X

Semana Interna de Prevenção de Acidentes nas 
unidades geridas pela Associação Mahatma Gandhi

Em Nilópolis-RJ, sucesso marca a 
1ª Semana Interna de Prevenção 

de Acidentes
C o m i s s ã o 

Interna de Pre-
venção de Aci-
dentes – CIPA, 
responsável por 
realizar a anual-
mente a Semana 
Interna de Pre-
venção de Aci-
dentes (SIPAT), 
realizando um 
ciclo de palestras 
que visam infor-
mar, prevenir 
acidentes de tra-
balho e doenças 
ocupacionais. Durante a semana, os cola-
boradores são liberados de suas ativida-
des para participar do evento. A SIPAT é 
uma grande confraternização dentro do 
Hospital de Traumatologia e Ortopedia 
da Baixada Fluminense Vereador Mel-
chiades Calazans, já traz informação, se-
riedade e orientação, sem deixar de lado 
sorteios de brindes e coffee-breaks.

Na abertura do evento foram ofereci-
dos procedimentos de estética, limpeza de 
pele, teste de HGT e pressão arterial, em 
parceria com o Instituto Mahatma Gan-
dhi de Tecnologia – IMGTEC, além das 

HTO Dona Lindu promove a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes 

(SIPAT) em Paraíba do Sul-RJ

atividades de Quick Massagem, Defesa 
Pessoal, Musica ao Vivo, Avaliação Nu-
tricional e Palestras de Coaching, Blitz 
Postural , Saúde do Trabalhador/Hu-
manização, Tabagismo e DST (Doenças 
Sexualmente Transmissíveis) .

A Associação Mahatma Gandhi, 
gestora do HTO Baixada, sabe da se-
riedade com que a CIPA deve ser tra-
tada em suas unidades, visando uma 
segurança maior ao colaborador e à 
instituição e proporciona toda a re-
taguarda para seu perfeito funciona-
mento.

das pelos bombeiros no Batalhão e 
puderam aprender um pouco da ro-
tina em casos de acidentes com fogo. 

Para o SESMT, a edição 2019 da SI-
PAT foi um sucesso. O evento contou 
com uma participação extremamente 
positiva dos colaboradores da unida-
de e os temas atenderam diretamen-
te a demanda do Hospital. Vale ressal-
tar que a SIPAT é um evento que faz 
parte da Norma Reguladora nº 5 do 
Ministério do Trabalho e acontece nas 
empresas todos os anos. Em média, 
40 colaboradores participaram a cada 
dia, numa programação que incluiu 
palestras e oficinas.

NILÓPOLIS-RJ PARAÍBA DO SUL-RJ

FLORIANÓPOLIS-SC



Out/Nov 2019Jornal Mahatma Gandhipágina 6

Agosto Lilás

A preocupação social é uma das 
ações realizadas pela Associação 
Mahatma Gandhi ao longo do ano, 
sempre buscando contribuir com as 
mais importantes questões que en-
volve a população. Uma delas é o 
“Agosto Lilás”, criada em referência 
à sanção da Lei Maria da Penha (Lei 
Federal nº 11.340/ 2006), visando sen-
sibilizar a sociedade sobre a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 

Vários eventos foram realizados 
ao longo do mês, nas mais diferentes 
unidades geridas pela instituição nos 
cinco estados em que atua, incluindo 
palestras e mobilização popular. No 
HTO Dona Lindu (Paraíba do Sul-RJ), 
por exemplo, as assistentes sociais 
Ticiane Teixeira e Luana Quintela, e a 
psicóloga Bruna Spada proferiram pa-
lestras com o tema “Violência Contra 
a Mulher”.

A cor lilás esteve presente em to-
dos os ambientes, assim como nas 
fitinhas que os colaboradores utiliza-
ram ao longo do período. São consi-
deradas violência contra a mulher: 
Violência Física; Violência Psicológica; 
Violência Sexual; Violência Patrimonial 
e Violência Moral.

Mês de Conscientização sobre 
a prevenção do suicídio

O “Setembro Amarelo” é uma campanha criada com o intuito de informar as 
pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. 
Mesmo com tantos casos notórios, crescentes a cada ano, ainda existe uma ex-
pressiva barreira para falar sobre o problema. Segundo dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida todos 
os anos, sendo 75% destes indivíduos moradores de países de baixa e média 
renda. Estima-se que no mundo acontece um suicídio a cada 40 segundos.

A Associação Mahatma Gandhi apoiou integralmente esta campanha, 
que também é acompanhada ao longo de todo o ano, pois fala diretamente 
ao segmento psicológico e psiquiátrico do Hospital Mahatma Gandhi, que 
por sinal realizou ações ao longo de todo o mês, envolvendo não apenas o 
Hospital, mas principalmente todas as Unidades Básicas de Saúde e a UPA de 
Catanduva.

E o amarelo ficou mais forte em todos os cantos do Brasil onde tem uma 
unidade gerida pela nossa instituição. Em Itaboraí-RJ, o sucesso da campanha 
pode ser medido pelo número de pessoas que aderiu à 1ª Caminhada de Cons-
cientização de Prevenção ao Suicídio, encerrando a campanha naquele muni-
cípio.

Em cada Unidade, uma programação, levando nossa mensagem e buscan-
do salvar vida. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte 
entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 bra-
sileiros tiram suas próprias vidas. Todos esses números poderiam ser evitados 
ou reduzidos se todos abraçassem esta causa da forma como abraçamos. E 
continuaremos este trabalho de conscientização todos os dias.

Setembro Amarelo

A vida é feita de cores!
Mês da Conscientização pelo fim 

da violência contra a mulher
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Mês da Conscientização pela 
prevenção ao câncer de mama

O Rosa harmoniosamente se integrou ao azul e verde da logomarca da 
Associação Mahatma Gandhi, com ações intensas em todas as unidades ao 
longo de outubro, nesta luta contra o câncer de mama e a divulgação da im-
portância da prevenção.

Em Catanduva o Hospital Mahatma Gandhi foi o palco do lançamento 
da campanha à nível municipal, numa junção com a Prefeitura Municipal, a 
Fundação Padre Albino e as ONGs voltadas a este objetivo. Desde o dia 1º de 
outubro, quando aconteceu a cerimônia oficial de abertura no Anfiteatro Amil 
Zákia até o dia 31, uma extensa programação foi desenvolvida, com ações 
como concentração em praça pública, palestras, visitas às escolas públicas, 
gincana com pacientes, dentre outras.

Todas as unidades da Associação participaram do “Outubro Rosa”. Na UPA 
Continente (Florianópolis-SC), por exemplo, toda a equipe vestiu camisetas 
rosas e passou aos usuários as noções básicas desta campanha. Em Carazi-
nho-RS, a abertura envolveu toda a comunidade, com a presença de autorida-
des municipais dando apoio à causa tão nobre.

Nas unidades e hospitais do Rio de Janeiro, a Associação Mahatma Gandhi 
realizou ações como salas de espera com autoexame das mamas, oferta de exa-
mes de papanicolau, referência de mamografias, além de atividades de beleza e 
bem-estar: cabeleireiros, designer de sobrancelhas, curso de auto maquiagem 
e musicoterapia.

O câncer de mama representa em torno de 25% de todos os cânceres que 
afetam o sexo feminino. Para o Brasil, foram estimados 59.700 casos novos de 
câncer de mama em 2019, com risco estimado de 56 casos a cada 100 mil mu-
lheres.

Mês da Conscientização pela 
prevenção ao câncer de próstata 

Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de 
novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico preco-
ce do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum 
entre os homens brasileiros e as maiores vítimas são homens a partir dos 50 
anos, além de pessoas com presença da doença em parentes de primeiro grau, 
como pai, irmão ou filho.

A Associação Mahatma Gandhi participa desta campanha em todas as 
cidades onde faz gestão em Unidades Básicas de Saúde, UPAs e hospitais. Em 
Catanduva a campanha também fez parte do lançamento oficial no município, 
em parceria com a Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e Fun-
dação Padre Albino. 

O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de mor-
te de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No 
Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, 
segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca). 

E que venha o “Dezembro Laranja” para passar uma mensagem importan-
te: a de que o câncer da pele pode ser prevenido. A Associação Mahatma 
Gandhi participa ativamente desta e de todas as campanhas ligada aos meses. 
Que as cores da saúde envolvam a nossa população!

Associação Mahatma Gandhi participando 
das campanhas das cores mensais

Outubro Rosa Novembro Azul

Todos unidos no

NOVEMBRONOVEMBRO
Azul

Mês de Prevenção ao Câncer de Próstata

1  6 HOMENS EM CADA pode ter câncer de próstata.

EM CADA têm chances de cura 9  10 CASOS 

quando diagnosticados cedo.

 A CADA  DA DOENÇA!!!1 36 HOMENS MORRERÁ
Não entre nesta estatística. Estamos juntos pela prevenção!

A próstata é uma glândula que só o homem possui 
e que se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto.
O  câncer de próstata tem evolução silenciosa em sua fase inicial. 
D evido a essa ausência de sintomas na fase inicial, é essencial 
              a realização de exames periódicos para detecção precoce da doença. 
                          Para diagnosticá-la é fundamental a realização de exames 
                            periódicos: exame físico (toque retal) e laboratorial 
                              (dosagem do PSA) a partir dos 50 anos. Homens que 
                             possuem parentes diagnosticados com câncer de próstata 
                            antes dos 65 anos  devem começar a realizar os exames 
                           a partir dos 40 anos.

SAÚDE É ASSIM QUE SE FAZ!

Uma campanha: 

Apoio:
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FLORIANÓPOLIS-SC

A UPA Continente (Florianópolis-SC), gerida pela Associação Mahatma 
Gandhi, comemorou a Semana das Crianças com eventos, animação e motiva-
ção. Um “espaço kids” foi montado na unidade, possibilitando que as crianças 
pudessem se divertir sem atrapalhar o funcionamento da unidade.

Cores, brincadeiras, a distribuição de um kit de colorir e a participação do 
grupo Doses de Alegria proporcionaram o clima mágico da doce infância. Even-
tos e promoções dessa natureza também acontecem nas várias unidades geri-
das pela nossa instituição.

UPA de Florianópolis 
comemora Semana das 

Crianças com muita alegria

Tendo em vista os preocupantes 
números de pessoas infectadas pelo 
mosquito da Dengue, a Prefeitura so-
licitou a união de algumas instituições 
para viabilizar uma campanha que 
envolve rádio, TV, outdoor e busdoor. 
Além do Hospital Mahatma Gandhi, 
que prontamente aceitou participar, 
também constam a própria Prefeitu-
ra Municipal de Catanduva, além do 
Hospital Emílio Carlos, Hospital Padre 
Albino, Padre Albino Saúde e Unimed 
Catanduva.

“É uma honra participar de campa-
nhas de alerta à população sobre os pe-
rigos da Dengue”, afirma o presidente 
do Hospital Mahatma Gandhi, Dr. 
Luciano Lopes Pastor, acrescentando 
ainda que “em campanhas dessa natu-
reza a união das instituições é de suma 
importância, dando o respaldo que a 
Prefeitura precisa para viabiliza-las”.

Instituições de saúde de 
Catanduva se unem à Prefeitura 

na luta contra a dengue

O Anfiteatro Amil Zákia, no Hospital Mahatma Gandhi, lotou na noite do úl-
timo dia 09 de outubro, com o “3º Encontro de Psicologia: Criando Filhos Emo-
cionalmente Saudáveis”, organizado pela psicóloga Tatiana Lamanna Lopes, que 
também foi uma das palestrantes numa programação que ainda incluiu a psicóloga 
Lilian Buniak, a interprete de libras Marlene Batista e a psicopedagoga Micheli 
Honório.

A entrada foi a doação de uma toalha de banho em prol do Hospital Mahatma 
Gandhi. Ao foram a instituição recebeu 69 toalhas, cuja diretoria agradece e aplau-
de. Vale registrar que o evento contou ainda com pessoas de toda a região.

3° Encontro de Psicologia no 
Hospital Mahatma Gandhi

CATANDUVA-SP CATANDUVA-SP
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Através do SESC 
Catanduva o Hos-
pital Mahatma 
Gandhi participou 
da Semana Move 
– Semana Latino 
Americana de Pro-
moção de Esporte 
e de Atividade Físi-
ca, uma realização 
do SESC, reunindo 
uma série de ativi-
dades dentro de uma programação que aconteceu em setembro último.

Uma das atrações foi palestra destinada aos colaboradores do Hospital, proferida por 
Roberto Matioli Júnior, com o tema “Quando você abraça o movimento, o bem-estar abra-
ça você”, sobre a importância de adotar a prática de atividade física-esportiva no dia a dia e 
seus reflexos no ambiente corporativo.

Roberto Matioli Júnior é palestrante, conferencista, consultor e campeão brasileiro de 
basquete Master 2011 e Pan-americano de 2012. Graduado em Ciências Sociais, voltado ao 
relacionamento humano na área empresarial, esportiva, educacional e médica. Sua pales-
tra motivou toda a plateia, numa verdadeira aula de motivação. 

A filosofia de levar o bem sem olhar 
a quem, foi o que motivou os voluntá-
rios do projeto “Amigos Palhaços”, com 
a união de 145 integrantes que fazem 
toda a diferença no dia a dia das pes-
soas internadas em hospitais. No Hos-
pital Municipal Doutor Munir Rafull 
(Volta Redonda-RJ), gerido pela As-
sociação Mahatma Gandhi, levaram 
sorrisos, diversões e humanização aos 
pacientes.

O que nos faz lembrar a frase 
“Quando você cuida de alguém que real-
mente está precisando, você vira um he-
rói. Porque as caracterísiticas de um herói 
é a pessoa que, se precisar, enfrenta a es-
curidão e segue com amor e coragem por-
que acredita que algo pode ser mudado 
para melhor”, citada por Hunter Doherty 
“Patch” Adams, médico norte-america-
no, famoso por sua metodologia inusi-
tada, usando o humor no tratamento 
aos pacientes.

Em parceria com a Uniodonto 
Catanduva e o SESCOOP – (Servi-
ço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo), os pacientes do 
Hospital Mahatma Gandhi partici-
param, de Oficina de Artesanato em 
setembro último, confeccionando 

Marcando o Dia C (Dia do Coope-
rativismo), a Uniodonto, em parceria 
com o SESCOOP (Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativis-
mo) realizaram a Oficina de Gourmet 
Brigadeiro, no Hospital Mahatma 
Gandhi, para seus pacientes, acompa-
nhados de profissionais das áreas de 
Terapia Ocupacional e Psicologia.

Esta ação propiciou uma tarefa di-
ferente aos pacientes do Hospital e de 
suma importância no processo de tra-
tamento humanizado proporcionado 
pela instituição.

Hospital Mahatma Gandhi 
participa da Semana Move

CATANDUVA-SP

“Amigos Palhaços” levam 
alegria aos pacientes Oficina de Artesanato no 

Dia C - Dia de Cooperar

Pacientes do Hospital Mahatma 
Gandhi participam de Oficina 

Gourmet de Brigadeiro

VOLTA REDONDA-RJ

porta-guardanapos.
Ações como essa são de extrema 

importância no processo terapêuti-
co. Esta oficina faz parte da progra-
mação do Dia C – Dia de Cooperar, 
que reforça a importância do coope-
rativismo em todo o Brasil.

CATANDUVA-SP
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Aniversário solidário marca 
os 80 anos do Dr. Célio Lahóz

Querido por toda a comunidade, 
como cidadão e como médico, dr. 
Célio Rodrigues Lahóz comemorou 
os 80 anos completados no dia 04 de 
novembro, com uma deliciosa reunião 
entre amigos e familiares, no último 
dia 02.

Sempre consciente dos problemas 
sociais e conhecendo bem o Hospital 
Mahatma Gandhi, onde clinicou e foi 
diretor técnico por 45 anos, o aniver-
sariante fez questão que os presentes 

fossem toalhas de banho para serem doadas ao Hospital.
Ao todo 189 toalhas foram arrecadas e no último dia 8, o aniversariante superou 

todas as dificuldades de locomoção em função de problemas de saúde e fez questão 
de ir pessoalmente ao Hospital Mahatma Gandhi levar a doação, acompanhado 
pela esposa Délia Marize Mena Barreto Rodrigues e a filha Fabiola Mena Barreto 
Rodrigues de Almeida. Foram recebidos pelo vice-presidente Marcelo Fernandes, 
que agradeceu a doação.

“Atitudes como a do dr. Lahóz nos emociona e nos impulsiona a melhorar sempre 
mais. Ele conhece muito bem o funcionamento da nossa instituição e ao escolhe-la para 
a doação significa que está feliz com nosso trabalho e ciente de como é difícil manter o 
Hospital Mahatma Gandhi. Agradecemos em nome de toda a diretoria, colaboradores e 
pacientes”, afirma o vice-presidente.

No último dia 29 
de outubro o Hospital 
Mahatma Gandhi rece-
beu a visita de um grupo 
de alunos do programa 
Jovem Aprendiz, do Se-
nac Catanduva.

Acompanhados pela  
nossa Coordenadora de 
Enfermagem Gabriela 
Mazzutti e pela Assis-
tente Social Francieli, 
percorreram as instala-
ções da instituição, co-
nhecendo em detalhes o funcionamento do Hospital. 

É uma honra para a instituição receber visitas de pessoas ou grupos que 
desejam conhecer o Hospital, que está sempre de portas abertas para mostrar 
um trabalho realizado com amor e seriedade. 

Agendamento pelo telefone 17 – 3524-9070.

CATANDUVA-SP

O Hospital Mahatma Gandhi recebeu a visita dos alunos de Técnico 
de Enfermagem do Senac Catanduva. Acompanhados de psicólogos do 
Hospital, percorreram as instalações e tomaram conhecimento sobre os 

projetos em execução.

Alunos do Senac Bebedouro 
em visita ao Hospital

Visita dos alunos do 
Programa Jovem Aprendiz 
do SENAC CatanduvaUma nova parceria: 

Associação Mahatma Gandhi 
e Faculdade Anhanguera

No campo da educação a Asso-
ciação Mahatma Gandhi também 
disponibiliza de parcerias em benefí-
cios de seus colaboradores. Foi con-
cretizado convênio com a Faculdade 
Anhanguera!

Em setembro último, a instituição 
recebeu a visita de Letícia Fernandes 
Senhorini (Analista de RH Júnior), 
Daniel Fernando Orlando (Coorde-
nador Unopar) e Fabiano Giacomi-
ni (Diretor da Unidade Anhanguera), da Faculdades Anhanguera – Polo Catanduva, 
quando foram recebidos por Carlos Rinaldi Raimundo (Coordenador de R.H.), Emerson 
Cleiton Rodrigues (jurídico), Emerson Gonçalves (Coordenador do Centro de Capta-
ção de Recursos e Eventos), quando a parceria foi efetivamente concretizada.
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Para uma instituição como o Hospi-
tal Mahatma Gandhi, que apesar das 
internações em convênio e particular 
que ajudam a manter as outras alas, é 
preciso contar com o apoio e a doação 
de empresas da cidade. São 138 leitos 
com pacientes do SUS e a verba repas-
sada pelo Estado não cobre nem 50% 
dos custos. Manter alimentação, higie-
ne, colaboradores e demais itens que 
possibilitam o pleno funcionamento da 
instituição é uma luta árdua.

Por isso, a diretoria agradece as pes-
soas, empresas e instituições que cola-
boram com doações. Neste último bi-
mestre recebemos expressivos número 
de produtos: 

• O Bar Bilhar Taco de Ouro arre-
cadou 244 litros de leite arrecadados 
durante o “1º Encontro de Motoclubes 
de Catanduva”.

• O Clube de Tênis Catanduva co-
laborou com 100 litros de leite obti-
dos através do evento “Tardezinha no 
Quiosque”.

• Alunos dos cursos de Direito e 
Tecnólogo em Segurança Privada da 

CATANDUVA-SP

Doações em prol do Hospital Mahatma Gandhi

Cetec: 420 litros de leite

O acidente vascular cerebral (AVC) 
está entre as 3 doenças que mais ma-
tam no mundo, diante desta prevalên-
cia a Associação Mahatma Gandhi 
sentiu que capacitar a equipe assis-
tencial não é o suficiente, sendo assim 
o Núcleo de Educação Permanente 
da instituição estendeu o treinamen-
to a equipe de apoio (administrativo, 
maqueiros, controladores de acesso, 
equipe de higiene) nas unidades do 
Estado do Rio de Janeiro, incluindo as 

RIO DE JANEIRO-RJ

Capacitação para atendimento 
de pacientes com AVC

Faculdade Anhanguera, doaram 500 
fraldas geriátricas descartáveis, arreca-
dadas através do trote solidário ocorri-
do neste segundo semestre.

• O CETEC – Centro Educacional 
Técnico de Catanduva doou 420 litros 
de leite arrecadados pelos alunos de 
Técnico em Segurança do Trabalho.

E ainda, conforme já publicamos 
nesta edição, 69 toalhas de banho obti-
dos no “3º Encontro de Psicologia” rea-
lizado pela psicóloga Lamanna Lopes e 
mais 189 toalhas de banho arrecadas 
no aniversário do Dr. Célio Rodrigues 
Lahóz.

Bar Bilhar Taco de Ouro: 244 litros de leiteClube de Tênis: 100 litros de leite

Faculdade Anhanguera: 500 fraldas geriátricas

Unidades de Pronto Atendimento – 
UPAs e Hospitais. 

E no último 29 de outubro, para ce-
lebrar o dia mundial de prevenção ao 
AVC, a população foi incluída nas ati-
vidades educativas, com rodas de con-
versa onde os usuários tiraram dúvidas 
quanto a doença e alguns contribuíram 
com relatos. Levar informações de saú-
de para a população também faz par-
te da linha de atuação da Associação 
Mahatma Gandhi.
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A Associação Mahatma Gandhi 
preza muito, também, pelas suas re-
lações comerciais. Em Catanduva, por 
exemplo, procuramos fornecedores 
que apresentem preços competitivos 
e que, de preferência, sejam da cidade. 
Desta forma estamos girando a econo-
mia através da nossa instituição e mais 
de 1.000 colaboradores empregados 
no Hospital Mahatma Gandhi, nas 
UBSs e na UPA Catanduva. Da relação 
comercial acaba surgindo laços de afei-

ENTREVISTA

Severino 
Cândido Tavares

“É muito bom ser 
fornecedor de uma 
instituição tão séria 
como a Associação 
Mahatma Gandhi”

Av São Vicente de Paulo, 780, Vila Celso, 
Catanduva - SP, 15809-145
(17) 3522-1188  | (17) 3523-8441

ção e companheirismo e assim, mais 
do que fornecedores, se tornam nos-
sos amigos e incentivadores.

Esse é o caso de Severino Cândido 
Tavares, 64 anos, proprietário do Cen-
tro Automotivo Tavares Catanduva, 
especializado em rodas, pneus, injeção 
eletrônica, mecânica em geral e peças, 
que atende a frota de veículos da Asso-
ciação Mahatma Gandhi.

Casado com dona Dalva, é pai de 
seis filhos e sete netos e faz seu traba-

lho com uma determinação incansável. 
- Há quanto tempo o senhor tra-

balha no segmento automotivo?
Há 55 anos trabalho nessa área e há 

45 por conta própria. Acompanhei a evo-
lução e procuramos nos manter sempre 
atualizados, razão pela qual temos clien-
tes fiéis que se tornaram amigos, como é 
o caso da Associação Mahatma Gandhi.

- Como é sua relação com a insti-
tuição?

A Associação Mahatma Gandhi é um 
cliente muito especial. Primeiro, porque 
tenho a consciência de que se trata de 
uma instituição beneficente e, realmente, 
procuro chegar ao menor custo possível; 
segundo, pela educação dos funcionários 
e, terceiro, porque são mais do que clien-
tes. Somos parceiros e neste caso tem de 
ter respeito dos dois lados. 

- Sendo um fornecedor, o senhor 
passou a conhecer melhor o Hospital 
Mahatma Gandhi? Qual sua impres-
são hoje?

A atual diretoria está de parabéns! 
Eu já conhecia o Hospital, mas nesses 
últimos anos, passei a acompanhar uma 
evolução muito grande, uma transforma-
ção a olhos vistos, fruto de muito traba-

Projeto implantado pela gestão da Associação 
Mahatma Gandhi no Hospital Municipal Dr. Munir 
Rafful (Volta Redonda-RJ) transformará os pijamas 
hospitalares em trajes de super-heróis e princesas para 
as crianças internadas na unidade.

Frozen, Princesas, Homem-Aranha e Super Homem. 
Esses e outros personagens passaram a fazer parte da 
rotina da pediatria da unidade. A iniciativa faz parte de 
uma série de ações que tem o objetivo de oferecer aos 
pacientes infantis, além de tratamento adequado, uma 
assistência humanizada, capaz de aproximar e estabe-
lecer vinculo de confiança.

Os pacientes vão receber ainda um ‘certificado de 
coragem’, mais uma estratégia para encorajar os meni-
nos e as meninas que passam por tratamento na uni-
dade.

“A Associação Mahatma Gandhi vem otimizando recur-
sos e investindo em iniciativas como essas, com a certe-
za de que este tipo de iniciativa faz toda a diferença na 
evolução clínica”, afirma o presidente da instituição, Dr. 
Luciano Lopes Pastor.

VOLTA REDONDA

Super-heróis no programa 
de humanização pediátrica!

lho, muita determinação e uma organi-
zação operacional que, como fornecedor, 
posso garantir que é impecável. Também 
quero nesta oportunidade agradecer a 
diretoria e todos os funcionários da Asso-
ciação Mahatma Gandhi por confiarem 
em nosso trabalho e em nossos produtos. 
Quando existe honestidade e transparên-
cia, o sucesso é apenas uma consequên-
cia. Feliz Ano Novo a todos!


