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Além das ações próprias a festi-
vidade de Dia dos Pais, os pa-
cientes do Hospital Mahatma 

Gandhi também receberam bom-
bons gentilmente doados pela vo-
luntária CRISTIANE VOLPI e da loja 

Dia dos Pais

Catanduva-SP

Serra-ES

Doação

BOMBONS SOLIDÁRIOS PARA OS 
PACIENTES PAIS DO HOSPITAL 

MAHATMA GANDHI

FAMILIAR DE PACIENTE DOA 
APARELHO DE TV

Mural da Amizade reúne 
mais de 300 mensagens 

COLOMBO AGRO INDÚSTRIA DOA 
ÁLCOOL LIQUIDO 70% PARA O 
HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Neste dia 24 de setembro, a Co-
lombo Agro Indústria doou 
100 litros de álcool liquido 70% 

para o Hospital Mahatma Gandhi. A 
doação será de extrema valia para a 
instituição na prevenção ao Covid-19.

Vendo o trabalho realizado pelo 
Hospital Mahatma Gandhi, Vi-
viane Bueno Souza Ribeiro, que 

tinha um membro da família inter-
nado para tratamento na instituição, 
teve a iniciativa de doar um aparelho 
de TV de 29 polegadas e um lote de 
bombom para ser entregue aos pa-
cientes por ocasião do dia dos pais.

“Faço essa doação como iniciati-
va própria, porque sei que mais um 
aparelho de TV será de muita utilida-

ESPORTE SHOW. O Departamento 
de Captação de Recursos e Eventos 
agradece a Cristiane e a Fran pela 
doação. Vocês fizeram a alegria de 
pais que estão internados, longe de 
seus filhos e de suas famílias. 

de e o bombom é uma lembrancinha 
para que todos os pacientes, pais ou 
não, possam sentir um domingo mais 
doce”, disse a doadora.

O nosso Serviço Social agradeceu 
a doação espontânea, que será de 
muita utilidade para os pacientes da 
instituição. Na foto, no momento da 
doação, o Assistente Social do Hos-
pital Mahatma Gandhi, Renato Ma-
theus Gandra, recebendo, de Viviane, 
o aparelho de TV.

Agradecimentos, elogios, de-
monstração de admiração pro-
fissional ocupam o Mural da 

Amizade criado pelos colaboradores 
da Upa de Carapina, em Serra-ES.

O objetivo é fazer com que os pro-
fissionais interajam um com o outro, 
de uma forma saudável e espontânea. 
Além de desenvolver o sentimento de 
afeto e companheirismo em um am-
biente em que o dia a dia de trabalho 
é muito corrido e exaustivo.

O Mural é acompanhado e super-
visionado pelo departamento de co-
municação da Associação Mahatma 
Gandhi.

A ação foi desenvolvida pelo setor 
de Captação de Recursos do Hospital. 
Na foto, Willian Sangali, do setor de Co-
municação de RH da Colombo e o Co-
ordenador de Captação do Mahat-
ma Gandhi, Emerson Gonçalves.
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MAHATMA GANDHI INAUGURA 
A MAIOR BANDEIRA DA REGIÃO

OPERAÇÃO COMPLEXA PARA O 
HASTEAMENTO 

O dia 05 de setembro ficará mar-
cado na história de Catanduva. 
O Hospital Mahatma Gandhi 

inaugurou, no seu canteiro de en-
trada, um monumento à pátria com 
a Bandeira nacional tremulando no 
alto de um mastro de 35 metros, uma 
altura superior a um edifício de 10 
andares, com uma bandeira de 4.5 x 
6.40 metros, podendo ser visualizada 
em diversos pontos de nossa cidade 
e região. Inclusive trata-se da maior 
bandeira, no mais alto mastro da re-
gião, incluindo São José do Rio Preto.

“Este evento foi pensado e planeja-
do como um presente desta instituição 
para a cidade de Catanduva e o nosso 
país e, acima de tudo, como uma forma 
de despertar o patriotismo nas pesso-
as”, afirma o vice-presidente Marcelo 
Fernandes, que comentou ainda que 
“desde os meus tempos de criança, 
como aluno de escola pública, lembro 
que era entoado o Hino Nacional e 
hasteada a bandeira. Nos desfiles de 7 
de setembro, alunos de todas as esco-
las desfilando, agitando bandeirinhas 
verde e amarela, com o orgulho de ser 
brasileiro. Onde está esse sentimento? 
Foi desaparecendo.  Sentindo a neces-
sidade de união neste momento histó-
rico para toda a humanidade, resolve-
mos abraçar e alargar o nosso amor 
à pátria. Nos países desenvolvidos é 
normal as pessoas ostentares suas 
bandeiras na frente de suas casas. Esta 
cultura e esse sentimento precisam ser 
assimilados no Brasil”.

Dr. Luciano Lopes Pastor, presi-
dente do Hospital Mahatma Gan-
dhi, ressaltou que “a implantação 
desse monumento à pátria é resul-
tado de uma linha de atuação que 
prioriza o compromisso do Hospital 
Mahatma Gandhi com a qualida-
de em todos os nossos segmentos, 
dando nossa contribuição para que 
nos tornemos um país qualificado e 
humanizado. Nossa instituição vive 
hoje a busca da excelência, o que 
se reflete em evolução e benefício 
para a população, como o Projeto 
Educação a Distância, que nos colo-
cará em mais uma área de atuação, 
que é o setor educacional. Portanto, 
esta bandeira tremulando no céu de 
Catanduva é uma demonstração do 
quanto o Hospital Mahatma Gan-
dhi está fazendo sua parte, acredi-
tando, investindo e buscando novos 
horizontes para um Brasil cada vez 
mais comprometido com o cresci-
mento em prol da nossa gente”.

 Durante o evento de inauguração 
também usou a palavra o Tenente 
Alonso Wendel Ferreira da Silva, Co-
mandante do pelotão de Policiamento 
Ambiental de Catanduva e membro 
do Conselho de Administração da As-
sociação Mahatma Gandhi.

 Após o hasteamento da Bandei-
ra foram descerradas duas placas, 
a primeira delas registrando para a 
posteridade a seguinte mensagem: 
“Este monumento à Pátria, erguido 
durante a pandemia de 2020, como 
um ato de patriotismo de um grupo 
de doadores composto por Dr. Lucia-
no Lopes Pastor, Presidente da insti-
tuição, Marcelo Fernandes, Vice-pre-
sidente, Maria Angélica de França 
Rolland, arquiteta responsável pelo 
projeto paisagístico benemérito, Elé-
trica Revoltini, que disponibilizou a 
parte elétrica, envolvendo materiais 
e mão de obra” e a Betel Belucci - 
Locação de Máquinas e Projetos de 
Eletrificação, que cobrou apenas um 
preço simbólico para a utilização do 
munck . Na segunda placa a diretoria 
da instituição agradece o esforço de 
todos os colaboradores que, através 
do trabalho tornaram realidade a 
linda imagem da Bandeira Brasileira 
tremulando no céu de nossa cidade, 
com os nomes dos profissionais que 
estiveram diretamente envolvidos 
em algumas das etapas do projeto.

Descerraram a placa: Luciano Lo-
pes Pastor, Marcelo Fernandes, Márcio 
Antonio Humel, Sargento Grimaldi do 

Tiro de Guerra e Daniel Frange Borges.

O evento contou com uma atração 
mais do que especial. A Banda Regi-
mental de Música da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, do Coman-
do de Policiamento do Interior 5.

Colocar a bandeira tremulando 
no alto de 35 metros exigiu uma 
operação longa e cautelosa, 

realizada em três etapas. A primeira, 
com antecedência de 3 meses, alçou 
o mastro principal, de 30 metros de 
altura, fixado numa plataforma de 
concreto. Para isso foi necessário 
locar um Munck (guincho) da Betel 
Belucci, com “braço” que permitisse 
chegar a uma altura de 30 metros, 
acoplado a um cesto aéreo que atua 
como uma espécie de plataforma de 
acesso, levando profissionais e obje-
tos até a altura necessária para encai-
xes e parafusagens.

Na véspera da inauguração foi 
realizada a segunda etapa, utilizan-
do um guindaste com capacidade 
para mil toneladas e foi então fixa-
do, no alto da torre, mais 5 metros 
de mastro. No dia da inauguração, 
este mesmo equipamento, utilizan-
do o cesto aéreo, conduziu dois pro-
fissionais até o final do mastro, onde 
a bandeira foi fixada e agora pode 

ser vista de vários pontos da região, 
inclusive com uma visão noturna ilu-
minada, proporcionando um lindo 
espetáculo visual.

A apresentação de todo o ceri-
monial esteva à cargo do talentoso 
Cristiano Geraldi, da Rádio Jovem 
Pan. Um evento se prossegue a cada 
dia através da imponência da Ban-
deira Brasileira tremulando no alto 
do Hospital Mahatma Gandhi.

Catanduva - SP



4 Set/Out 2020 

Jornal do Mahatma Gandhi

Catanduva - SP

Serra-ES

O Dia Mundial do Coração, cele-
brado em 29 de setembro, foi 
marcado por uma caminhada 

irreverente e feliz na Upa de Carapi-
na, gerida pela Associação Mahat-
ma Gandhi. Uma grande alegoria 
de “coração feliz” foi utilizada pelo 
auxiliar administrativo Matheus Ben-
dinelli, que passeou pela unidade, 
juntamente com os representantes 
da administração, conscientizando 
as pessoas sobre a importância dos 
cuidados com o coração.  

Foram distribuídas plaquinhas 
com dicas divertidas sobre como 
cuidar melhor do coração e evitar 
doenças cardíacas, fazendo ativida-
des físicas, evitando açúcar, cigarro, 
o estresse excessivo e vários outros 
itens. Além disso, a unidade foi toda 
enfeitada com balões e corações. 

A ação lúdica chamou a atenção 
dos pacientes, inclusive das crianças, 
que ficaram impressionadas com o 
“coração feliz” e pediram para tirar fo-
tos, tornando o ambiente hospitalar 
mais leve, mesmo sendo um assunto 
de grande importância. 

Dia do Coração é marcado por campanha de 
conscientização e caminhada feliz na Upa de Carapina

No Brasil são 290 mil mortes por 
ano por doença cardíaca, que tam-
bém é a principal causa de mortes no 
mundo. E dentro da Upa é essencial 
a conscientização sobre o assunto, já 
que as causas de mortes são passí-
veis de prevenção. 

Os planos da administração da Upa 
é continuar realizando ações positivas 
que contribuam para o bem-estar de to-
dos e para que o atendimento seja ainda 
mais humanizado e saudável, seguindo 
as diretrizes da Associação Mahatma 
Gandhi. “Saúde é assim que se faz !”.

O Dia dos Pais não passou em branco 
para os Colaboradores em Catandu-
va-SP. Todos os pais que atuam no 

Hospital Mahatma Gandhi, na UPA Catan-
duva, nas Unidades Básicas de Saúde e os 
motoristas foram agraciados com um presen-

te simbólico.

Cada um deles recebeu com mini bolo de mel 
com cobertura de chocolate. A ação foi realizada 

pelo setor de Captação de Recursos e Eventos e as 
despesas dos mimos foram viabilizadas por doa-
ções de ForCasa Incorporações Imobiliárias e Tas Jet 
– Comércio de Materiais para Informática. Os car-
tões que acompanhavam cada presente foram con-
feccionados gratuitamente pela Gráfica Nobalbos.

HOMENAGEM AOS COLABORADORES PAIS 
DA ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI

Colaboradores do Hospital Mahatma GandhiMotoristas das UBSs Catanduva Mimos para os pais da UPA Catanduva
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Psicólogos, terapeutas ocupacio-
nais, fisioterapeutas, educado-
res físicos, assistentes sociais e o 

departamento de captação de recur-
sos e eventos do Hospital Mahatma 
Gandhi transformaram o sonho em 
realidade e na manhã do dia 10 de 
outubro aconteceu a festa do dia das 
crianças para os menores que estão 
internados na instituição.

Observando todas as normas de 
segurança, física e de enfrentamen-
to ao Covid-19, reuniram as crianças 

A união e o envolvimento dos co-
laboradores atuantes na pedia-
tria da Upa de Carapina (Serra-

-ES) foram primordiais para fazer um 
feliz Dia das Crianças. Os técnicos, en-
fermeiros, médicos e a equipe da ad-
ministração formaram uma grande 
corrente do bem e conseguiram ar-
rancar sorrisos e um pouco de alegria 
das crianças que estavam internadas 
e em atendimento na unidade. 

Por algum tempo elas puderam 
esquecer a dor que sentiam e en-
traram no clima de fantasia com 
enfeites, profissionais de saúde fan-
tasiados, balões, brinquedos, bolo e 
a alegria dos colaboradores que fize-
ram questão de transformar a data 
em um dia especial.

Para a Associação Mahatma 
Gandhi a realizações de eventos ao 
longo do calendário é muito importan-
te, indo ao encontro do objetivo de um 
atendimento cada vez mais humaniza-
do. “Saúde é assim que se faz !”.

A equipe do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(SAMU), do Centro de Maricá-RJ, 

gerido pela Associação Mahatma 
Gandhi, comemorou o mês das crian-
ças homenageando como “O menino 
do SAMU” uma criança especial de 5 
anos. Isaac Gabriel Pequeno Nogueira, 
tem autismo e é encantado pelo tra-
balho dos profissionais do Serviço. Ele 
já virou amigo de toda Base Descen-
tralizada e foi presenteado com uma 
ambulância de brinquedo, um copo e 
uma camisa com a logo do SAMU. 

Emocionada, a mãe do Isaac, 
Márcia Cristina da Conceição Peque-
no, moradora do bairro Itaipuaçu, 
contou que esteve na Base do SAMU 
pedindo para que o sonho do filho 

Catanduva - SP

Serra-ES Maricá-RJ

MENORES INTERNADOS NO HOSPITAL MAHATMA 
GANDHI GANHAM FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS

Colaboradores da Associação Mahatma 
Gandhi realizam Dia das Crianças na 

pediatria da Upa de Carapina 

REALIZANDO O SONHO DE UM
MENINO DE 5 ANOS

na área verde da loja Dona Angola, 
numa manhã de sonho para esses 
menores acostumados a um ho-
rizonte tão escuro. Desta vez eles 
encontraram o colorido dos brin-
quedos, das guloseimas e da plena 
alegria de ser criança.

O evento foi patrocinado por 
Glaucia Festas, distribuidor Coca-Co-
la, Padaria da Mamma, Gelyart, TOP 
Veículos, fisioterapeuta Raphael Rai-
nier Ângulo Vilarinho e a Assistente 
Social Fabiana Herédia.

fosse realizado: conhecer o interior 
de uma ambulância. 

“Eu fico muito feliz com o carinho 
que tratam meu filho, porque o SAMU 
é a paixão dele”, contou Márcia.

A diretora administrativa da Asso-
ciação Mahatma Gandhi, em Maricá, 
Larissa Cordeiro, destacou sobre valo-
rização profissional e feedback da po-
pulação. “Ficamos emocionados com 
a história do Isaac que conquistou a 
todos. Essa resposta da população é 
tão importante para os profissionais 
de saúde. Parabenizamos todas as 
equipes de urgência e emergência 
pelo trabalho tão importante e ad-
mirável. Para nossas crianças, é uma 
grande inspiração”, ressaltou.
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AS CORES DA VIDA  LEVANDO SAÚDE
HOSPITAL MAHATMA GANDHI PROLONGA O SETEMBRO AMARELO PARA 

TODOS OS MESES DO ANOS NA LUTA CONTRA O SUICÍDIO
Programação especial marca o mês de cons-
cientização sobre prevenção do suicídio!

No Hospital Mahatma Gandhi, a campanha 
de prevenção ao suicídio, mesmo terminado o 
mês de setembro, continua realizando ações per-
manentes.

Eventos, distribuição de material explicativo e 
utilização dos espaços de mídia e rede social, com 
orientação, continuam sendo programados em 
todos os meses do ano, além das próprias campa-
nhas mensais, como Outubro Rosa e Novembro 
Azul, que a instituição também “abraçou”.

A campanha permanente contra o suicídio, 
pelo próprio caráter de hospital psiquiátrico, cha-
mar a atenção para o tema que simboliza o com-
promisso com a vida. 

De acordo com a Câmara Técnica de Psiquia-
tria, é possível prevenir o suicídio, desde que os 
profissionais de saúde de todos os níveis de aten-
ção estejam aptos a reconhecer os fatores de ris-
co presentes e que as autoridades desempenhem 
seu papel neste processo.

Dados alarmantes
De acordo com a Organização Mundial de Saú-

de (OMS), cerca de 800 mil pessoas se suicidam 
por ano em todo o mundo.

No Brasil, são quase 12 mil casos por ano. Para 
a ABP – Associação Brasileira de Psiquiatria, falta 
uma política de atenção, a nível nacional, com in-
fraestrutura e recursos humanos suficientes para 
ajudar quem precise sobre stress, depressão e es-
quizofrenia, transtornos que podem levar ao de-
sejo suicida. A ABP alerta que ainda faltam políti-
cas públicas voltadas especialmente para o grupo.

Precisamos de você atuando forte e firme nes-
ta campanha. E Amarelo sejam todos os meses. 
Amarelo do sol, da luz e da vida!

O SUICÍDIO
O suicídio é definido como um ato intencional de 

matar a si mesmo, usando um meio que o indivíduo 
acredita ser letal. Fazem parte do comportamento suici-
da: os pensamentos, os planos e a tentativa de suicídio. 
É resultado da interação de fatores psicológicos, gené-
ticos, culturais e socioambientais, ou seja, de uma série 
de fatores que se acumulam na história do indivíduo.

“O VALOR DA VIDA” FOI TEMA 
DO SETEMBRO AMARELO EM 
MARICÁ-RJ

Com o objetivo de cuidar também da saúde 
mental dos profissionais da saúde, a Associação 
Mahatma Gandhi promoveu rodas de conversas 
com o tema “O valor da vida”, para os colaborado-
res das unidades geridas na cidade de Maricá-RJ. 
A programação que faz parte do calendário de Se-
tembro Amarelo, mês da campanha de prevenção 
ao suicídio, aconteceu no Hospital Municipal Con-
de Modesto Leal, Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA), de Inoã e Posto de Saúde 24h Santa Rita, 
em Itaipuaçu. 

 A ação foi organizada pela gestão da Quali-
dade e pelo Núcleo de Educação Permanente do 
Complexo Maricá. A diretora administrativa da 
Associação Mahatma Gandhi, em Maricá, Laris-
sa Cordeiro, destacou a  importância dos cuidados 
com a saúde mental dos profissionais da saúde. 

Capa

Maricá-RJ
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AS CORES DA VIDA  LEVANDO SAÚDE

Todas as unidades da Associa-
ção Mahatma Gandhi direcio-
naram um olhar especial para 

a campanha Outubro Rosa, de cons-
cientização sobre a importância da 
prevenção no câncer de mama.

O Hospital Mahatma Gandhi 
(Catanduva-SP) incluiu em sua pro-
gramação, no dia 15 de outubro, o 
evento “Saúde da Mulher”, onde a 
ginecologista do Hospital, Dra. Ta-
mires Maura Merlim, proporcionou 
às pacientes uma verdadeira “aula” 
de caráter informativo e preventivo 
focando, principalmente, no autoe-
xame de mama, com informações e 
orientações, fatores essenciais, uma 
vez que um tumor detectado em 
fase inicial tem grandes chances de 
cura. A médica ensinou como fazer o 
autoexame e quais alterações a mu-
lher deve prestar atenção.

Dando continuidade, a gineco-
logista e o mastologista Dr. Bruno 
Christiani Sabino atraíram a atenção 

Em novembro, as atenções do mundo da saúde se 
voltam para a conscientização sobre o câncer de 
próstata, uma doença que pode ser derrotada com 

diagnóstico precoce e prevenção. Por isso a Associação 
Mahatma Gandhi preparou uma programação especial, 
com eventos e material de esclarecimento voltados aos 
pacientes masculinos.

“É de extrema importância nos engajarmos nessas 
campanhas, levando orientação e, mais que isso, ten-

tando salvar através da prevenção”, diz o 
presidente da instituição, Dr. Luciano Lo-
pes Pastor, acrescentando que “por ser o 
Hospital Mahatma Gandhi uma institui-
ção psiquiátrica, a prevenção ao suicídio 
do Setembro Amarelo esta recebendo 
atenção especial permanente.

NOVEMBRO AZUL VOLTADO 
AO HOMEM

INTENSA PROGRAMAÇÃO
MARCOU NO OUTUBRO ROSA

de todas as pacientes presentes 
no Anfiteatro Amil Zákia, com mais 
uma apresentação informativa, 
onde cada profissional ocupou um 
espaço do tempo com orientações 
absolutamente necessárias.

Mobilização em Araçatuba-SP

Equipe da Associação Mahatma 
Gandhi de Araçatuba-SP, realizou 
o “Dia D” em alusão a Campanha 
Outubro Rosa. Como parte da pro-
gramação, todos os colaboradores 
foram com uma vestimenta na cor 
rosa para enfatizar e simbolizar o 
apoio a Campanha. 

Além disso, todas as Unidades 
Básicas de Saúde geridas pela Asso-
ciação Mahatma Gandhi em Araça-
tuba cumprem programação voltada 
a campanha no decorrer de todo o 
mês de outubro.

Marcia Capachuti entregando homenagem
ao Dr. Bruno Christiani Sabino

Equipe de Araçatuba no Dia D do Outubro Rosa

Dra. Tamires Maura Merlim com a Coordenadora 
Financeira Márcia Capachuti.
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A equipe de nutrição do Hospi-
tal Municipal Conde Modesto 
Leal, em Maricá-RJ, realizou um 

treinamento sobre dietas enterais e 
suplementos que são usados na uni-
dade de saúde. O evento no hospital, 
gerido pela Associação Mahatma 
Gandhi, aconteceu na segunda sema-

Nutricionistas recebem 
capacitação sobre dietas enterais 

em parceria com a Nestlé

na de agosto, mês do nutricionista, e 
contou com a parceria da empresa de 
alimentos Nestlé. A capacitação para 
médicos, nutricionistas e enfermeiros 
contou ainda com um coffee break 
especial, degustação de produtos e 
distribuição de brindes. 

A coordenadora de nutrição do 
hospital, Domênica Panno, avaliou 
a capacitação. “Foi importante ofe-
recer a esses profissionais um trei-
namento a fim de desenvolver no-
vos conhecimentos em relação aos 
produtos de qualidade que temos 
a disposição dos nossos pacientes. 
Foi muito produtivo, pois tivemos a 
oportunidade de receber uma pes-
soa com tanta experiência na área 
de dietas enterais e suplementos”.

A assessora técnica da Nestlé 
Health Science, Lívia Wermellinger, 
falou sobre a importância da parce-

ria com a unidade de saúde, que já 
utiliza produtos da empresa, para a 
alimentação adequada de seus pa-
cientes. 

“Essas parcerias tem o intuito 
de levar conhecimento para todos 
os profissionais de saúde. A Nestlé 
Health Science possui um portfólio 
completo de produtos que foram 
desenvolvidos considerando a fun-
ção que cada nutriente desempenha 
para o melhor cuidado dos pacien-
tes. Nosso objetivo também é impul-
sionar o papel da Nutrição e da Tera-
pia Nutricional”, explicou Lívia.

Entrevista

Maricá-RJ

Advogado, formado pela Facul-
dade de Direito de São Carlos 
(FADISC), Tecnólogo em Gestão 

Empresarial, ostenta em seu currí-
culo os mais diversos e significativos 
cursos.

Iniciou-se profissionalmente em 
1987, como digitador e construiu 
uma bela carreira, chegando à Uni-
med de Catanduva, onde realizou 
bela trajetória, culminando com o 
cargo de Gerente Geral, quando se 
desligou, em 2019.

Nesta edição conheça um pouco 
do Dr. Júlio Ferraz Cezare, o novo Co-
ordenador Jurídico da Associação 
Mahatma Gandhi.

Como vê a questão jurídica numa 
instituição de saúde como a Associação 
Mahatma Gandhi?

Visualizo-a rigorosa e, ao mesmo 
tempo, instigante. Rigorosa porque, 
por se apresentar qualificada como 
Organização Social (OS) e, portanto, 
submeter-se a princípios, concomitan-
temente, de natureza privada e publi-
cista, uma instituição de saúde como a 
objeto da questão tem suas atividades 
regidas por um número considerável 
de normas de Direito Privado e Público, 
exigindo, assim, de seus operadores, 

DR. JULIO FERRAZ CEZARE, NOVO COORDENADOR 
JURÍDICO DA ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI

amplos conhecimentos para mantê-la 
compliance. E, justamente por impor 
tal exigência aos seus operadores, ao 
menos sob minha ótica torna-se ins-
tigante na medida em que permite a 
atuação profissional em um universo 
variado de situações nestes dois gran-
des ramos do Direito.

O Doutor  já atuou em outras empre-
sas ligadas à saúde, como é o caso da 
Unimed. Porque optou pela Associação 
Mahatma Gandhi?

Atuei, por mais de 17 anos, em ou-
tras empresas ligadas à saúde privada 
(suplementar). A opção pelo Mahatma 
Gandhi deu-se em função de suas ati-
vidades também serem desenvolvidas 
perante o Setor Público, característica 
que contribuiu para minha decisão, 
principalmente em decorrência das im-
plicações que mencionei na resposta à 
primeira questão. Além disso, a atual 
abrangência de atuação da instituição 
em vários estados da Federação é algo 
que também motivou minha opção.

Como o Doutor vê a Associação Mahat-
ma Gandhi hoje, dentro do cenário das 
instituições e empresas ligadas à saúde?

A Associação Mahatma Gandhi, 
sem dúvida alguma, atualmente, está 
inserida no rol das principais institui-

ções da saúde do país; desempenha 
importante papel não só no segmen-
to da saúde pública como também 
da privada, prestando serviços desta 
natureza em não menos que cinco es-
tados da Federação; seu crescimento 
vertiginoso denota grande capacidade 
administrativa e inquestionável quali-
dade competitiva de serviços. Portan-
to, vejo-a como uma instituição com 
promissor potencial de crescimento e 
consolidação no segmento das áreas 
que atua.

Qual sua mensagem aos seus novos 
companheiros de trabalho?

Inicialmente, deixar registrado que 
me sinto orgulhoso em integrar um 
time dotado de profissionais com a ca-
pacidade por eles apresentada e, nes-
se contexto, observar que desejo muito 
não só compartilhar meus conheci-

mentos, como 
também ab-
sorver os que me 
forem por ele(a)s trans-
mitidos. Além disso, frisar que 
a união de nossas forças podem con-
tribuir muito para o desenvolvimento 
dos principais  vstakeholders da insti-
tuição: sociedade, poder público, clien-
tes, funcionários, colaboradores, etc.

Catanduva-sp

Colaboradores 
são testados 
para Covid-19
Por quatro dias, de 8 a 11 de se-

tembro, todos os colaboradores 
do Hospital Mahatma Gandhi, 

de Catanduva-SP, foram testados 
para Covid 19, numa ação em par-
ceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde, Governo do Estado de São 
Paulo e Instituto Butantã.

“A testagem de profissionais as-
sintomáticos compõe uma estraté-
gia importante de resposta à pan-
demia, identificando a extensão da 
transmissão da doença por meio da 

identificação de resposta imunoló-
gica”, afirma Natália Marina Conde, 
Engenheira de Segurança do Traba-
lho do Hospital.

Também foram testados todos os 
colaboradores das Unidades Básicas 
de Saúde e da UPA de Catanduva, geri-
das pela Associação Mahatma Gan-
dhi, num total de cerca de mil testes.
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Maricá-RJ

Mafra-SC

Araçatuba-SP

O Núcleo de Educação Perma-
nente (NEP) da Associação 
Mahatma Gandhi em Maricá-

-RJ, promoveu treinamento de ACLS 
(Suporte Avançado de Vida Cardioló-
gica). A capacitação aconteceu no au-
ditório do Centro de Esportes Unifica-
dos, em agosto último.

O treinamento para suporte car-
diológico, com certificado internacio-
nal, foi dividido em teoria, prática e 

avaliação, e ministrado pelos instru-
tores Robson Esteves, Carlos Sá e 
Bruno Santana da ITR Treinamentos. 

Segundo o coordenador do NEP, 
do complexo de Maricá, Leonardo 
Almeida, a capacitação faz parte de 
um programa de treinamento e de-
senvolvimento dos profissionais de 
saúde para uma assistência de qua-
lidade para os pacientes de Maricá. 

Núcleo de Educação 
Permanente da Associação 

Mahatma Gandhi promove ACLS

UPA de Mafra recebe 10 monitores 
de sinais vitais doados pela JBS

Trabalho da Secretaria de 
Saúde de Araçatuba-SP e 
da Associação Mahatma 
Gandhi é premiado pela 
OPAS e Ministério da Saúde.

Um trabalho inscrito por Léa 
Lofego, Coordenadora de Saú-
de Bucal da Atenção Básica da 

Associação Mahatma Gandhi e João 
Gabriel Paulino Mazzon, Coordena-
dor de Saúde Bucal, representando 
a Secretaria Municipal de Saúde 
de Araçatuba-SP foi premiado como 
experiência exitosa na área da saúde.

O trabalho “Reorganização do 
processo de trabalho em saúde bu-
cal no SUS durante a pandemia da 
Covid-19”, realizado na área de Ges-
tão da Atenção Básica, foi classifica-
do como um dos melhores dentre os 
inscritos no Prêmio Atenção Primá-
ria Forte (APS) no SUS – no Combate 
à Pandemia, promovido pelo Minis-
tério da Saúde, Organização Pan-a-
mericana da Saúde da Organização 
Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no 
Brasil, na primeira etapa.

O apoio institucional foi realiza-
do pela articuladora da Saúde Bucal 
do DRS II de Araçatuba, Lúcia Maria 
Lima Lemos de Melo. As ações rea-
lizadas são orientadas pela diretora 
do Departamento de Atenção Bási-
ca, Cristiane Camargo e pela secre-
tária municipal de Saúde, Carmem 
Silva Guariente.

A estratégia inscrita visa garan-
tir assistência odontológica segura 
e otimizar a força de trabalho no 
enfrentamento da pandemia da Co-
vid-19 fora dos consultórios, ações 
fundamentadas nas normativas do 
Ministério da Saúde, Anvisa, Secreta-
ria Estadual de Saúde/SP, Lives, Tele-
consultorias e na Literatura.

Integram as ações desse trabalho: 
28 Equipes de Saúde Bucal (ESB) da 
Atenção Primária, 07 ESB do Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO), 4 
ESB que atuam nas Escolas Municipais.

Para o Vice-presidente da Asso-
ciação Mahatma Gandhi, Marcelo 
Fernandes, “Esta premiação só con-
firma o compromisso sério da Pre-
feitura Municipal de Araçatuba e da 
Secretaria Municipal da Saúde, junto 
com a Associação Mahatma Gan-
dhi. Participar desse trabalho só nos 
incentiva a buscarmos uma qualida-
de de vida cada vez mais digna para 
a população Araçatubense. Quero 
enviar parabéns especial a nossa 
equipe, que não mede esforços para 
que possamos buscar, a cada dia, a 
excelência em nosso trabalho”.

A Unidade de Pronto Atendimen-
to – UPA - de Mafra-SC, gerida 
pela Associação Mahatma 

Gandhi, recebeu 10 monitores de si-
nais vitais, doados pela JBS. O prefeito 
Wellington Bielecki, acompanhado da 
secretária de saúde, Jaqueline Fátima 
Previatti Veiga, agradeceu a empresa 
pelo apoio neste momento de pan-
demia. “Esses monitores serão muito 
úteis no combate à doença, pois es-
tamos nos preparando cada vez mais 
para o pior, mas com a esperança de 
que aconteça o melhor. A JBS adotou 
Mafra não só trazendo a geração de 
emprego e renda, mas sendo solidá-

ria e dando apoio neste momento de 
pandemia”, disse o prefeito. 

A UPA contava com 6 monitores e 
com a doação da JBS passa a ter 16, 
abrangendo desta forma todos os 
leitos da unidade. “Agradecemos a 
iniciativa da JBS em doar estes moni-
tores. Os usuários e os profissionais 
serão beneficiados com esses equi-
pamentos que irão contemplar 100% 
dos nossos leitos. Assim, todos os pa-
cientes que necessitarem de observa-
ção ficarão em monitorização clínica”, 
declarou a gerente administrativa da 
UPA, Jaqueline Karen Mazoni. 
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A Associação Mahatma Gandhi, que já admi-
nistra outras unidades de saúde em Maricá-
-RJ, assumiu a gestão da Base Descentraliza-

da do Serviço de Atendimento Médico de Urgência 
– SAMU, que a prefeitura e a Secretaria Municipal 
de Saúde inauguraram em agosto último.

A diretora administrativa da Associação Mah-
atma Gandhi, em Maricá-RJ, Larissa Cordeiro, 
destacou que “é uma grande honra e satisfação 
para a instituição fazer parte desse momento im-
portante na cidade. Agradecemos a confiança e 
apoio da Prefeitura e Secretaria Municipal de Saú-
de, reafirmando nosso compromisso com a saúde 
de Maricá. Trabalhamos para oferecer a excelên-
cia no atendimento à população”.

A base descentralizada conta com enfermeiro, 
condutor socorrista e um técnico de enfermagem, 
com integração com Bombeiros e Polícia Militar.

Em setembro último o Hospital Mahatma 
Gandhi recebeu os alunos de 5º e 6º ano do 
internato de Medicina do Centro Universitário 

de Votuporanga, acompanhados do professor Rei-
naldo A. Carvalho.

Os visitantes foram recebidos por profissio-
nais da área técnica e, depois de uma explanação 
sobre a instituição, puderam conhecer a infraes-
trutura e o funcionamento do Hospital.

O Hospital Mahatma Gandhi está de portas 
abertas para receber instituições de ensino para 
visitas monitoradas.

Associação Mahatma 
Gandhi assume 

a gestão da Base 
Descentralizada do 
SAMU em Maricá-RJ

Alunos da Faculdade de 
Medicina de Votuporanga 

visitam Hospital 
Mahatma Gandhi

Maricá-RJ

Catanduva-SP

Catanduva-SP

Catanduva-SP

Em setembro último Cleania Barros, Analista 
de Comunicação e Responsabilidade Social do 
Grupo Nardini, que envolve indústria e usina 

conceituadas na região, esteve visitando as depen-
dências do Hospital Mahatma Gandhi (Catan-
duva-SP) e gravou entrevista para o Podcast com 
Fabiana Herédia, Coordenadora de Serviço Social 
e Marina Pagliarini da Costa, Coordenadora de 
Psicologia, abordando, dentre outros assuntos, o 
Setembro Amarelo, ação de prevenção ao suicídio, 
que o Hospital vem realizando e outros aspectos 
do Hospital, tendo como título “Hospital Mahatma 
Gandhi abre as portas para Nardini e mostra tra-
tamento humanizado”. Uma reportagem extrema-

Nardini faz doação e reportagem do 
Hospital Mahatma Gandhi para o 

Podcast do Grupo

Mahatma Gandhi arrecada 321 brinquedos para 
campanha “Unidos Para o Bem” Dia das Crianças

mente positiva e que mostra in foco a realidade da 
instituição, hoje uma referência no tratamento de 
transtornos mentais e dependência química.

Doação de álcool 

O Grupo Nardini também doou 200 litros de ál-
cool 70%, em outubro último, atendendo solicitação 
do setor de Captação de Recursos da instituição.

Este material foi de extrema importância para 
utilização nas ações de limpeza e higienização no 
enfrentamento ao Covid-19.

Informações pelo telefone
17 - 3524-9070

Colocando como postos de entregas o Hospital 
Mahatma Gandhi, a UPA Catanduva e o Nú-
cleo das UBSs, a Associação Mahatma Gandhi 

conseguiu arrecadar 321 brinquedos para a campa-
nha “Unidos Para o Bem”, realização da ACE – As-
sociação Comercial e Empresarial de Catanduva.

“Foi muito gratificante ver o comprometimen-
to de nossos colaboradores, levando seus brin-
quedos para serem doados a crianças carentes. 
Para a Associação Mahatma Gandhi é uma hon-
ra participar de promoções dessa natureza junto 
a ACE Catanduva”, comemorou o presidente da 
instituição, Dr. Luciano Lopes Pastor, sem deixar 
de citar que “queremos agradecer o presidente 
da ACE, Marcos Escobar, por nos convidar para 
abraçar essa promoção que fará a alegria de mi-
lhares de crianças de nossa cidade”.

A participação da Associação Mahatma Gan-
dhi nesta promoção foi coordenada pelo setor de 
Captação de Recursos. A instituição agradece 
a todos os colaboradores que fizeram doações, 
possibilitando atingir um número significativo de 
brinquedos que, somados aos arrecadados por 
outras parceiras da ACE, fizeram toda a diferença 
no Dia das Crianças.
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Catanduva-SP

Entrevista

EDEGAR MOACIR PIROLA

Neste último mês de outubro 
o Hospital Mahatma Gandhi 
(Catanduva-SP) teve a honra 

de receber ilustres personalidades 
da cidade, dentre eles o renomado 
contabilista Edgar Moacir Pirola, que 
foi recebido pelo vice-presidente da 
instituição, Marcelo Fernandes, que 
percorreu com ele todas as depen-
dências do Hospital.

O contabilista mostrou-se satisfei-
to com tudo o que viu: “Acompanhei 
a história do Hospital Mahatma Gan-
dhi desde sua criação. Tudo feito com 
muito esforço e idealismo. Porém, 
nesses últimos anos as mudanças 
foram espetaculares. Gerando em-
pregos. Proporcionando a excelência 
no atendimento aos pacientes. Tudo 
absolutamente sintonizado. Verificar 
a maravilha que se tornou, é motivo 
de uma felicidade imensa”.

Contabilista Edgar Moacir Pirola e vice-presidente do 
HMG, Marcelo Fernandes.

Pres. da instituição, Dr. Luciano Lopes Pastor, Luiz 
Osvaldo Carnielo Calejon, Wilson José Cazelatto e o VP. 

Marcelo Fernandes.

PERSONALIDADES ILUSTRES
VISITAM O HOSPITAL MAHATMA GANDHI

REINALDO ANTONIO DE CARVALHO
“É preciso consolidar o entendimento de que a internação 

é uma forma de proteção e não um castigo”.

LUIZ OSVALDO CARNIELO CALEJON E 
WILSON JOSÉ CAZELATTO

Marcelo Fernandes e o presiden-
te Dr. Luciano Lopes Pastor também 
receberam outras duas visitas muito 
especiais: Luiz Osvaldo Carnielo Ca-
lejon e Wilson José Cazelatto, que se 
mostraram impressionados com o a 
realidade atual do Hospital Mahat-
ma Gandhi, que eles já conheciam 
de muitos anos atrás.

“Estou encantado”, exclama Luiz 
Osvaldo Carnielo Calejon, acrescen-
tando que “isso tudo parece uma 
cidade. Conhecia o Mahatma de an-
tigamente e o que vi aqui hoje é algo 
totalmente diferente, tudo perfeito, 
uma engrenagem que roda com ab-
soluta precisão”.

Para Wilson José Cazelatto “a di-
retoria está de parabéns. Que tra-
balho fantástico. Quantos empregos 

Nesta edição entrevistamos Rei-
naldo Antonio de Carvalho, 
Coordenador Rede de atenção 

Psicossocial de Votuporanga e Pro-
fessor na Graduação de medicina 
UNIFEV.

Graduado em Enfermagem Es-
pecialista em Saúde Mental e Espe-
cialista em Dependências Químicas 
pela Unifesp/PROAD, Atuou como 
Coordenador Técnico/Terapêutico 
dos projetos de responsabilidade 
social do Hospital Samaritano de 
São Paulo, voltados para dependên-
cia química e adolescência, já atuou 
na área acadêmica, como professor 
da Faculdade Santa Marcelina e pro-
fessor convidado da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de 
São Paulo. Tem experiência na área 

de Psiquiatria, Saúde Mental/Álcool 
e outras Drogas, adolescência e 
abordagem cognitiva comportamen-
tal, Justiça e Saúde, Vulnerabilida-
des Sociais infanto Juvenil, e gestão 
de serviços de saúde. Atualmente 
Mestre e Doutor pelo programa de 
Pós Graduação em Educação e Saú-
de da Criança e do Adolescente da 
Universidade Federal de São Paulo/
Unifesp, Coordenador da Rede de 
Saúde Mental de Votuporanga e pro-
fessor e preceptor no curso de medi-
cina UNIFEV.

O que o motiva a trazer alunos da Facul-
dade de Medicina de Votuporanga para 
conhecer o Hospital Mahatma Gandhi?

A forma humanizada de tratamen-
to prestada por esta instituição.

Porque acha que visitar nosso hospital é 
importante para os alunos?

Porque entendo que é preciso con-
solidar o entendimento de que a inter-
nação é uma forma de proteção e não 
um castigo, ou asilamento.

Como o senhor sente a reação dos alu-
nos na visita ao hospital e mesmo depois 
disso? Existe uma demonstração da parte 
deles sobre o que viram?

Sim. O mais importante é a desmis-
tificação à cerca do senso comum em 
relação ao pensamento social do que é 
a internação psiquiátrica.

Constantemente você realiza essas 
excursões com alunos para o Mahatma. 
Quando e porque começou esse seu 
envolvimento com o nosso hospital?

Tudo começou em 2016, após ter 
feito uma parceria de trabalho com 
a instituição, onde pude avaliar o tra-

balho realizado pelos profissionais do 
hospital Mahatma, e o comprometi-
mento singular e sério dispensado no 
tratamento de pessoas que sofrem al-
gum transtorno mental.

Finalizando, qual sua mensagem aos 
diretores e funcionários do hospital?

Parabenizo todos os profissionais 
desta instituição que, além do com-
prometimento em atender de forma 
humana aqueles que sofrem de trans-
tornos psiquiátricos, também desem-
penham um excelente trabalho com as 
redes municipais e com os familiares.

sendo gerados! Quantos pacientes 
podendo recomeçar a vida a partir 
dos tratamentos sérios! E percebe-
-se a busca da perfeição em cada 
detalhe. Catanduva deve se orgulhar 
em contar com um Hospital como o 
Mahatma Gandhi”.

PREFEITA MARTA MARIA DO ESPIRI-
TO SANTO LOPES E CHRISTIANE PERRI 
VALENTIM

O presidente e o vice receberam 
na manhã do dia 29 de outubro últi-
mo as ilustres visitas da prefeita de 
Catanduva, Marta Maria do Espírito 
Santo Lopes e da Secretária Munici-
pal de Negócios Jurídicos e Gerencia-
dora de Habitação da Prefeitura Mu-
nicipal de Catanduva, Dra. Christiane 
Perri Valentim, que percorreram to-
das as instalações, mostrando-se en-
tusiasmada com tudo o que viu.

“Eu conhecia o Hospital Mahatma 

Gandhi de 20 anos atrás. Era uma ou-
tra realidade completamente diferen-
te. Estou maravilhada com tudo o que 
vi hoje”, disse a prefeita, acrescentan-
do ainda que “posso afirmar com toda 
a convicção de que este hospital, hoje, 
é motivo de orgulho para Catanduva. 
Nenhuma cidade no nosso estado 
tem um hospital psiquiátrico com esse 
nível de qualidade e infraestrutura. 
Parabéns para toda a diretoria”.

Dra. Christiane Perri Valentim 
também comentou a visita: “que sur-
presa agradável ver uma instituição 
de saúde, de Catanduva, realizando 
um trabalho tão brilhante. Fiquei ab-
solutamente impressionada com o 
resultado de todo o trabalho realiza-
do com afinco e determinação”.

Vale lembrar que o Hospital está de 
portas abertas para receber visitantes 
que queiram conhecer a instituição. In-
forme-se ligando 17 – 3524-9070.

Prefeita Marta Maria Espírito Santo Lopes e Dra. Christiane Perri 
Valentim com presidente e vice do Hospital Mahatma Gandhi
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Expediente Diretoria

A CIPA e o SESMET da Associação Mahatma Gandhi 
(Catanduva-SP) realizaram a 1ª SIPAT – Semana In-
terna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, nos 

últimos dias 27 e 28 de outubro, no Anfiteatro Amil Zákia, 
no Hospital, dentro de um sério protocolo de enfrenta-
mento ao novo coronavírus.

O objetivo desse evento é divulgar os perigos e riscos 
da atividade laboral do empregado e mostrar as medi-
das preventivas a ser adotada para eliminar, controlar 
ou evitar tais riscos.

O primeiro dia contou com abertura, reunindo o 
Presidente da CIPA da Associação Mahatma Gandhi, 
Emerson Gonçalves, seguido pela fala do Diretor Finan-
ceiro da instituição, Márcio Antonio Humel. Na sequên-
cia, palestras com o Médico do Trabalho e Cardiologista 
Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro, com o tema “Saúde no 

Trabalho” e da ginecologista Dra. Tamires Maura Merlim, 
abordando o tema “Saúde da Mulher”.

No dia 28 a abertura foi com o vice-presidente da Associa-
ção Mahatma Gandhi, Marcelo Fernandes, que em seu pro-
nunciamento parabenizou toda a equipe da CIPA e do SESMET 
pelo êxito do evento, além de frisar a importância da conscien-
tização sobre os perigos de acidente de trabalho. Na sequência 
a plateia assistiu a palestra com Dra. Nathália Kassis Fernandes 
sobre prevenção ocular. A ultima palestra foi com o mastolo-
gista Dr. Eduardo Chagas Malaquias sobre o Outubro Rosa.

Nos dois dias a plateia também contou com atividade 
física laboral com os educadores físicos do Hospital Mahat-
ma Gandhi, assim como dicas de prevenção ao mosquito 
aedes aegypti (dengue) pelo Diego do ENCA, além de delicio-
sa mesa de café da tarde e sorteio de dezenas de presentes 
fornecidos pelo comercio e empresas de Catanduva.

1ª SIPAT DA ASSOCIAÇÃO MAHATMA 
GANDHI – CATANDUVA 2020

Catanduva-SP


