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Jornal do Mahatma Gandhi

Catanduva-SP

Serra - ES

Novo Horizonte-SP

Campanha solidária em 
homenagem a Dr. Célio Rodrigues 

Lahóz arrecada toalhas para o 
Hospital Mahatma Gandhi

ELENCO DO GRÊMIO NOVORIZONTINO 
SÃO TESTADOS PARA COVID-19 PELO 
LABORATÓRIO MAHATMA GANDHI

Um dos mais tradicionais times 
de futebol do interior, de visi-
bilidade nacional, o Novorizon-

tino continua contando com a qua-
lidade do Laboratório de Análises 
Clínicas Mahatma Gandhi para tes-
tagem do Covid-19.

Atletas, comissão técnica e colabo-
radores foram atendidos pela equipe 
do Laboratório. Trata-se da segunda 
vez que a instituição é escolhida. Há 
alguns meses também contou com a 

O Hospital Mahatma Gandhi 
(Catanduva-SP) foi agraciado 
com 217 toalhas para serem 

destinadas aos pacientes SUS da 
instituição. A doação é fruto de uma 
campanha que também é um tributo 
ao idealizador do projeto, o saudoso 
Dr. Célio Rodrigues Lahóz.

A ideia nasceu no seu último ani-
versário, no ano passado. Ele solicitou 
que cada convidado não desse pre-
sentes direcionados a ele, mas sim 
toalhas para o Hospital Mahatma 
Gandhi, onde trabalhou por 45 anos 
e sabia das necessidades.

“Foi um sucesso”, conta sua filha 
Fabíola Menna Barreto Rodrigues de 
Almeida, acrescentando que “no últi-

Maricá-SC
Brigada de incêndio capacita 

colaboradores das unidades de saúde

A Associação Mahatma Gan-
dhi - Complexo Maricá-RJ 
promoveu, durante três dias, 

uma capacitação aos colaboradores, 
atuantes nas unidades e sede, para 
a formação da brigada de incêndio. 
O treinamento foi organizado pelo 
setor de Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medi-
cina do Trabalho (SESMT), com apoio 

do Núcleo de Educação Permanente 
(NEP) no mês de outubro. 

Foram treinados cerca de 90 pro-
fissionais atuantes em diferentes 
áreas da sede Associação Mahat-
ma Gandhi em Maricá, do Hospi-
tal Municipal Conde Modesto Leal 
e Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Inoã. 

mo aniversário de meu pai reunimos os 
amigos e parentes mais próximos e, por 
sugestão dele próprio, pedimos que os 
presentes fossem em forma de toalhas 
para o Mahatma Gandhi. Foi o último 
aniversário que ele passou conosco. Nes-
te ano, apesar de seu falecimento, resol-
vemos manter a campanha como forma 
de preenchermos um pouco da saudade 
que ficou”.

A adesão foi grande, diz a viúva do 
Dr. Célio, dona Délia Marise Menna 
Barreto Rodrigues: “inclusive pessoas 
que não participaram no ano anterior, 
dessa fez fizeram questão de participar. 
Arrecadamos um total de 217 toalhas e, 
desta forma, também mantivemos a me-
mória do meu saudoso marido”.

UPA de Carapina: novos 
uniformes para melhor 

identificação aos usuários 

O uniforme é a melhor comuni-
cação visual que uma pessoa 
pode ter ao entrar num am-

biente com várias pessoas, facilitando 
a identificação, a compreensão e a 
comunicação entre as partes. Imagina 
precisar tirar uma dúvida e em meio a 
dezenas de pessoas não saber a quem 
se direcionar? É justamente por esse e 
por vários outros motivos que a admi-
nistração da Upa de Carapina (Serra-
-ES), gerida pela Associação Mahatma 

Gandhi, investiu em novos uniformes 
para os colaboradores da unidade. 

A partir de agora, os usuários da 
Upa conseguirão identificar facilmen-
te os médicos, odontologistas, enfer-
meiros, técnicos de enfermagem e 
técnicos de radiologia que atuam na 
unidade com a utilização do novo uni-
forme, que padroniza a apresentação 
dos profissionais de saúde, transmitin-
do mais credibilidade e comunicando 
aos pacientes os valores da instituição. 

retaguarda do Mahatma Gandhi para 
a primeira testagem que visava estudo 
sobre possível volta aos campos.

O Laboratório de Análises Clíni-
cas Mahatma Gandhi, com sede em 
Catanduva-SP, no Hospital Mahatma 
Gandhi, conta com equipamentos de 
última geração para os mais diversos 
tipos de exames. Na testagem do coro-
navirus o laboratório segue os mais rí-
gidos protocolos para atuação eficiente 
e rápida nesta pandemia.
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PROFISSIONAIS DA ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI
JÁ ESTÃO GRAVANDO PARA OS CURSOS DO INC

CHEGOU INC
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI

O ano de 2021 chega trazendo muitas novi-
dades, dentre elas a chegada do segmen-
to de Educação a Distância da Associação 

Mahatma Gandhi, denominada INC – Instituto 
de Novas Competências.

A ideia do INC, surgiu a partir de um desejo 
da instituição implantar uma unidade de negócio 
educacional voltada para a qualifi cação de estu-
dantes e profi ssionais da área de saúde com foco 
em psiquiatria  e Saúde da Família.

Para nortear quais as qualifi cações das áreas 
contempladas para o desenvolvimento dos cur-
sos, foi realizada uma pesquisa quantitativa, que 
contou com a participação de quase 4 mil pessoas 
de várias partes do Brasil, todas da área de saúde, 
tanto dos profi ssionais da Associação Mahatma 
Gandhi quanto externo, além de estudantes. 

Os primeiros cursos a serem lançados na 
plataforma da unidade são: Triagem, Urgência e 
Emergência, Saúde Mental na Atenção Primária à 
Saúde e Enfermagem e Saúde da Mulher. 

Ainda neste primeiro semestre serão lançados 
Feridas e Curativos, Urgência e Emergência Clínica 
e Gestão Pública em Saúde. No segundo semestre 
a expectativa á para o lançamento de Comunica-
ção Afetiva e Humanizada no Atendimento e Aco-
lhimento ao Paciente Psiquiátrico e Saúde Mental 
e Psiquiatria. 

Os materiais de aprendizado são didáticos que 
facilitam o entendimento do conteúdo e incluem 

Nos dias 20 e 21 de janeiro, funcionários de 
saúde do Hospital Mahatma Gandhi de-
sembarcaram em Brasília (DF) e deram iní-

cio às gravações das videoaulas para os cursos 
que serão ofertados pelo Instituto de Novas Com-
petências (INC), nova unidade em educação da As-
sociação Mahatma Gandhi. 

Participaram dessa primeira etapa a Dra. Dé-
bora Araújo Motta Ramos, psiquiatra; o Dr. Luiz 
Gustavo Cunha Claudino, especialista em medi-
cina da família e comunidade; Anderson Rodrigo 
Panzza Alves, psicólogo clínico; Mariele de Cássia 
Seguesse, educadora física; Marina Pagliarini da 
Costa, psicóloga; e Benedito Rodrigues, Gestor de 
Novos Projetos - EaD. 

“Vivi uma experiência nova, mas o acolhimento, 
o ambiente e o apoio permitiram que eu me sentisse 
à vontade para transmitir a minha competência téc-
nica de forma simples, atrativa e dinâmica. Isso cer-
tamente agradará o público-alvo dos cursos. Quanto 
mais dinâmicas forem as aulas, melhor para quem 
está do outro lado”, disse a Dra. Débora, psiquiatra 
integrante do corpo docente, entrevistada sobre o 

tema “Políticas de saúde mental e transtornos men-
tais em geral”. 

As fi lmagens foram realizadas no estúdio da 
Faros Educacional, empresa responsável pelo 
planejamento e desenvolvimento das capaci-
tações do INC. Os especialistas do hospital e os 
profi ssionais da Faros que estão à frente do pro-
jeto se reuniram para alinhar as ideias, os obje-
tivos e os formatos das videoaulas (que contam 
com um ou mais profi ssionais e assumem os 
formatos de entrevista e bate-papo) e realizar as 

Numerosa equipe de profi ssionais unidos pelo objetivo 
comum de gravar videoaulas com qualidade.

Profi ssionais do Hospital Mahatma Gandhi que estão 
gravando as videoaulas.

Educação

videoaulas, apostilas, mapas mentais, infográfi cos, 
games, e, futuramente, podcasts, permeando uma 
aprendizagem mais signifi cativa e alinhada aos ob-
jetivos do Instituto de Novas Competências. 

Matrícula

O aluno que se interessar pode se ins-
crever pelo portal inceduca.com.br, onde 
encontrará as informações dos cursos incial-
mente ofertados e poderá se inscrever com 
seus dados pessoal (nome completo, telefo-
ne, e-mail, CPF e endereço). O aluno também 
poderá escolher a forma de pagamen-
to (se cartão de crédito, débito, 
PIX ou boleto bancário). Um 
e-mail será encaminhado ao 
aluno para as informações 
complementares (início do 
curso, grade etc.)

respetivas gravações.  

Objetos de ensino

Os cursos ofertados pelo INC também incluem 
outros recursos educacionais, como aulas intera-
tivas em HTML e apostilas, entre outros. O Institu-
to Novas Competências investiu em um modelo 
de aprendizado em que o aluno aprende no seu 
tempo, mantendo-se a mesma qualidade do ensi-
no presencial. O lançamento será em breve. Para 
mais informações, acesse: inceduca.com.br.
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REUNIÃO DE COORDENADORIA MARCA O INÍCIO 
DE 2021 COM HOMENAGENS E NOVIDADES

GUSTAVO MOTA – COORDENADOR DE LICITAÇÃO 
E GESTÃO DE EDUCAÇÃO

Catanduva

Entrevista

No último dia 07 de janeiro o vice-presidente
da Associação Mahatma Gandhi, Marcelo 
Fernandes, reuniu todos os coordenadores 

da instituição para uma reunião especial no audi-
tório do Hospital.

Foram abordados temas relativos as metas e 
projetos para 2021, anunciando a contratação de 
Angélica Freu Costa, ex-coordenadora técnica da 
Secretaria Municipal de Saúde e que na Associa-
ção Mahatma Gandhi passa a ocupar o cargo de 
Coordenadora do Núcleo de Gestão de Qualidade. 
Gustavo Mota para a Coordenação de Licitação

e Natália Marina Conde para a Coordenadoria 
de Captação de Recursos Institucionais foram as 
contratações divulgadas posteriormente. Os três 
são os entrevistados desta edição.

Um dos pontos altos da reunião foi a homena-
gem à dois profi ssionais que prestavam serviços na 
instituição e que a atual administração municipal os 
nomeou para cargos representativos na Secretaria 
da Saúde. A Supervisora Técnica da Associação Mah-
atma Gandhi, Camila de Santis, passa a ser a Dire-
tora Técnica da Saúde e o Dentista Paulo Roberto 
Senzi de Carvalho nomeado Diretor de Saúde Bucal, 

ambos atuando na Secretaria Municipal de Saúde. 

“É muito gratifi cante para a Associação Mah-
atma Gandhi ver que nossos profi ssionais adqui-
riram um nível de excelência no desempenho de 
suas funções que passam a fazer parte da equipe 
de saúde montada pelo novo prefeito municipal 
de Catanduva. Fica demonstrado a efi ciência de 
nosso trabalho e a potencialidade de escalada 
profi ssional que possibilitamos aos nossos co-
laboradores. Desejamos sucesso aos que estão 
saindo e boas vindas aos que estão chegando”, 
fi nalizou o vice-presidente Marcelo Fernandes.

Marcelo Fernandes, vice-presidente da Associação 
Mahatma Gandhi

Camila de Santis recebe homenagem do Diretor Márcio 
Antonio Humel e do Coordenador Técnico Tiago Silva.

Paulo Roberto Senzi de Carvalho homenageado pelo 
Supervisor Odontológico das UBSs Dr. Leonardo Rincão e 

o Diretor Márcio Antonio Humel.

Desde o início de 2021 a Associação Mahat-
ma Gandhi conta com um novo Coordena-
dor de Licitação: Gustavo Mota, formado 

em Farmácia, mas com um extenso histórico de 
sucesso na área educacional, sendo mantenedor 
do CETEC - Centro Educacional, que atua na Edu-
cação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio 
e Técnico.  Nesta entrevista ele nos conta um pou-
co sobre os trabalhos e o novo projeto que come-
ça a desenvolver para a instituição.

P – Poderia resumir as novas atribuições da Coordena-
doria de Licitação?

R – Chegamos com uma novidade. Na verdade, tudo 
nasceu de uma reunião com a diretoria, quando analisa-
mos diversos aspectos e chegamos à conclusão de que, 
assim como a instituição faz a gestão de saúde pública 
em diversas cidades do Brasil, o mesmo sistema poderia 
ser aplicado à Educação. Sim! Porque as escolas, creches 
e demais unidades escolares, particulares ou municipais, 
não poderiam terceirizar seu trabalho? E contando com 
a retaguarda de nossa instituição, responderá por todo 

o funcionamento das unidades de ensino, incluindo RH, 
contratações e ações, com a responsabilidade de pro-
porcionar rendimento no aprendizado dos alunos, ga-
rantindo desde o método pedagógico até as recreações 
e merendas. Portanto, a Coordenadoria de Licitações
está, agora, atuando na gestão de Saúde e Educação.

P – Tem alguma coisa a ver com o INC – Instituto de 
Novas Competências, o ensino a distância que a Asso-
ciação Mahatma Gandhi está lançando?

R – Não. O INC é ensino a distância. Aulas on-line 
de cursos específi cos. O que estamos falando é gestão 
de Educação, gerir ações educacionais. Minha função 
é estimular unidades educacionais para que, a exem-
plo do que fazemos na saúde, também administrar-
mos instituições educadoras, dentro dos requisitos 
propostos pelas secretarias de educação de cada mu-
nicípio e pelas diretorias das instituições particulares.

P - A Associação Mahatma Gandhi já faz alguma gestão 
educacional?

R - Sim. Atualmente é a Associação que faz a ges-

tão do CETEC – Centro Educacional, que atua há 25 
anos, oferecendo 11 cursos técnicos além de Educa-
ção Infantil, Ensino Fundamental e Médio pelo Siste-
ma de Ensino Mackenzie. Um sucesso absoluto, com 
3 unidades (Catanduva, Araraquara e Jaboticabal). 

P – Qual a sua grande meta?

R – Minha meta é colocar o segmento da Educação 
no mesmo patamar que a Saúde ocupa na Associação 
Mahatma Gandhi, chegando aos mesmos níveis de ex-
celência. Quando vemos a instituição fazendo um tra-
balho tão destacado na saúde, sabemos que o início foi 
árduo, mas chegamos lá. Com a Educação não vai ser 
diferente. Estamos estruturados para essa nova etapa.

P – Uma mensagem aos seus novos companheiros

R – Aos companheiros eu digo que espero apren-
der muito com cada um deles e ao mesmo tempo 
ensiná-los. Equipe é troca e união. É uma pena que a 
educação no Brasil seja tão desvalorizada, mas tra-
balharemos juntos para que isso mude.
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ANGÉLICA FREU COSTA - COORDENADORA DO 
NOVO NÚCLEO DE GESTÃO DE QUALIDADE

Formada em Enfermagem, Angélica Freu Costa 
foi a primeira Supervisora Técnica de Saúde de 
Catanduva e nos últimos anos foi a Diretora do 

Departamento Técnico de Saúde da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

Terminada a gestão municipal, foi contratada 
pela Associação Mahatma Gandhi como coorde-
nadora do novo Núcleo de Gestão de Qualidade.
Chega cheia de planos e metas baseadas na ex-
periência de quem entende do assunto. Confi ram.

P – Poderia resumir sua nova função?

R - O núcleo de qualidade monitora todo o pro-
cesso de trabalho das equipes assistenciais e avalia 
a parte das equipes administrativas, elaborando 
indicadores para qualifi car esse trabalho, que pro-
põe melhorias. Juntamente com os coordenadores e 
suas equipes traçaremos um plano de qualifi cação 
de evolução contínua. A princípio, em Catanduva, os 
primeiros indicadores que estão sendo trabalhados 
são os de contrato de gestão. Esses instrumentos já 
possuem indicadores que envolve qualidade e quan-
tidade, que é feito dentro de uma formalização para 

A Associação Mahatma Gandhi acaba de im-
plantar mais uma coordenadoria, desta vez 
de Captação de Recursos Institucionais. Para 

ocupar o cargo de coordenadora, uma profi ssional 
que se destaca pelo seu histórico profi ssional: En-
genheira Ambiental, pós graduada pela Universida-
de Presbiteriana Mackenzie - SP como Engenheira 
de Segurança do Trabalho. Pós graduada pelo Se-
nac – SP em Projetos Sociais e Políticas Públicas. 
Especialização em Gestão de Riscos e Treinamen-
to em Negociações e Infl uências. Auditora na ISSO 
14.001 pela Fundação Vanzoli. Seu nome: Natália 
Marina Conde.

P – Poderia nos contar um pouco sobre seu histórico 
profi ssional?

R - Minha última ocupação, antes de vir para esta 
instituição, foi na Gerência Corporativa e Sustenta-
bilidade da Construtora Camargo Corrêa, dando 

cumprir os requisitos e a Associação Mahatma 
Gandhi venha a receber seus recursos. Então, vamos 
iniciar o trabalho analisando como a equipe está 
se organizando para cumprir os itens necessários 
e quais as difi culdades para que nenhum contrato 
feito entre a prefeitura e a nossa instituição venha 
a sofrer algum tipo de não conformidade e deixe de 
receber algum recurso, por não cumprimento do que 
foi estabelecido. 

P –Como será a continuidade desse trabalho?

R - A ideia é trabalhar também com outros indi-
cadores, que são importantes para a qualidade do 
serviço e também a parte de ambientação, para que 
a equipe possa realizar seu trabalho com qualidade 
de vida, proporcionando segurança, confortabilida-
de e melhor rendimento em sua função. Portanto, 
trabalhar o Núcleo de Gestão de Qualidade inclui 
também a parte de hotelaria e ambientação. Esta-
mos iniciando com essa visão. A ideia é expandir, 
realizar muitas atividades, monitorar outros indica-
dores que, posteriormente, podem servir para outros 
contratos.

P – Em que a população é importante para o Núcleo?

R – A população é um termômetro. É imprescin-

apoio a Vice Presidência Comercial, Operacional e 
de Planejamento Estratégico, na fase de identifi ca-
ção de oportunidades comerciais e desenvolvimen-
tos de propostas, visando a redução dos riscos so-
cioambientais dos projetos e agregação de valor ao 
negócio. No começo do ano de 2020 ingressei como 
Coordenadora do SESMT – Associação  Mahatma 
Gandhi, enfrentando diversos desafi os com relação 
a pandemia da Covid 19 e em conjunto com a equipe 
pudemos enfrentar com êxito este momento tão crí-
tico para os profi ssionais da saúde.

P – Poderia falar sobre sua nova função na Associação 
Mahatma Gandhi?

R - Agora no início do ano de 2021 ingressei na 
Coordenadoria de Captação de Recursos Institucionais. 
É um segmento novo e com potencial incrível para bus-
car recursos e incentivos de emendas Estaduais e Fe-
derais e, principalmente, na iniciativa privada visando 

dível avaliar todas as queixas porque analisando, de 
repente acaba-se detectando um problema que não 
estava sendo visível e, a partir daí, consegue-se mu-
dar um processo de trabalho, para melhor.

P – Quais as principais metas do Núcleo de Qualidade 
em prol da Associação Mahatma Gandhi?

R – Fazer com que o trabalho de nossa equipe 
seja realizado em conjunto com todas as coordena-
dorias, visando um aprimoramento constante. Outro 
objetivo, que julgo fundamental, é buscar uma acre-
ditação, que é um selo de qualidade que nos distin-
gue como o melhor do nosso segmento. Um selo que 
comprove nosso nível de excelência.

P – Poderia deixar uma mensagem aos seus novos 
companheiros de trabalho?

R - Gostaria de lembrar a todos que preciso mui-
to da integração no trabalho, pois não se consegue 
nada sozinho. Esse Núcleo passa a existir a partir do 
momento em que haja um comprometimento geral. 
A fi nalidade do núcleo é ajudar. Estarei sempre à dis-
posição dentro daquilo que eu possa ser útil. O nú-
cleo é um alicerce para que os nossos colaboradores 
possam avançar em busca da excelência.

executar reais melhorias ao Hospital Mahatma Gan-
dhi por intermédio de planos de trabalhos factíveis e 
alinhados as necessidades dos diversos setores. 

P – Como é, para você, trabalhar na Associação Mahat-
ma Gandhi?

R – Fazer parte da Família Mahatma Gandhi é 
extremamente gratifi cante. Há um ano que estou na 
instituição e tenho testemunhado melhorias visíveis e 
constantes. Os colaboradores são pró ativos. Desde 
o início me senti muito acolhida e é isso que faz a 
diferença no dia a dia.  

P – Poderia deixar uma mensagem aos seus companhei-
ros de trabalho?

R - Minha mensagem é: “Você nunca sabe que re-
sultados virão da sua ação. Mas se não fi zer nada, 
não existirão resultados”, como disse um dia o gran-
de Mahatma Gandhi, patrono dessa instituição.

NATÁLIA MARINA CONDE – COORDENADORA 
DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS INSTITUCIONAIS
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O Hospital Mahatma Gandhi 
(Catanduva-SP) recebeu a visi-
ta do Deputado Federal Ge-

ninho Zuliani (DEM), na manhã des-
ta segunda-feira, dia 25. O Deputado 
Federal Geninho Zuliani (DEM) foi re-
cebido pelo presidente da instituição, 
Dr. Luciano Lopes Pastor, vice-pre-
sidente Marcelo Fernandes e dire-
tores Marcos Roberto Nishiyama e 
Marcio Antonio Humel. Depois de 
uma reunião onde foram abordados 
temas relacionados aos recursos que 
o Hospital necessita, o político e seus 
acompanhantes conheceram todas 
as instalações da instituição.

“A visita de um político como o 
Deputado Geninho é de extrema im-

No último dia 28 de dezembro a diretoria do 
Hospital Mahatma Gandhi recebeu mais 
uma ilustre visita: o renomado advogado e 

ex-vereador Nilton Cândido. 

O visitante foi recebido pelo presidente, vice e 
alguns membros da diretoria da instituição e per-
correu todas as instalações do hospital, podendo 
verifi car de perto as inovações que foram implan-
tadas nos últimos anos.

“Estou absolutamente surpreendido com tudo o 
que vi aqui hoje. Há muitos anos eu não vinha ao 
Hospital Mahatma Gandhi, desde 2014, na admi-
nistração anterior. Tudo está absolutamente dentro 
dos padrões mais elevados de qualidade: a estrutura 
física e administrativa, a linha humanizada de trata-
mento, as benfeitorias maravilhosas. Verifi quei hoje 
uma transformação que eu não imaginava. Para-
béns a todos os envolvidos nessa instituição e para-
béns especial ao presidente Dr. Luciano Lopes Pastor 
e ao vice-presidente Marcelo Fernandes”, declarou 
Dr. Nilton Cândido.

ADVOGADO NILTON CÂNDIDO VISITA HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Geninho Zuliani com a diretoria do Hospital Mahatma Gandhi e comitiva do Deputado.

VISITAS ILUSTRES RECEBIDAS NO HOSPITAL MAHATMA GANDHI

DEPUTADO FEDERAL GENINHO ZULIANI
NO HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Entrevista

OHospital Mahatma Gandhi teve a honra de receber parte da Dire-
toria Executiva da Caixa Econômica Federal nacional e da região de 
São José do Rio Preto.

Os visitantes se reuniram com a Diretoria do Hospital para falarem so-
bre a importância de uma parceria que proporcione pontos positivos e uma 
retaguarda para a instituição. Depois percorreram todas as instalações da 
instituição, conhecendo de perto o trabalho realizado. 

RECEBENDO A DIRETORIA DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL

Marcos Roberto Nishiyama, Diretor Financeiro do Hospital Mahatma Gandhi, 
Alvaro de Avila  Pires, Consultor da Presidência da Caixa, Dr. Luciano Lopes Pastor, 
Presidente do Hospital, Clayton Rosa Carneiro, Superintendente Regional da Rede 
de Varejo da Caixa, Sérgio Fiorelli, Superintendente Executivo da Rede de Atacado 
da Caixa, Márcio Antonio Humel, Diretor do Hospital e Nielder Tarsus Cavalheiro 

Honorato, Superintendente Executivo da Rede Varejo da Caixa.

Dr. Nilton Cândido com membros da diretoria: Manoel Alvarez Munhoz, Marcelo Fernandes, 
Brasil Maria, Dr. Luciano Lopes Pastor, Marcos Roberto Nishiyama e Márcio Antonio Humel.

portância para o Hospital Mahatma 
Gandhi, pois trata-se de um nome 
atuante no Congresso, que pode obter 
recursos para que possamos prosse-
guir com os nossos projetos em prol 
da instituição e dos pacientes”, afi r-
mou o presidente Dr. Luciano Pastor.

Para o Deputado, “conhecer o 
Hospital foi enriquecedor. Que tra-
balho maravilhoso é realizado aqui! 
Tenham a certeza de que terão em 
mim um Deputado lutando por esta 
instituição no Congresso Nacional”, 
comentou Geninho Zuliani. Políticos 
da região acompanharam a visita, 
entre eles o vereador catanduvense 
Nelson Tozo.
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Mantenedor do colégio COC em Catanduva 
e empresário de sucesso, Joaquim Spada 
Lozano Filho visitou o Hospital Mahatma 

Gandhi, acompanhado do supervisor comercial do 
COC David Carlo Yauri Carman.

Os visitantes foram recebidos pelo presidente 
da instituição, Dr. Luciano Lopes Pastor, vice-
-presidente Marcelo Fernandes, Diretor Márcio 
Antonio Humel, Gestor Regional de Projetos 
e Educação a Distância, Benê Rodrigues e o 
membro do conselho fi scal, Brasil Maria. Juntos 
percorreram todas as áreas do Hospital, conferin-
do em detalhes todas as transformações implan-
tadas nos últimos anos.

“Tive a melhor das impressões com tudo o que vi 
aqui hoje. Tanto no aspecto físico do hospital quanto 
no profi ssionalismo dos colaboradores. Quero pa-
rabenizar toda a atual diretoria, pois sei que todas 
as mudanças são frutos de uma administração forte 
e competente que incentiva o comprometimento de 
toda a equipe”, afi rmou Joaquim Spada.

Há quatro anos, mesmo cuidando da saúde de 
nossa cidade, a Associação Mahatma Gandhi 
não conseguia receber a visita do prefeito e 

nem do secretário de saúde para juntos discutirem a 
saúde da cidade e conhecerem a estrutura que a ins-
tituição disponibiliza para o perfeito andamento dos 
trabalhos. Com a nova administração fi ca evidente o 
espaço para o diálogo e o bom senso nas medidas 
diretamente ligadas à população da cidade.

O Padre Oswaldo de Oliveira Rosa, prefeito 
de Catanduva e Claudia Monteiro Ferrazzi Ferrei-
ra, Secretária Municipal de Saúde, estiveram reuni-
dos, no último dia 11 de janeiro, com a diretoria da

Benê Rodrigues, Márcio Antonio Humel, Dr. Luciano Lopes Pastor, Brasil Maria, 
David Carlo, Joaquim Spada Lozano Filho e Marcelo Fernandes.

VISITAS ILUSTRES RECEBIDAS NO HOSPITAL MAHATMA GANDHI
JOAQUIM SPADA LOZANO FILHO PERCORRENDO O HOSPITAL MAHATMA GANDHI

PELA PRIMEIRA VEZ EM QUATRO ANOS, DIRETORIA ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI 
RECEBE VISITA E SE REUNE COM PREFEITO E SECRETÁRIA DA SAÚDE

Associação Mahatma Gandhi, que responde pela 
gestão da UPA e de todas as Unidades Básicas de 
Saúde e Saúde da Família, em Catanduva.

A reunião aconteceu no Hospital Mahatma 
Gandhi. Prefeito e Secretária foram recebidos 
pela Diretoria da instituição: o presidente Dr. 
Luciano Lopes Pastor, o vice-presidente Mar-
celo Fernandes, e membros da diretoria: Marcos 
Roberto Nishiyama e Márcio Antonio Humel e  
Jean Paes de Oliveira. Na sequência se reuniram 
com todos os coordenadores, quando a Associa-
ção expôs seu plano de trabalho no que se refere 
à saúde pública de nossa Cidade. 

“Agradeço a Associação Mahatma Gandhi por 
valorizar o nosso município, sediando aqui todos os 
contratos e as operações administrativas, gerando 
empregos e atendimento médico”, comentou Padre 
Osvaldo, que já havia visitado a instituição no dia 
17 de dezembro, ainda na condição de prefeito-
-eleito, ao lado do seu vice Cláudio Romagnolli e 
o Secretário de Desenvolvimento, Emprego e Rela-
ção do Trabalho, Marcos Roberto Escobar.

Esta união em busca de um objetivo comum 
é de extrema importância para que a população 
catanduvense possa contar com um atendimento 
sempre evolutivo na busca da excelência na saúde.

Secretária Municipal de Saúde Claudia Monteiro Ferrazzi Ferreira e o Prefeito Padre 
Oswaldo de Oliveira Rosa, com membros da Diretoria da Associação Mahatma Gandhi.

Prefeito Padre Oswaldo, Secretário Marcos Roberto Escobar e vice-prefeito Cláudio 
Romagnolli recebidos pela diretoria da Associação Mahatma Gandhi.
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Catanduva - SP

NATAL EM TODAS
AS UNIDADES

CATANDUVA: CAFÉ TEMÁTICO E PRESENTE AOS PACIENTES
CAFÉ TEMÁTICO PARA PACIENTES

TRADICIONAL SORTEIO 
DA ÓTICA KASSISSORTEIO DE CESTAS E DEZENAS DE BRINDES

Mesmo num ano de pandemia, a Associação Mahatma Gandhi não deixou que o clima natalino 
e a fi gura mágica do Papai Noel fi cassem esquecidos. Eventos e promoções foram realizados em 
todas as unidades geridas pela instituição, nas 22 cidades brasileiras, homenageando os colabo-

radores que atuam na linha de frente no enfrentamento ao Covid-19

Dois dias muito especiais! Nos dias 15 e 16 de 
dezembro o Hospital Mahatma Gandhi rea-
lizou a festa de Natal aos pacientes, do SUS 

e conveniados e particulares, proporcionando um 
café temático super especial, Papai Noel e entrega 
de presentes.

O evento foi realizado pelas coordenadorias 
de psicologia e terapia ocupacional, que não pou-
param esforços para que fosse uma festa ines-
quecível, dividida em equipes para respeitar os 
distanciamentos de enfrentamento ao Covid-19.

Como faz anualmente, a Ótica Kassis, convenia-
da do Hospital Mahatma Gandhi, sorteou 
duas cestas de Natal, sendo uma direcionada 

aos colaboradores do Hospital e a outra para os 
profi ssionais da UPA.

Marcela Kassis realizou o sorteio no dia 23 de 
dezembro e as ganhadoras foram Cleide Soares 
Saldanha e Jandira Pereira Arruda.

O vice-presidente do Hospital Mahatma 
Gandhi, Marcelo Fernandes, numa doação 
pessoal, presenteou seis maravilhosas ces-

tas de Natal para serem incluídas no Sorteio de 
Natal, exclusivamente para os colaboradores do 
Hospital Mahatma Gandhi (Catanduva-SP).

O cardápio foi mais uma atração! A nutricionis-
ta selecionou opções variadas e deliciosas, prepa-
radas com todo esmero pela equipe da cozinha 
do Hospital. No dia de Natal os pacientes também 
participaram do já tradicional almoço natalino, 
com pratos característicos da época.

Eventos desta natureza fazem parte do proces-
so terapêutico e vão ao encontro da fi losofi a do 
hospital que é o de proporcionar um tratamento 
humanizado e diferenciado, confi rmando o slogan 
da instituição: “Uma Nova Vida é Possível!”.

“Estas cestas foram uma forma de homena-
gear todos os colaboradores que ao longo deste 
ano se dedicaram com empenho e dedicação, fa-
zendo desta instituição uma referência nacional. 
Agradeço pela parceria de todos, sem a qual seria 
impossível formarmos a grande Família Mahatma 
Gandhi”, disse o vice-presidente.

Jornal do Mahatma Gandhi



9Jan/Fev 2021 

Jornal do Mahatma Gandhi

9Jan/Fev 2021 Jan/Fev 2021 

Jornal do Mahatma Gandhi

Catanduva - SP

Serra - ES

Nilópolis - RJ

Florianópolis - SC

Maricá - RJ

Araçatuba - SP

Mafra - SC

E comprovando mesmo que o 
clima de Natal estava em cada 
espaço do Hospital Mahatma 

Gandhi, os profi ssionais da canti-
na também montaram e sortearam 
duas cestas entre os clientes do esta-
belecimento, que são os colaborado-
res do Hospital.

Os ganhadores foram Eliana 
Cristina Vicente e José Aparecido 
Carlos Fernandes

O fi m de ano na Upa de Carapina (Serra-ES), gerida pela Associação 
Mahatma Gandhi, mesmo com todas as difi culdades causadas 
pelo Covid-19, teve momentos descontraídos e de interação entre 

os colaboradores. 

Registramos aqui mais uma uni-
dade gerida pela Associação 
Mahatma Gandhi que reali-

zou ação de Natal: a UPA Continen-
te, de Florianópolis-SC, em prol dos 
colaboradores da unidade, como 
forma de agradecimento da admi-
nistração em conjunto com nossos 
parceiros, com distribuição de cestas 
de Natal e sorteio de muitos brindes.

Durante a véspera e dia de na-
tal, pacientes e colaboradores 
do Hospital Municipal Conde 

Modesto Leal, da Unidade de Pron-
to Atendimento - UPA de Inoã e do 
Posto de Atendimento 24 horas San-
ta Rita receberam a visita especial 
do Papai Noel. O bom velhinho visi-
tou as unidades de saúde, que são 
geridas pela Associação Mahatma 
Gandhi, levando presentes para as 
crianças que estavam em atendi-
mento e internadas.

A Associação Mahatma Gandhi 
promoveu festa de Natal em 
Araçatuba-SP, para as famílias 

do Assentamento Olaria Potência. 
Foram feitas doações de brinque-
dos, presentes em geral e sacolinhas 
surpresas para as crianças e para as 
famílias cestas básicas, kit de alimen-
tos contendo bolo, maçã, achocola-
tado, roupas e calçados. 

No Hospital Estadual de 
Traumatologia e Ortope-
dia da Baixada Fluminense 

Vereador Melchiades Calazans, 
foi oferecido um café da manhã es-
pecial de Natal, com o objetivo de 
demonstrar o reconhecimento a 
todos os colaboradores que vêm se 
dedicando para continuidade dos 
serviços prestados com excelente 
qualidade.

A unidade buscou dar uns brindes aos funcionários, em agradecimen-
to por todo o trabalho realizado no ano de pandemia. Os presentes 
foram obtidos graças a doações de empresários e comerciantes de 

Mafra-SC.

SORTEIO DA CANTINA DO MAHATMA

INTERAÇÃO NO NATAL DE SERRA-ES

CAFÉ NATALINO NO HTO 
BAIXADA, EM NILÓPOLIS-RJ

NATAL EM PROL DOS COLABORADORES

BOM VELHINHO VISITA UNIDADES DE MARICÁ-RJ

FESTA SOLIDÁRIA PARA CRIANÇAS E FAMÍLIAS CARENTES

A HOMENAGEM NATALINA EM MAFRA-SC

Jornal do Mahatma Gandhi
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Beatriz Jacomo, Auxiliar de Saúde Bucal do Hospital 
Mahatma Gandhi, tem muitos motivos para come-
morar. Não bastasse ter se graduado em Odontologia, 

também acaba de ter um artigo seu publicado na conceituada 
revista Interciência. Com o título “Modelos Digitais em Impres-
são 3D”, o trabalho tem como objetivo demonstrar, através de 
uma revisão na literatura, alternativas tecnológicas desenvol-
vidas para a obtenção de modelagens e modelos 

Uma homenagem mais do que especial para o 
Técnico de Enfermagem Elias da Motta, que 
no último dia 20/01/21 completou dez anos 

de Hospital Mahatma Gandhi, sem nenhuma fal-
ta no seu histórico. 

A instituição parabeniza Elias, querido por to-
dos os colaboradores da instituição, onde é exem-
plo de seriedade, dedicação e companheirismo. 
Na foto, recebendo homenagem da Coordenado-
ra de Enfermagem Andréia Lages e da Responsá-
vel Técnica do HMG, Regiane Nunes. 

Perguntado sobre o que teria a dizer sobre a 
feito alcançado, ele respondeu: “Gratidão a Deus”.

Hospital Mahatma Gandhi (Catanduva-SP) 
fechou o Novembro Azul com uma grande 
ação que foi ao encontro do objetivo do mês, 

que é o de alertar e prevenir nos homens o câncer 
de próstata: todos os colaboradores acima de 40 
anos puderam fazer o exame PSA. Uma equipe do 
Laboratório Mahatma Gandhi de Análises Clíni-
cas foi disponibilizada especialmente para atender 
a demanda. A participação foi opcional mas a gran-
de maioria se submeteram ao exame.

O exame de PSA tem como principais funções 
verifi car a presença de um câncer de próstata e o 
andamento da doença, mas também é um mar-
cador comum para outras doenças da próstata, 
como a prostatite e lesões no geral.

O Hospital Mahatma Gandhi vem proporcio-
nando ginástica laboral aos seus colabora-
dores, divididos em turmas devido ao gran-

de número de participantes.

Ginástica Laboral é uma série de exercícios físi-
cos realizados no ambiente de trabalho, durante o 
turno horário, com o objetivo de melhorar a saúde 
e evitar lesões dos funcionários por esforço repe-
titivo e algumas doenças ocupacionais.

Para proporcionar o tratamento humanizado 
aos pacientes o Hospital Mahatma Gandhi sabe 
que precisa, necessariamente, manter uma pos-
tura humanizada também com os funcionários, 
confi rmando sua posição de uma instituição sin-
tonizada com o novo tempo.

COLABORADORA DO HOSPITAL MAHATMA 
GANDHI TEM ARTIGO PUBLICADO

DEZ ANOS SEM
NENHUMA FALTA!

HOSPITAL MAHATMA 
GANDHI EM MOVIMENTO

APRESENTAÇÃO DE PIANISTA PARA OS 
PACIENTES DO HOSPITAL MAHATMA GANDHI

EXAME PSA PARA OS 
COLABORADORES ACIMA DE 40 ANOS

Catanduva - SP

Catanduva - SP

Catanduva - SP Catanduva - SP Catanduva - SP

COLABORADORA DO HOSPITAL MAHATMA COLABORADORA DO HOSPITAL MAHATMA COLABORADORA DO HOSPITAL MAHATMA 

Paulinho Bauab, um dos mais famosos pianis-
tas da região, apresentou-se gratuitamente 
num lindo concerto ao piano, para os pacien-

tes do Hospital Mahatma Gandhi, em Catandu-
va-SP.

A emoção e o interesse eram visíveis em cada 
um deles. Inesquecível.
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Em cada unidade das 22 cidades onde a As-
sociação Mahatma Gandhi faz a gestão de 
saúde, receberam a vacinação destinada aos 

profissionais da linha de frente. As primeiras va-
cinações tiveram início, juntamente com todas as 
grandes cidades brasileiras, no último dia 19 de 
janeiro.  

“A Associação Mahatma Gandhi orgulha-se de 
contar com um quadro de profissionais que em meio 
a uma pandeia que pegou toda a humanidade de 
surpresa, manteve-se atuante, enfrentando o medo 
do desconhecido vírus”, afirma o presidente da ins-
tituição, Dr. Luciano Lopes Pastor. 

“Assim que as vacinas foram sendo liberadas aos 
profissionais da linha de frente de cada localidade, 
fomos vacinando-os imediatamente, buscando ofe-
recer segurança a todos que dia a dia colocaram-se 
com coragem no enfrentamento ao coronavírus”, 
complementa o vice-presidente Marcelo Fer-
nandes Santos. 

A HORA DA VACINA CONTRA COVID-19
Catanduva - SP

CATANDUVA-SP: Hospital Mahatma Gandhi

Araçatuba - SP

Florianópolis - SC

Na UPA, presença do prefeito Padre Oswaldo e o Gerente da unidade, Giovani Carvalho.

CATANDUVA-SP: Unidades Básicas de Saúde

Barra do sul - SC

Mafra - SC

Novo horizonte - SP Serra - ES

Carazinho - RSMaricá - RJ
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Expediente DiretoriaCatanduva-SP

Catanduva-SP

Marcos Escobar, Presidente da ACE – Associação 
Comercial e Empresarial de Catanduva, entre-
gou à Benedito Rodrigues, Gestor Regional de 

Projetos do Hospital Mahatma Gandhi o ofício requi-
sição doando 150 frangos, arrecadados junto à popu-
lação, para a campanha Natal Solidário, realizada jun-
tamente com o Sincomércio Catanduva e a Prefeitura 
Municipal, que beneficiou diversas instituições. Tam-
bém foram arrecadados lençóis e toalhas.

O presidente estava acompanhado do Assessor de 
Imprensa Marco Antonio Queiróz do Carmo e do em-
presário Fernando Braz. O Hospital Mahatma Gan-
dhi agradece a doação e coloca-se à disposição para 
colaborar em novas ações que visem beneficiar os 
mais necessitados.

No último sábado, dia 30, a Associação Mahatma 
Gandhi e a Prefeitura de Catanduva realizaram 
o III Simpósio Interdisciplinar de Saúde, ten-

do como tema “SUS - Avanços e Desafios no Cenário 
Público Federal”. Em função da pandemia, o evento foi 
realizado on-line.

O simpósio discutiu as potencialidades e desafios do 
sistema público de saúde, com uma programação de-
senvolvida ao longo do dia, tendo como público-alvo os 
profissionais de saúde. 

O presidente da Associação Mahatma Gandhi, Dr. 
Luciano Lopes Pastor e a Diretora Técnica da Saúde 
Camila de Santis Silva fizeram a abertura do evento 
virtual.

Uma roda de conversa sobre o tema do evento abriu 
a programação, que incluiu debate de ideias com o re-
nomado médico e ex-secretário de Saúde de São José do 
Rio Preto, Carlos Lopes, o Cacau Lopes, além de palestra 
ministrada por Clóvis de Barros Filho. 

HOSPITAL MAHATMA GANDHI RECEBE DOAÇÕES DA CAMPANHA NATAL 
SOLIDÁRIO DA ACE, SINCOMÉRCIO E PREFEITURA DE CATANDUVA

ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
REALIZAM SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE ON-LINE

Destaque também para premiação do Projeto SUS-
tentável, voltado ao serviço de saúde que mais econo-
mizou água e energia elétrica. A unidade vencedora foi a 
Dr. Napoleão Pelicano – USF Alpino. Além do troféu, a 
equipe vencedora ganhou jantar oferecido pela Associa-
ção Mahatma Gandhi.

A III Mostra de Experiências Exitosas encerrou a 
programação e os cinco melhores trabalhos receberam o 
troféu Dr. Carlos Roberto Surian. O homenageado foi o 
responsável por implantar o Programa de Saúde da Famí-
lia (PSF), professor da FAMECA e faleceu em 2008. Do 6º 
ao 10º lugar ganharam Certificado de Menção Honrosa. 
Foram apresentados 43 trabalhos. 

 O autor das experiências exitosas terá a oportunida-
de de apresentar o trabalho no 34° Congresso dos Secre-
tários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, que 
será realizado em março deste ano. NASF 4 ficou em pri-
meiro lugar, seguido por USF Nova Catanduva I, USF Nova 
Catanduva II, USF Pachá, USF Santa Rosa, Academia de 
Saúde, CRI, NASF 1, NASF 3 e USF Bom Pastor.

Equipe Núcleo Técnico e Administrativo de Gestão das Ações e Serviços 
de Saúde transformando o simpósio on-line em grande sucesso.

Presidente da Associação Mahatma Gandhi, Dr. Luciano Lopes 
Pastor, se pronunciando na abertura do evento virtual.


