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Saúde

CATANDUVA-SP

MUITOS SORTEIOS E PROMOÇÕES DOS NOSSOS 
PARCEIROS FAZEM A FESTA DE PRÊMIOS!

GRUPO DE JOVENS “OBRA 
NOVA” FAZ ORAÇÕES EM 
PROL DOS PACIENTES E 

ENFERMEIROS.

Transmitir e transformar a fé em 
ação concreta de solidariedade 
e esperança. Grupo de Jovens 

Obra Nova, da Paróquia São José (Ca-
tanduva-SP) realizou manifestação em 
forma de oração na área externa do 
Hospital Mahatma Gandhi, direcio-
nadas aos pacientes e enfermeiros em 
função da pandemia. A direção da ins-
tituição agradece todo o grupo, atra-
vés do seu coordenador Igor Seminati.

VERBAS DOS DEPUTADOS TIRIRICA E ALENCAR SANTANA BRAGA

Dois Deputados Federais amigos do Hospital 
Mahatma Gandhi, repassaram de verbas 
de R$ 220 mil, sendo eles o Deputado Tiri-

rica (R$ 100 mil) e o Deputado Alencar Santana 
Braga (R$ 120 mil).

As verbas estão sendo de extrema importância 
para o Hospital Mahatma Gandhi, permitindo a 
aquisição de materiais sufi cientes para a confec-
ção de 500 toalhas de banho, 1.000 lençóis e 1.000 
fronhas, além de viabilizar a compra de materiais 
de higiene, alimentos, colchões e material hospi-
talar, proporcionando melhorias aos pacientes.

FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS 

Comemorando o mês das mães, 
a Farmácia Coração de Jesus 
(Catanduva-SP) realizou o sor-

teio de uma chapinha para cabelo, 
numa promoção exclusiva às cola-
boradoras da Associação Mahatma 
Gandhi. Na foto o sorteio com o pro-
prietário Evandro Deboni de Souza, 
do vendedor Nivaldo de Jesus Silva
e do Coordenador de Captação de 
Recursos e Eventos, Emerson Gon-
çalves. A ganhadora foi Rosemeire 
dos Santos Pereira. 

O OVO DA ÓTICA KASSIS

Sorteio de mega ovo de Páscoa 
da Ótica Kassis, exclusivo para 
os colaboradores do Hospital 

Mahatma Gandhi.

A ganhadora foi Michele Fer-
nanda Brujato, do Faturamento. Na 
foto, com o vice-presidente do Hos-
pital, Marcelo Fernandes e Marcela 
Kassis Baldo das Óticas Kassis.

O SORTEIO DOS
OVOS DE PÁSCOA!

Na manhã do Sábado de Ale-
luia foram sorteados, entre 
os colaboradores do Hospital 

Mahatma Gandhi, 15 ovos de Colher 
de 500g, preparados pela gourmet 
Fabiana, da conceituada Brigadeiro & 
Cia. Os ovos foram oferecidos pelo vi-
ce-presidente da instituição, Marcelo 
Fernandes, numa doação pessoal.

CAMILA SEMIJÓIAS

No sorteio de vale compras de 
R$ 100,00 (cem reais) da loja 
virtual Camyla Semijóias, a ven-

cedora foi Camila Regina F. Caprari.  
Na foto a proprietária Camyla Izuardo 
Pereira e a colaboradora da institui-
ção Maria Júlia Martani.

Ganhadores da promoção “Dia 
das Mães Premiado”, exclusivo aos 
nossos colaboradores.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
1° Prêmio - Vale Compras no va-

lor de R$ 200,00 - Brasilina E. de Oli-
veira Nicoletti.

2° Prêmio - Vale Compras no va-
lor de R$ 150,00 - Helena Ap. Barbo-
sa da Silva.

3° Prêmio - Rodízio de Lanches do 
Gê Lanches - Luana Marcela M. Cândido.

UPA CATANDUVA:
1° Prêmio - Vale Compras no va-

lor de R$ 200,00 - Andréa Ap. Voltan.

2° Prêmio - Vale Compras no valor 
de R$ 150,00 - Sueli Cherubim.

3° Prêmio - Rodízio de Lanches do 
Gê Lanches - Sônia Regina Costa

Na foto, Fran Trabuco Gouvea e 
Everton Gouvea, da Esporte Show, 
e Daniela Pretti, Coordenadora 
de Recursos Humanos do Hospital 
Mahatma Gandhi.

ESPORTE SHOW!
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Educação

CURSO DO INC ABORDARÁ A 
COMUNICAÇÃO EM DIVERSOS
CONTEXTOS DO ATENDIMENTO

O INC – Instituto de Novas Competências, a Educa-
ção a Distância da Associação Mahatma Gandhi
está lançando o curso Comunicação Efetiva e Aco-

lhimento no Atendimento Psiquiátrico.

Trata-se de um curso de 40 horas, 100% online, que fi -
cará disponível por 6 meses a partir da data da compra. 
Composto por 5 módulos, que são divididos em: 

- Comunicação 

- Feedback no dia a dia 

- Comunicação interpessoal 

- Comunicação terapêutica

- Telemedicina: uma forma de comunicar e a Inteli-
gência artifi cial na saúde.

O curso abordará a comunicação em diversos contextos 
do atendimento, desde a chegada do paciente à recepção 
do ambiente hospitalar até a sua saída. O objetivo é ofere-
cer subsídios técnicos que visam aperfeiçoar a comunicação 
como ferramenta de acolhimento ao paciente psiquiátrico.

Mais informações no site:
inceduca.com.br

De 09 a 12 de março de 2021 foi realizado, por ví-
deo conferência, o 34º COSEMS - Congresso de 
Secretários Municipais de Saúde do Estado 

de São Paulo, bem como a 17ª Mostra de Experiên-
cias Exitosas, na qual a equipe Nasf 4 de Catandu-
va-SP, participou com o trabalho “Intervenção Psico-
lógica e Social: Mudando uma Expectativa de Vida”, 
conquistando o 10º Prêmio David Capistrano.

Dos 491 trabalhos inscritos, foram premiados 
10, incluindo a equipe catanduvense. Que, pela co-
locação obtida, poderá apresentar o trabalho em 
congresso nacional, em data a ser defi nida. Com 
o resultado da experiência retratada, conclui-se a 
efi cácia da intervenção multidisciplinar na mudan-
ça de expectativa de vida, reconstruindo vínculos 
afetivos familiares e atuando em pontos de difícil 
resolução. Um trabalho que demonstra a impor-
tância do planejamento do projeto terapêutico 
singular em reunião de matriciamento e atuação 
multidisciplinar, que visa garantir a promoção de 
saúde em todos os aspectos.

“A premiação deste trabalho demonstra a sin-
tonia de objetivos, ações e metas existentes entre 
a Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva e a 
Associação Mahatma Gandhi, buscando inovações 
e dividindo os resultados com todas as secretarias 
do Estado de São Paulo. Agradecemos ao Prefei-

EQUIPE DO MAHATMA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE É 
PREMIADA MAIS UMA VEZ EM CONGRESSO ESTADUAL DE SAÚDE!

to Padre Oswaldo Rosa e a Secretária Municipal 
de Saúde Cláudia Monteiro Ferrazzi Ferreira pela 
confi ança e respaldo que recebemos na busca de 
resultados satisfatórios para a saúde de nossa po-
pulação, assim como parabenizamos todos os co-
laboradores que realizaram esta belíssima experi-
ência”, afi rma Tiago Silva, Coordenador Técnico 
das Unidades Básicas de Saúde.

A equipe Nasf 4 é responsável pelo Distrito 
4 do município, que inclui USF Gaviolli I e II, USF 
Santo Antônio, UBS Central, USF Theodoro e USF 
Del Rey. 

OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM
DO TRABALHO VENCEDOR:

Ana Karoline Rossi Vargas
ASSISTENTE SOCIAL

Alessandra de Lima
PSICÓLOGA

Daniela de Arruda
FISIOTERAPEUTA

Daniela Espírito Santo Coca Rodrigues
FONOAUDIÓLOGA

Guilherme Henrique Soares de Lima
ED. FÍSICO

Sabrina Bianchi Camacho
NUTRICIONISTA

Suelen Aparecida Moreira
TERAPEUTA OCUPACIONAL



4

Jornal do Mahatma Gandhi Jornal do Mahatma Gandhi

Maio/Jun 2021

Catanduva-SP

Catanduva-SP

Catanduva-SP

Araçatuba-SP

O movimento “Abril Verde” ganha represen-
tatividade a cada ano. Nascido da iniciativa 
popular, visa despertar a atenção para que 

se adote uma cultura permanente de prevenção 
de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, 
marcando o 4º mês do ano com a cor verde, que é 
justamente a utilizada na programação visual da se-
gurança no calendário nacional.

A CIPA e o SESMT da Associação Mahatma 
Gandhi divulgaram o movimento, aderindo à cam-
panha com orientações e conscientização a todos os 
colaboradores da instituição.

Movimentos como o Outubro Rosa (prevenção 
ao câncer de mama) e o Novembro Azul (prevenção 
ao câncer de próstata) são bastante conhecidos dos 
brasileiros e contam com adesão mundial. O Abril 
Verde trilha um caminho semelhante, fazendo com 
que a cultura prevencionista no ambiente de traba-
lho seja propagada e assimilada em todas as áreas 
profi ssionais.

Uma série de ações, com uma programação cui-
dadosamente elaborada dentro dos protocolos de 
prevenção ao Covid-19, foi desenvolvida pela CIPA 
e pelo SESMT da Associação Mahatma Gandhi, 
numa campanha que merece ser reconhecida pela 
excelência de sua execução. Os materiais gráfi cos 
foram viabilizados graças ao apoio da Farmácia Co-
ração de Jesus, de Catanduva-SP.

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde e 
da Associação Mahatma Gandhi, que faz 
a gestão de saúde no município de Araçatu-

ba-SP, participaram da campanha Dia D Contra o 
Covid-19, no último dia 05 de junho, vacinando em 
domicílio e buscando reduzir o número de pessoas 
que ainda não haviam se vacinado.

Para o Dia D, foram imunizadas 182 pessoas 
com a segunda dose, em suas residências. Dos 
2.299 faltosos, 1.059 já foram imunizados, che-
gando a 54% desse público. 

CIPA e SESMT da 
Associação Mahatma 
Gandhi participaram 

do ABRIL VERDE

ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI RENOVA 
GESTÃO DE SAÚDE EM CATANDUVA

DIA D LEVA A DOMICILIO A 2ª DOSE DA VACINA CONTRA 
O COVID-19 PARA QUEM AINDA NÃO TOMOU

Para guardar como lembrança a tão sonhada 
chegada de um bebê, nada melhor do que 
eternizar com uma fotografi a. E por isso, o se-

tor de Humanização da Rede de Urgência e Emer-
gência de Maricá-RJ, que é gerida pela Associação 
Mahatma Gandhi, criou o projeto “Meu Primeiro 
Retrato’’. O projeto foi implantado na maternidade 
do Hospital Municipal Conde Modesto Leal com o 
objetivo de presentear e acolher as mamães. 

PROJETO DE FOTOGRAFIA EM 
MATERNIDADE ENCANTA AS FAMÍLIAS

Consequência de um trabalho bem realizado. 
É assim que a Associação Mahatma Gan-
dhi comemora a renovação de contrato para 

continuidade dos trabalhos de gestão de saúde em 
Catanduva-SP.

No último dia 31 de maio foi assinado renova-
ção de contrato, renovação para gestão de todas as 
UBSs (Unidade de Saúde), englobando ainda aditi-
vo para continuidade dos trabalhos de Vacinação 
Covid e do atendimento no Centro Covid. A vigên-
cia é de 01 de junho de 2021 à 31 de maio de 2022.

No dia 16 de junho último foi formalizada a pror-
rogação para UPA Covid, incluindo todo o trabalho 
direcionado ao enfrentamento do Covid-19 na UPA 
– Unidade de Pronto Atendimento de Catanduva, 
válido agora até o dia 15 de agosto deste ano.

A Secretaria Municipal de Saúde e a Associa-
ção Mahatma Gandhi movimentaram 140 profi s-
sionais e 34 veículos.

Ao todo foram realizadas 1290 visitas domi-
ciliares a aplicadas 897 vacinas sendo 182 doses 
contra Covid-19 e 715 dos demais imunizantes.

É mais saúde para todos, sem sair de casa. As-
sociação Mahatma Gandhi e Prefeitura de Ara-
çatuba, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
na luta contra a pandemia.

Ainda neste ano será lançado o projeto “Mãe 
Bebê”, que está em fase de fi nalização, na cotação 
de enxoval para os bebês que nascem na Mater-
nidade do Conde. O bebê vai sair da unidade com 
o enxoval completo, com bolsa, macacão, cueiro 
e fralda. A mãe irá receber um kit de higiene para 
cuidados durante a internação.
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PARAÍBA DO SUL-RJ

NOVO HORIZONTE-SP

HOSPITAL GERIDO PELA ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI É HOMENAGEADO 
PELO GOVERNO DO ESTADO PELO BAIXO ÍNDICE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.

População elogia Centro 
de Atendimento Covid-19

Com selo da Anvisa, o Hospital Estadual de 
Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu, em 
Paraíba do Sul, gerido pela Associação Mah-

atma Gandhi, mantém níveis de infecção hospita-
lar abaixo do recomendado e foi apontado como 
referência pelo Governo do Rio de Janeiro e Secre-
taria Estadual de Saúde.

Em 15 de maio, comemorou-se o Dia Mundial de 
Combate à Infecção Hospitalar, uma das principais 
causa de morte em todo o mundo e um dos grandes 
desafios da saúde pública. O Hospital tornou-se um 
exemplo ao manter índices de infecção hospitalar 
dentro do limite de 5% recomendado pelo Centro 
de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), agência 
americana. Graças a indicadores como a manuten-
ção desses níveis abaixo de 4% e a média de Infec-
ção de Sítio Cirúrgico (ISC) de apenas 2% ao mês, a 
unidade recebeu em 2020 o selo de Alta Adesão da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Entre os protocolos que seguimos estão os de 
profilaxia cirúrgica recomendados pela Anvisa e os 
internos, que visam à redução e o tratamento pós-
-operatório das ISCs”, afirma Gabriel Soubhia Mo-
reli, diretor administrativo do HTODL.

O diretor acrescenta que, para manter os nú-
meros de referência e garantir a qualidade da 

assistência na saúde, a unidade realiza reuniões 
mensais com a Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) treinamentos periódicos com 
os colaboradores e reuniões com o corpo clínico 
para a implantação de medidas que visem a profi-
laxia de infecções cirúrgicas.

“Investimos muito em conscientização e preven-
ção. É importante envolver todos os colaboradores 
que atuam no processo de assistência e atendimen-
to, para que entendam a importância do trabalho 
seguro e sobre como podem contribuir diretamente 
para o bem-estar do paciente”, explica.

A Associação Mahatma Gandhi e a Prefeitu-
ra Municipal de Novo Horizonte, através da 
Diretoria Municipal de Saúde, implantaram 

na mencionada cidade, o Centro de Atendimento 
COVID-19 para atender os munícipes com sinto-
mas gripais, medida que diminui a quantidade de 
pacientes no Pronto Socorro da Santa Casa.

A Secretária de Saúde, Amarilis Biasi, desde 
que assumiu a Pasta vem buscando alternativas 
para um melhor atendimento aos pacientes, prin-
cipalmente aos infectados pela COVID-19. “Monta-
mos uma Unidade COVID para ajudarmos o Pronto 
Socorro e também estaremos com a Unidade São Be-
nedito aberta aos finais de semana para pessoas que 
tenham sintomas gripais”, explicou Amarilis.

Desde o início da Gestão 2021/2024 uma aten-
ção maior está sendo dispensada a Saúde, princi-
palmente pelo momento de pandemia que todo 
o planeta está passando. “Desde o início da nossa 
Gestão era esse o planejamento estratégico em caso 
de risco de colapso do sistema, o que realmente 
aconteceu, visto que a Santa Casa precisou restringir 
os atendimentos pela superlotação do Pronto Socor-
ro”, disse a Secretária de Saúde.

Dor de garganta, febre, tosse, dor de cabeça, 
dor no corpo e coriza são os principais sintomas 
para atendimento na Unidade que está instalada 
no prédio do Lions Club, na Rua Sete de Setembro, 
1157 - Vila Patti. O atendimento na Unidade, feito 

por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e 
auxiliar administrativo, tem o objetivo de identificar 
a contaminação desde os primeiros sintomas para 
um melhor tratamento e mais rápida recuperação.

“Nossa preocupação diária é com a vida das pes-
soas e também com a economia, pois estamos viven-
do o pior momento da pandemia até aqui. Sei que 
todos estão cansados, mas precisamos manter os 
cuidados, tanto os idosos, como os jovens, que nesse 
momento estão sendo os grupos mais atingidos. Por 
isso pedimos: cuide-se, fique em casa, se puder”, pe-
diu o Prefeito Fabiano Belentani.

Para o presidente da Associação Mahatma 
Gandhi, Dr. Luciano Lopes Pastor, “o investimento 
da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte e o incen-
tivo da população são de extrema importância neste 
momento tão difícil para toda a humanidade. De nos-
sa parte estamos dando o nosso melhor, movimen-
tando toda a nossa infraestrutura para que nossos 
profissionais possam realizar um trabalho eficiente. 

Esse é nosso compromisso com a Diretoria Municipal 
de Saúde e a Prefeitura de Novo Horizonte. Os comen-
tários da população, inclusive nas redes sociais, con-
firmam que as ações tomadas foram corretas”.

Veja alguns dos muitos elogios que a popula-
ção manifestou publicamente nas redes sociais à 
nossa equipe de profissionais da saúde que estão 
envolvidos neste projeto:

“A equipe que está atendendo no Lions é excelen-
te. Pessoas que têm amor pelo que fazem, e acima 
de tudo, empatia! Que Deus os proteja” (Elisângela 
Briganti).

“Que Deus proteja a todos, porque eficiência tem 
de sobra” (Estela Zacchi).

“Atendimento ótimo, muito obrigada, desde a 
portaria até lá dentro” (Alessandra Peron).

*Fonte - Larissa Corrêa Diretora de Comuni-
cação da Prefeitura de Novo Horizonte-SP
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ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI COMEMORA O DIA DO 
ENFERMEIRO E DO TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
EM TODAS AS SUAS UNIDADES ESPALHADAS PELO BRASIL

“Vocês sempre foram heróis, mas só agora o mundo percebeu”.

Comemorações

CATANDUVA-SP BARRA DO SUL - SC

MARICÁ - RJ

SERRA-ES

A Associação Mahatma Gandhi,
gestão de Catanduva-SP, emi-
tiu 332 Diplomas de Honra ao 

Mérito a todos profi ssionais da enfer-
magem, incluindo Técnicos e Auxilia-
res. Segundo o Presidente da institui-
ção, Dr. Luciano Lopes Pastor, “este 
diploma é uma forma de homenagear-
mos esses profi ssionais que colocam o 
nome da Associação Mahatma Gandhi 
como a base da saúde em Catanduva”.

Para Marcelo Fernandes, vice-
-presidente da Associação, “outro 
objetivo que nos levou a entregar o Di-
ploma de Honra ao Mérito é para que 
esse documento informal se transfor-
me realmente na confi rmação de que 
o referido profi ssional atravessou esta 
pandemia trabalhando na linha de 

Barra do Sul-SC, com uma extensa 
e bem trabalhada programação, 
fez da Semana de Enfermagem 

uma grande homenagem destinada 
aos profi ssionais da área da saúde.

Uma semana com mimos e mo-
mentos especiais, comemoran-
do a Semana da Enfermagem. 

Os profi ssionais ganharam uma cane-
ta e um chocolate, puderam interagir 
com os colegas e receber o carinho 
das outras equipes no arco de bolas 
para fotos, além de lanches especiais.frente. Espero que daqui 20 ou 30 anos, 

eles mostrem o diploma aos seus netos 
e bisnetos, com o orgulho de quem deu 
todo seu suor e sua dedicação lutando 
para salvar vidas num momento que fi ca-
rá registrado para sempre como um dos 
mais difíceis da humanidade”. 

No texto, a afi rmação de que 
a instituição conferiu o certifi cado 
“pelo trabalho desenvolvido durante a 
pandemia do Covid-19, causado pelo 
novo coronavírus, em um momento 
repleto de incertezas, perdas e mudan-
ças face à nova realidade, salienta que  
nossos profi ssionais dignifi caram o pa-
pel social de cuidar e zelar pela saúde, 
realizando sua missão com bravura 
e dedicação, para grandeza de nossa 
instituição”.

Maricá-RJ promoveu ativida-
des e homenagens durante 
a Semana da Enfermagem 

para os profi ssionais do Hospital Mu-
nicipal Conde Modesto Leal, UPA 
de Inoã, Posto 24 Horas Santa Rita, 
SAMU e Tendas de Atendimento 
para Covid-19. Para fechar a Semana 
com chave de ouro, foi realizado um 
encontro com os coordenadores das 
unidades com direito a programação 
acompanhada por vídeos de home-
nagens, música, stand-up comedy, 
dia da beleza e relaxamento com 

massoterapia no espaço do Centro 
de Esportes Unifi cados (CEU) Mum-
buca, na mesma cidade. Equipe do 
SAMU soltou balões de gás hélio para 
encerrar a Semana.

A frase acima foi utilizada nas mensagens visuais que a 
Associação Mahatma Gandhi divulgou por ocasião do 
dia do Enfermeiro e da Enfermagem (12 de maio), Dia do 

Auxiliar e Técnico de Enfermagem (20 de maio), e que foram 
marcados por eventos em todas as unidades onde a instituição 
faz a gestão de saúde, em cinco estados brasileiros.

O conjunto das unidades dos estados de São Paulo, Santa 
Catarina, Espírito Santo e Rio Grande do Sul também homena-
gearam os profi ssionais. Evidenciem-se que os eventos foram 
restringidos devido à pandemia de Covid-19 e à não possibili-
dade de aglomerações, respeitando-se os limites do distancia-
mento conforme determina o protocolo de enfrentamento ao 
coronavírus.



7

Jornal do Mahatma Gandhi Jornal do Mahatma Gandhi

Mai/Jun 2021 7

Jornal do Mahatma Gandhi

Mai/Jun 2021 Mai/Jun 2021 

DUQUE DE CAXIAS - RJ

NILÓPOLIS-RJ

ITABORAÍ-RJ

NOVA IGUAÇÚ-RJ

UPA RICARDO DE 
ALBUQUERQUE-RJ

UPA REALENGO REALIZA APLAUDIDA
SEMANA DA ENFERMAGEM1º Simpósio de Enfermagem do 

HEAPN - Hospital Estadual 
Adão Pereira Nunes – Inovações 

e Possibilidades da Carreira. Pales-
trantes abordaram os mais diversos 
temas relacionados à profi ssão e ain-
da contaram com atrações especiais 
como o Coral dos Colaboradores e o 
trabalho de artistas plásticos. Merece 
um destaque especial a presença de 
Rafael Agostini e Diana Chagas. 

O Hospital Estadual de Trau-
matologia e Ortopedia da 
Baixada Fluminense Verea-

dor Melchiades Calazans, em Niló-
polis-RJ, também realizou a Semana 
da Enfermagem, com lanches da 
tarde especiais, decoração temática, 
mimos e tarde da beleza, com a pre-
sença da diretora da Mary Kay, que 
orientou sobre maquiagem e ma-
quiou as colaboradoras.

A Semana da Enfermagem do 
HMDL - Hospital Municipal 
Desembargador Leal Junior, 

em Itaboraí – RJ, com a presença 
do Prefeito Municipal e do Secretário 
Municipal de Saúde, dentre outros 
Secretários. O refeitório da unidade 
foi decorado para receber os profi s-
sionais, com lanche da tarde e sor-
teio de brindes, incluindo, tais como 
cafeteira, sanduicheira, liquidifi cador, 
ventilador, perfumes, garrafas dentre 
muitos outros.

A UPA Nova Iguaçu-RJ também 
realizou eventos e aplausos 
comemorativo ao Dia do Enfer-

meiro e Dia do Técnico e Auxiliar de 
Enfermagem.

Upa Ricardo de Albuquerque 
homenageou todos os nossos 
profi ssionais que fazem da sua 

vida a arte do cuidar. Pois onde há 
enfermagem preserva-se o cuidado 
com a vida!

Na UPA Realengo, Rio de Ja-
neiro-RJ, foi realizada Semana 
da Enfermagem que mereceu 

o aplauso de todos pela sua organi-
zação e pelo excelente conteúdo de 
programação. Também foram servi-
dos 4 cafés da tarde, possibilitando 
que toda a Equipe de Enfermagem 
pudesse participar e se confraterni-
zar, contando ainda com uma belís-
sima homenagem com vestimentas 
de Florense Nightingale, a primeira 
enfermeira da história mundial.

RIO DE JANEIRO-RJ

De 12 a 14 de maio, o IECPN rea-
lizou uma homenagem a toda 
equipe assistencial com a Se-

mana do Profi ssional da Saúde. Ori-
ginalmente, comemora-se a Semana 
do Profi ssional de enfermagem, po-
rém, neste ano, a diretoria do IECPN 
decidiu homenagear todos que se de-
dicaram ao máximo no enfrentamen-
to deste momento tão difícil.

Jornal do Mahatma GandhiJornal do Mahatma GandhiJornal do Mahatma GandhiJornal do Mahatma GandhiJornal do Mahatma GandhiJornal do Mahatma Gandhi
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CATANDUVA-SP

A Associação Mahatma Gandhi e o Padre Os-
valdo, Prefeito Municipal de Catanduva apre-
sentaram no último dia 1 de julho a nova fro-

ta destinada ao transporte agendado de pacientes. 
Ao todo, 14 novos carros entraram em circulação. 

O Prefeito Padre Osvaldo e o presidente da 
Associação Mahatma Gandhi comemoraram o 
início de operação da nova frota com a certeza de 
que a população passa a ganhar em qualidade e 
agilidade, e a Prefeitura em economia.

A ação faz parte do 
novo aditamento de con-
trato de serviços à Aten-
ção Básica de Saúde, fi r-
mado entre a Prefeitura 
de Catanduva e a Asso-
ciação Mahatma Gan-
dhi. São veículos modelo 
Spin, zero quilômetro e 
com ar-condicionado. 

Até então a frota era 
composta de peruas 
Kombi, com anos de uso, 
proporcionando todo 
tipo de problemas mecâ-

nicos e de manutenção, ocasionando custos extras, 
atrasos e desconforto para pacientes que precisam 
de pontualidade e comodidade.

O transporte eletivo registra, em média, de-
manda diária de 70 “viagens”. O agendamento ao 
paciente é feito diretamente pela Unidade de Saú-
de do bairro, que aciona o transporte para casos, 
por exemplo, de pacientes que precisam se deslo-
car a outros pontos da cidade para fazer exames 
e acompanhamento de especialidades médicas. O 

transporte é priorizado a pessoas com difi culdade 
de locomoção e idosos, dentre outras situações.

A locação dos veículos garante vantagens es-
peciais:

- Mais conforto aos pacientes;
- Menor tempo de espera já que o aumento de 

frota proporciona tal economia;
- Maior segurança aos transportados;
- Sem custos de IPVA;
- Sem custos de Seguro;
- Sem custos de Manutenção.
- À certeza de qualquer impossibilidade de cir-

culação do veículo utilizado, o mesmo é substituí-
do imediatamente por um outro novo, mantendo-
-se a frota atualizada e o atendimento à população 
com padrão de qualidade sempre renovado.

- O aumento da disponibilidade de veículos, uma 
vez que a antiga frota de peruas Kombi será reapro-
veitada pela prefeitura depois de ser revisada.

Os novos carros entraram em circulação no úl-
timo dia 1º de julho. Os atendimentos de urgência 
e emergência continuam sob responsabilidade do 
SAMU, e podem ser acionados pelo telefone 192.

ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI DISPONIBILIZA NOVA FROTA DE VEÍCULOS À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADA AO SERVIÇO DE TRANSPORTE AOS PACIENTES AGENDADOS

8 Maio/Jun 2021Maio/Jun 2021

AS MULHERES FAZEM A FESTA
Neste primeiro semestre de 

2021 as mulheres foram ho-
menageadas em verso e prosa 

pela Associação Mahatma Gandhi. 
Ações comemorativas em todas as 
unidades do Brasil homenagearam 
o Dia Internacional da Mulher (08 de 
março) e o Dia das Mães (09 de maio). 
Confi ram alguns fl ashes!

Serra-ES

Serra-ES

Catanduva-SP

Catanduva-SP

Catanduva-SP

Catanduva-SP

Catanduva-SP Maricá-RJ

Duque de Caxias-RJ

Mafra-SC

Florianópolis-SC

Vice-prefeito Cláudio Romagnolli, Prefeito Padre Osvaldo, Secretária de Saúde Cláudia 
Monteiro, Presidente da Associação Mahatma Gandhi, dr. Luciano Lopes Pastor e os 

Diretores Financeiros da instituição, Márcio Antonio Humel e Marcos Roberto Nishiyama.
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ARAÇATUBA-SP

CATANDUVA-SP

A Prefeitura de Araçatuba e a Associação 
Mahatma Gandhi levam medicamentos a to-
dos os pacientes crônicos, acima de 60 anos, 

atendidos pelas unidades básicas de saúde. Os me-
dicamentos são entregues nas casas das pessoas 
que têm comorbidades, como diabetes e hiperten-
são. Os pacientes ainda passam por consultas em 
domicílio ou teleconsultas para receber seus medi-
camentos. Além de facilitar a vida dos doentes, essa 
é mais uma medida para evitar a circulação de pes-
soas durante a pandemia de Covid-19.

Todas as Unidades Básicas de Saúde de Ara-
çatuba têm farmacêutico presente diariamente, 
exercendo o cuidado farmacológico e melhoran-
do a qualidade de vida dos pacientes.

Os farmacêuticos juntamente com a equipe 
multidisciplinar estão realizando entregas domici-
liares de medicamentos.

Associação Mahatma Gandhi e Prefeitura 
levam o medicamento na casa do paciente

SESMT do Hospital Mahatma Gandhi realiza 
treinamento de brigada de emergência

Colaboradores do Hospital Mahatma Gan-
dhi foram convocados pela SESMT para 
participar de treinamento de brigada de 

emergência. Foram formados dois grupos que 
compareceram em datas diferentes: dia 27 de fe-
vereiro e 13 de março.

A parte teórica foi realizada no anfi teatro 
do Hospital, e a prática no pátio da institui-
ção, conforme exigência contida nos termos da 
NBR14.276/99 e Decreto Estadual nº 63.911/18 e 
IT-17 e exigência da NR-23, da portaria 3.214/78, 
do Ministério do Trabalho e do Emprego.

“Para a Associação Mahatma Gandhi é impres-
cindível o apoio às ações do SESMT, principalmente 
por envolver a segurança de nossos colaboradores”, 
afi rma o vice-presidente da instituição, Marcelo 
Fernandes.

Os pacientes acima de 60 anos com comorbi-
dades como hipertensão e diabetes, estão sendo 
preferencialmente atendidos a fi m de reduzir os 
riscos de contaminação pelo Coronavírus.

Os farmacêuticos acompanham esses pacien-
tes através de consultas clínicas, visitas domicilia-
res e teleconsultas.

Após o início desses acompanhamentos foi 
identifi cado uma diminuição ao absenteísmo, ao 
uso incorreto de medicamentos e automedicação, 
diminuindo as reações adversas e interação me-
dicamentosa.

Esse foi um passo importante na saúde do mu-
nicípio de Araçatuba enaltecendo-se o excelente 
trabalho desempenhado pelos farmacêuticos.
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2021/2022 Eleição e posse da diretoria 
da CIPA em Catanduva-SP

De 16 a 18 de março foi realizada eleição na 
Associação Mahatma Gandhi – Catandu-
va-SP, para escolha dos novos Membros da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
C.I.P.A., de acordo com a Norma Regulamentadora 
– NR-5, aprovada pela Portaria nº 3.214 de 08 de 
junho de 1978 e atualizada pela Portaria SEPRT nº 
915 de 30 de julho de 2019, baixada pelo Ministério 
do Trabalho. 

Foram colocados pontos de votação no SESMT 
(Hospital Mahatma Gandhi), UPA, nas Unidades 
de Saúde e no Escritório Central das UBSs. Um 
espírito altamente democrático reinou nas elei-
ções, assim como a apuração, acompanhada por 
diversos representantes, garantindo a idoneidade 
na contagem dos votos. 

A POSSE DA NOVA DIRETORIA

No último dia 15 de abril, no Auditório Amil 
Zákia, no Hospital Mahatma Gandhi, acon-
teceu a cerimônia de posse da nova direto-

ria, 2021/2022.

Tomaram posse 18 novos cipeiros e 4 da dire-
toria passada, que foram reeleitos. Devido ao pe-
ríodo de pandemia, participaram do evento ape-
nas os membros e a equipe do SESMT, com todos 
os protocolos de prevenção ao Covid-19. 

Esteve presente o Presidente da instituição, 
Dr. Luciano Lopes Pastor, que em seu pronun-
ciamento acolheu e manifestou seu apoio à CIPA, 
colocando a diretoria à disposição para que pos-
sam “caminhar juntos”.

A Coordenadora de Recursos Humanos da As-
sociação, Daniela Pretti, também participou da ce-

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES – CIPA GESTÃO 2021/2022

REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS:
EFETIVOS

Alexandre Aparecido Roberto (Vice-presidente)

Savana de Almeida Maguetas Milani

Andréia Fernanda Lajes de Souza

Helena Monteiro de Carvalho

Nildo Farias de Almeida

Heber de Souza

SUPLENTES
Johnatan Aparecido Teixeira

Raphael Rainer Ângulo Vilarinho

Alexandre Glerian Dias

Renan Jacomo

Alex Fabiano Ribeiro

REPRESENTANTES DO EMPREGADOR
EFETIVOS:

Emerson Gonçalves (Presidente)

Polyana Harue Nakamoto

Luciano Claro Perin

Dhener Ramos Robles

Natália Marina Conde (Secretária)

Ana Carolina Machado Garcia (Subsecretária)

SUPLENTES:
Anderson Lopes Requena

Valéria Rodrigues Tinti

Júlio César Dias

Mac Hudson Marques

Ronildo Bovolenta

CATANDUVA-SP

rimônia, manifestando o espírito colaborativo para 
com os cipeiros. Antes do delicioso café prepara-
do pelo setor de Nutrição do Hospital Mahatma 
Gandhi, o Presidente da Cipa, Emerson Gonçal-
ves, reconduzido ao posto, fez o enceramento do 
evento proferindo um emocionado discurso que 
deixa evidente uma gestão de qualidade e pleno 
sucesso, encerrando com a célebre frase de con-
cepção do Pe. Lauro Trevisan: “O pensamento cria, 
o desejo atrai e a fé no trabalho realiza”.
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Comemoração dos dois anos 
da UPA Continente

TRÁFICO DE ANIMAIS:
AVES APREENDIDAS NO COMÉRCIO ILEGAL GANHAM A 
LIBERDADE NA ÁREA VERDE DO HOSPITAL MAHATMA GANDHI

HOSPITAL GERIDO PELA ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI É O 
SEGUNDO NO RANKING DO PAÍS EM CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS

FLORIANÓPOLIS-SCCATANDUVA-SP

DUQUE DE CAXIAS-RJ

No último dia 28 de fevereiro a UPA Continente (Florianópolis-SC), ge-
rida pela Associação Mahatma Gandhi comemorou dois anos de fun-
cionamento. Os colaboradores realizaram uma celebração interna, res-

peitando os protocolos de prevenção ao Covid-19.

A diretoria da Associação Mahatma Gandhi parabeniza todos os profi s-
sionais que atuam na unidade, agradecendo pelo trabalho e dedicação pres-
tados ao longo dos dois anos de funcionamento.

Segundo o Portal da Transpa-
rência do Estado do Rio de Ja-
neiro,o Hospital Estadual Adão 

Pereira Nunes, de Duque de Caxias-
-RJ, gerido pela Associação Mahat-
ma Gandhi, é o segundo do país no 
ranking de captação de órgãos para 
transplantes.

Ao todo, no ano passado, o Pro-
grama Estadual de Transplantes 
(PET) do Rio de Janeiro alcançou a 
marca de 698 cirurgias no estado, 
sendo 22 de coração, 270 de fígado, 
383 de rins, além de um transplante 
simultâneo de coração e rim, 10 de 
rins e fígado e 12 de rins e pâncre-
as. Já no primeiro trimestre de 2021, 
foram 118 cirurgias, sendo três cora-
ções transplantados, 47 fígados e 65 
rins, além de duas cirurgias simultâ-

neas de rins e pâncreas e uma mul-
tivisceral.

Para a diretoria da Associação 
Mahatma Gandhi esta posição no 
ranking é a confi rmação de um traba-
lho realizado com seriedade e dedica-
ção. “É uma emoção muito grande saber 
que nossos colaboradores escreveram 
parte signifi cativa dessa história real de 
solidariedade e comprometimento”, co-
memora o presidente da instituição, 
Dr. Luciano Lopes Pastor.

Para o vice-presidente, Marcelo 
Fernandes, “nossa missão é abraçar 
as unidades onde realizamos a gestão 
e buscar sempre o melhor em realiza-
ções e resultados. Mas acima de tudo 
fi camos gratifi cados ao verifi car quan-
tas vidas foram salvas”. 

A imensa área verde do Hospital 
Mahatma Gandhi, com mais 
de 70 mil metros quadrados de 

natureza, foi escolhida pela Polícia 
Ambiental de Catanduva para sol-
tarem 8 lindos pássaros, vítimas do 
comércio ilegal e impiedoso do tráfi -
co de animais na nossa região.

O Comandante Alonso Silva da 
Polícia Ambiental e o Soldado Velo-
so levaram os pássaros nas próprias 
gaiolas em que foram recolhidos 
junto aos infratores e os conduziram 
até um lindo espaço verde. Pacientes 
internados no Hospital fi zeram a ce-

rimônia de liberdade às aves, soltan-
do-as uma a uma, num momento de 
emoção. Todas voaram por entre as 
arvores e plantas, reassumindo seus 
papéis na natureza.

“É muito preocupante a questão do 
trafi co ilegal de animais em nossa re-
gião. Nossa função é resgatar, cuidar 
e devolvê-los aos seus ambientes natu-
rai. O imenso espaço verde do Hospital 
Mahatma Gandhi, um santuário da 
natureza, é ideal para esses pássaros 
serem soltos com segurança e então 
voarem livremente”, explicou o Co-
mandante da Polícia Ambiental.
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CLUBE DE TÊNIS CATANDUVA 
DOA MATERIAL PARA 

ACADEMIA DO HOSPITAL 
MAHATMA GANDHI

BRUMAL DOA 50 
MANTAS PARA AQUECER 
PACIENTES DO HOSPITAL 

MAHATMA GANDHI

FARMÁCIAS SE UNEM PARA DOAÇÃO DE 
SHAMPOO DESTINADO AOS PACIENTES

EDIÇÃO SOLIDÁRIA DA REVISTA MIDDIA MAGAZINE 
FAZ DOAÇÃO AO HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Nossa instituição agradece ao 
Clube de Tênis Catanduva e, 
em especial, o seu presidente 

Alex Tomazini, pela doação de bolas 
suíças, caneleiras e presilhas, que es-
tão sendo de muita utilidade na aca-
demia da instituição.   

As atividades físicas são parte im-
portante no processo do tratamento 
terapêutico humanizado desenvolvi-
do pelo Hospital Mahatma Gandhi.

Atendendo solicitação da Coor-
denadoria de Captação e Re-
cursos e Eventos do Hospital 

Mahatma Gandhi (Catanduva-SP) 
a renomada Brumau Comércio de 
Óleos Vegetais prontamente aten-
deu ao pedido com a doação de 50 
mantas que irão aquecer o inverno 
dos pacientes em regime SUS.

A entrega foi feita pelo Gestor 
de RH da Brumal, Marcos Gubolin, 
pelo Técnico de Segurança do Traba-
lho, Marciano Generoso e recebida 
pelo Coordenador de Captação de 
Recursos e Eventos do HMG, Emer-
son Gonçalves.

Numa campanha encabeçada pelo 
Centro de Captação de Recursos 
e Eventos, o Hospital Mahatma 

Gandhi recebeu um significativo volu-
me de shampoos e condicionadores 
que já estão sendo utilizados nos ba-
nhos dos pacientes da instituição.

A doação é resultado de um pool 
de farmácias que se uniram e, juntas, 
atenderam a solicitação do Hospital. A 
diretoria agradece a Farmácia Cora-
ção de Jesus, Rede Central e Farma-
quinze pela bela ação desenvolvida.

Todos os anos, por ocasião da 
edição dedicada ao Dia Interna-
cional da Mulher, a Middia Ma-

gazine realiza a campanha “Mulheres 
de Sucesso, Abracei a Causa” doando 
20% do lucro de cada página comer-
cializada. A cada ano uma instituição 
é beneficiada.

Neste 2021, a Diretora-proprie-
tária Stella Fernanda Maniezzo es-
colheu o Hospital Mahatma Gan-
dhi como a instituição a receber a 
doação, mais especificamente para 
o setor de pacientes do SUS. Para o 
Presidente da instituição, Dr. Lucia-
no Lopes Pastor, “a atitude de Stella e 
da Middia Magazine nos enche de gra-
tidão. Meus agradecimentos também a 
todas as mulheres, profissionais e em-
presárias, que abraçaram essa causa”.

Stella manifestou sua emoção 
para com às mulheres participantes: 
“Ao realizar esta campanha beneme-
rente com a doação de 20% do lucro de 
cada página deste caderno destinado 
ao do Hospital, fui muito bem acolhida 
por todas essas mulheres que fazem a 
diferença”. 

Recursos foram propostos pela 
então parlamentar em 2020 e 
custearão a construção de um 

Centro de Terapia Ocupacional

O repasse de R$ 500 mil é resulta-
do de uma emenda impositiva de au-
toria da suplente de deputada Beth 
Sahão. “Trata-se de uma indicação 
que fiz no ano passado, visando bene-
ficiar o Hospital Mahatma Gandhi, que 
hoje representa a principal referência 
em saúde mental de Catanduva e toda 
a região”, explica a ex-parlamentar.

Os recursos serão utilizados na 
construção de um Centro de Tera-
pia Ocupacional voltado aos pa-
cientes do hospital. Beth comemo-

rou a destinação da verba. “Fico muito 
satisfeita em poder contribuir para a 
concretização desse projeto, que certa-
mente trará um impulso ao tratamento 
dos pacientes. Sabemos que esse tipo de 
tratamento faz a diferença na recupera-
ção das pessoas com transtornos men-
tais”, afirma.

HOSPITAL MAHATMA GANDHI RECEBE
R$ 500 MIL DE EMENDA DE BETH SAHÃO


