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HOSPITAL MAHATMA GANDHI RECEBE  

PRÊMIO NACIONAL
DE PSIQUIATRIA

O prêmio Nise da Silveira de Psiquiatria, voltado 
para “Boas Práticas e Inclusão em Saúde 

Mental” é concedido anualmente pela Câmara 
dos Deputados a apenas cinco personalidades 

ou instituições de todo o Brasil. 
Das regiões Sudeste, Centro-oeste e Sul, 

Mahatma Gandhi foi o único hospital premiado. 
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DOAÇÕES: ATITUDES QUE FAZEM A DIFERENÇA
“Ser Solidário é
cuidar de nóS ao

meSmo tempo em que 
cuidamoS doS outroS”

CITROSUCO: DOAÇÕES DO 
PROJETO PESCAR

O Projeto Pescar – Atitudes que 
transformam vidas, da Citrosuco 
Catanduva e a Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
doaram alimentos para o Hospital 
Mahatma Gandhi.

A Citrosuco esteve representada por 
Danieli Maiara Brais Mazoca (Educa-
dora Social Projeto Pescar), Rogério 
Mazzoni (Presidente da CIPA Citrosu-
co-Catanduva), Ana Paula Lopes Bar-
bosa (Técnica de Enfermagem do Tra-
balho), Roberto Francisco de Caires 
(Analista de Laboratório 3) e Kamila 
Bernal (Jovem aluna da 7ª turma do 
Projeto Pescar).

COFCO DOA 200 LITROS DE 
ÁLCOOL 70%

O Hospital Mahatma Gandhi rece-
beu doação da Cofco International, 
de 200 litros de álcool líquido 70%.

A doação foi viabilizada através da 
Coordenadora de Sustentabilidade da 
Cofco International, Eliete Palhares da 
Silva Benetti. 

A diretoria agradece a doação, que 
será de extrema valia nas ações de 
prevenções do coronavírus na higieni-
zação de suas dependências.

COFCO: CAMPANHA “ROUPA 
BOA A GENTE DOA”

A Cofco International doou 264 
peças de roupas para os pacientes 
SUS do Hospital Mahatma Ganhi. 

A doação é fruto do programa 
Conexão Voluntária, que resultou 
na campanha “Roupa Boa a Gente 
Doa”, desenvolvida pela empresa 
visando despertar o voluntariado 
nos seus colaboradores, revertendo 
em ações em prol da comunidade. A 
entrega do material foi realizada por 
Ana Gabriela da Cunha (Recursos 
Humanos), Erivaldo Bento da Silva 
(Indústria) e Diego Vinícius Ferreira 
(Automotiva).

LUPO DOA CUECAS PARA O 
HOSPITAL

A Lupo Catanduva, representante 
da renomada marca de destaque 
nacional, doou 62 cuecas para os 
pacientes SUS do Hospital Mahatma 
Gandhi. As doações foram recebidas 
por Fabiana Waldomiro Heredia, RT 
e coordenadora Serviço Social e da 
Assistente Social Eulália Veronica 
Vieira da Silva.

COLOMBO AGROINDÚSTRIA 
DOA 50 LITROS DE

ÁLCOOL 70%

A doação foi viabilizada através 
de Willian Sangali, Assistente de 
Comunicação da Colombo. Na foto, 
Emerson Gonçalves, Coordenador de 
Captação de Recursos e Eventos do 
Hospital Mahatma Gandhi e Laura 
Lazarini, Analista de RH da Colombo 
Agroindústria.

GM DISTRIBUIDORA: 
PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAIS

O Hospital Mahatma Gandhi 
recebeu doação de kit de produtos 
de higiene pessoais, tais como 
lâmina de barbear, absorventes, 
desodorante, condicionador e 
shampoo, ofertados pela GM 
Distribuidora. Os proprietários 
Mariana e Guilherme Galvão fizeram a 
entrega pessoalmente e aproveitaram 
para conhecer toda a instituição, 
afirmando que “ficamos encantados 
com o Hospital. Tudo organizado e 
humanizado”.
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Dr. Luciano Lopes Pastor, que deixou 
evidente sua gratidão e sua alegria pela 
honraria que foi recebida em nome da 
instituição que preside. “Essa vitória 
não é apenas nossa, mas do tratamento 
humanizado que vem sendo desenvolvido 
a partir da semente plantada pela Dra. 
Nise da Silveira e que abraçamos e 
lutamos desde que assumimos a diretoria. 

O PRÊMIO

A outorga do prêmio é resultado 
de um processo transparente de 
escolha. A partir das indicações 

dos Deputados, os nomes são coloca-
dos em votação no Congresso Nacional e 
chega-se aos cinco nomes ou instituições 
premiadas. Preocupados em garantir a 
participação democrática, a idoneidade 
dos candidatos e seriedade na escolha 
dos vencedores, 
algumas medi-
das são adota-
das, entre elas a 
obrigatoriedade 
de que os indi-
cados sejam fi-
cha-limpa ou te-
nham qualquer 
vínculo com os 
Parlamentares.

São avaliados 
aspectos como 

HOSPITAL MAHATMA GANDHI GANHA O 
PRÊMIO NISE DA SILVEIRA

Prêmio anual de Boas Práticas e Inclusão em Saúde Mental 2021
é outorgado pela Câmara Federal. Apenas dois hospitais

no Brasil foram premiados.

O Hospital Mahatma Gandhi foi 
o ganhador do prestigiado 
Prêmio Nise da Silveira de 

Boas Práticas e Inclusão em Saúde 
Mental 2021, concedido, anualmente, 
pela Câmara dos Deputados a cinco 
personalidades ou instituições que 
se destacam em ações de promoção 
da saúde mental. A premiação é de 
âmbito nacional. Em todo o 
Brasil apenas dois hospitais 
psiquiátricos foram premiados: 
o Mahatma Gandhi (Catanduva-
SP) e o Hospital Psiquiátrico 
Professor Severino Lopes (Natal-
RN).

A solenidade, que nesta edição 
teve o formato virtual, aconte-
ceu no último dia 20 de outubro, 
presidida pela Deputada Fede-
ral Marília Arraes (PT-PE), direta-
mente da Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília-DF, tendo como 
objetivo valorizar o trabalho de 
instituições e profissionais que 
defendam o respeito às pes-
soas em sofrimento psíquico e 
em situação de vulnerabilidade. 
“É uma grande satisfação para 
mim, como parlamentar e cida-
dã, promover mais essa edição 
do Prêmio Nise da Silveira”, afirmou a De-
putada.

“Não foi fácil chegar ao nome dos esco-
lhidos. Deputados indicaram 23 candida-
tos, entre instituições e personalidades 
de destaque no momento de humaniza-
ção do tratamento mental no Brasil. O júri 
composto de parlamentares viu-se diante 
de pessoas e instituições responsáveis 
por práticas extraordinárias nesse campo 
e democraticamente deram seus votos, 
chegando-se aos cinco finalistas premia-
dos”, completou a Deputada.

O Deputado General Peternelli (PSL-
-SP), também manifestou-se: “Neste ano, 
depois de visitarmos e ficarmos muito 
emocionados, indicamos o Hospital Psi-
quiátrico Mahatma Gandhi, de Catan-
duva-SP. Fiquei impressionado pelos as-
pectos de humanização lá constatados”.

Dentre os cinco nomes escolhidos, o 
primeiro a receber prêmio foi o Hospital 
Mahatma Gandhi, representado pelo 

a excelência no atendimento, a relação 
humanizada, os cuidados observados 
e o respeito à dignidade humana dos 
portadores de transtornos mentais. O 
Prêmio leva o nome de Nise da Silvei-
ra (15/02/1905 a 30/10/1999) em home-

nagem à ilustre alagoana que foi 
médica psiquiatra, aluna de Carl 
Jung, reconhecida mundialmente 
por sua contribuição à psiquia-
tria, revolucionando o tratamento 
mental no Brasil. Sua história in-
clusive ficou eternizada no filme 
“Nise – O Coração da Loucura”, 
produzido em 2015, contando 
sua vida, e tendo Glória Pires pro-
tagonizando. A produção ganhou 
o Grand Prix de Melhor filme no 
Festival de Cinema de Tókio. 

O presidente, Dr. Luciano Lo-
pes Pastor usou uma citação do 
grande líder pacifista Mahatma 
Gandhi, o patrono da instituição, 
para resumir sua alegria: “Temos 
de nos tornar na mudança que 
queremos ver. Essa frase foi nos-
sa inspiração e nosso incentivo 
ao longo dos últimos anos, desde 

que assumimos a direção da instituição e 
nos propusemos a fazer do Hospital uma 
referência no respeito ao próximo. Por 
isso dedicamos esse prêmio à toda a po-
pulação de Catanduva, assim como a to-
dos os nossos colaboradores que formam 
a Família Mahatma Gandhi, acolhendo os 
pacientes como filhos e mostrando que 
uma nova vida é possível”.

Presidente Do Hospital Mahatma Gandhi, Dr. Luciano Lopes Pastor.

Os premiados deste ano foram:
- Hospital Mahatma Gandhi (SP): atende pacientes 
acometidos de problemas mentais provenientes de 

municípios da região e de todo o Brasil;

- Evaldo Melo de Oliveira: Psiquiatra e psicanalista 
pernambucano;

- Rostan Silvestre da Silva (AL): psiquiatra conhecido pela 
atenção ao paciente em seus atendimentos e pela dedicação na 

psiquiatra, psicoterapia individual e de grupo;

- Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes (RN): entidade 
beneficente cuja missão é ofertar atendimento a dependentes 

químicos mediante internação hospitalar no momento da crise 
aguda;

- Associação de Pessoas com Transtornos Mentais, seus 
familiares, cuidadores e pessoas interessadas em saúde mental 

do Piauí- Âncora.

Brasileira Nise da Silveira, uma das maiores psiquiatras do mundo.

Gloria Pires interpretou Dra. Nise
no premiado filme “O Coração da
Loucura”.
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HOSPITAL MAHATMA GANDHI RECEBE VISITAS ILUSTRES

Deputado Federal Carlos Zarattini Deputado Roberto Alves

Deputado General Peternelli Deputada Silvia Cristina

O renomado político Eleuses Paiva Deputado Delegado Olim

O Deputado Carlos Zarattini (PT), acompanhado do Vereador Catanduvense 
Marquinhos Ferreira (PT), foi recebido pelo presidente da instituição, Dr. 
Luciano Lopes Pastor e pelo Diretor Jean Paes de Oliveira.

Na ocasião o presidente entregou um ofício, solicitando emendas em prol da 
instituição. O Deputado deixou claro que irá trabalhar por essas emendas e já 
antecipou que uma verba de 300 mil reais, fruto de uma emenda própria e que 
não foi utilizada, será renomeada para o Hospital Mahatma Gandhi.

O Hospital Mahatma Gandhi teve a honra de receber a visita do 
Deputado Federal Roberto Alves (Republicanos), um dos nomes mais 
atuantes do Congresso Nacional. 

Percorreu o Hospital ao lado do Presidente da instituição, Dr. Luciano Lopes 
Pastor, dos diretores Marcos Roberto Nishiyama, Márcio Antonio Humel e 
Jean Paes de Oliveira, do Gestor de Projetos Regionais e do HMG Benê Rodrigues 
e da Coordenadora de Captação de Recursos Institucionais, Natália Conde.

Recebemos também a visita do Deputado Federal por São Paulo, Roberto 
Sebastião Peternelli Júnior, o General Peternelli (PSL). Com a presença 
do Prefeito Municipal de Catanduva, Padre Oswaldo Rosa de Oliveira, 

o vice prefeito Cláudio Romagneolli, do Presidente da Associação Mahatma 
Gandhi, Dr. Luciano Lopes Pastor, dos Diretores Márcio Antonio Humel e 
Marcos Roberto Nishiyama e o Gestor Regional de Projetos e do HMG, Benê 
Rodrigues, o Deputado foi recebido no anfiteatro do Hospital, onde pode 
expor suas ideias, suas ações e deixar todos os presentes informados sobre 
seus projetos e emendas que poderão beneficiar a instituição.

Deputada Federal Silvia Cristina Amancio Chagas, do PDT - RO, a 
primeira mulher negra de Rondônia a representar o estado na Câmara 
dos Deputados, fez questão de conhecer todas as instalações, assim 

como conversou com equipes técnicas, tomando conhecimento do criterioso 
trabalho que é desenvolvido no tratamento humanizado dispensado aos 
pacientes com transtornos mentais ou dependência química. A visitante foi 
recebida pelos Diretores Financeiros Marcos Roberto Nishiyama e Márcio 
Antonio Humel, pelo Gestor Regional de Projetos/INC e do HMG, Benê 
Rodrigues e pela Coordenadora de Captação de Recursos Institucionais, 
Natália Conde.

O Hospital Mahatma Gandhi teve a honra de receber a visita do ex-vice-
prefeito de São José do Rio Preto-SP e ex-Deputado Federal por São 
Paulo e renomado Médico e Professor Universitário e influente político 

Eleuses Paiva. O visitante foi recebido por toda a diretoria da Associação 
Mahatma Gandhi. Na foto com os Diretores Financeiros Márcio Antonio 
Humel, Marcos Roberto Nishiyama, Presidente Dr. Luciano Lopes Pastor, 
Vereador Alan Marçal e Conselheiro Antonio Morelli Sobrinho.

O renomado Deputado Estadual (São Paulo), Delegado Olim, 
acompanhado pelo empresário e político catanduvense Ricardo 
Rebelato e outras pessoas de sua comitiva foram recebidos pelo 

presidente da Associação Mahatma Gandhi, Dr. Luciano Lopes Pastor, 
o vice-presidente Marcelo Bauab e os diretores Marcos Nishiyama e 
Marcos Humel e pelo conselheiro Antonio Morelli Sobrinho. Na ocasião 
foi abordada a emenda em torno de R$ 300 mil, que o Delegado Olim está 
destinando ao Hospital, além de outros assuntos de interesse da instituição.
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CIPA realiza 2ª SIPAT da
Associação Mahatma Gandhi em

Um sucesso. Assim pode-se definir 
a 2ª SIPAT – Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes no 

Trabalho da Associação Mahatma 
Gandhi em Catanduva. Trata-se de um 
evento que contribui ativamente para 
a redução de acidentes de trabalho nas 
empresas.

A SIPAT é uma das atribuições obrigatórias 
da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), prevista em lei, de acordo com a NR-5 e a 
Portaria nº 3.214.

Como uma exigência legal do que se trata, afinal, a SIPAT? 
Como o próprio nome remete, a Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho busca justamente a prevenção. 
Isso é feito nas empresas por meio de atividades e palestras 
para conscientizar e educar os trabalhadores, contribuindo 
ativamente para a redução de acidentes de trabalho.

O evento contou também com a participação do SESMT - 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho, da Associação Mahatma Gandhi. 
Depois de um ano sem a realização do evento, motivado pela pandemia, 
foi possível sua realização, seguindo todas as normas de proteção e 
distanciamento necessários à prevenção ao Covid-19.

Foram dois dias de uma intensa programação que incluiu abertura com 
o Presidente da CIPA Emerson Gonçalves, palestras com o Auxiliar de 
Enfermagem Heber de Souza, com a Médica Psiquiátrica Dra. Débora 
A.M. Ramos e com a Cirurgiã Dentista Dra. Beatriz Jacomo. No segundo 
dia palestraram, Heber de Souza, a Psicóloga Juliana do Carmo Ayusso e a 
Assistente Social Fabiana Waldomiro Herédia. Atividades laborais, sorteios 
de brindes e coffee break também foram oferecidos nos dois dias.

REVITALIZAÇÃO DA UPA CARAPINA
Com a presença do Prefeito Sérgio Vidigal, foi realizada a cerimônia de 

assinatura da Ordem de Serviço que vai garantir a revitalização da UPA Ca-
rapina (Serra-ES), gerida pela Mahatma Gandhi e inaugurada há 11 anos. O 
prefeito assinou o documento, enfatizando que é preciso investir na saúde e 
conscientizar a população para o bom uso do sistema além de pontuar que a 
Upa de Carapina atendeu em dezembro 20 mil pacientes e “a Covid e o surto 
gripal têm impactado muito na assistência, por isso um desafio é melhorar o 
atendimento da atenção primária, já que muitos pacientes que chegam à Upa 
poderiam ser acolhidos na atenção primária. Para além disso, trabalhar com 
o terceiro setor virou uma opção do município, então precisamos trazê-lo 
para dentro da gestão para fazer a integração“.

A gerente da unidade, Alexsandra Cunha Figueiredo, representando a As-
sociação Mahatma Gandhi agradeceu ao prefeito e sua equipe pela atenção 
dispensada à Upa e por todo o apoio concedido no dia a dia de atuação da 
instituição como gestora da unidade. O prefeito aproveitou a solenidade para 
anunciar a instalação de uma tenda no estacionamento da Upa, com profis-
sionais que irão realizar testes de Covid na população. Serão uma média de 
400 testes por dia, sendo demanda livre para população.

TREINAMENTOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA
Os profissionais das unidades e serviços da Rede de Urgência e Emergência 

de Maricá, que tem gestão compartilhada com a Associação Mahatma Gan-
dhi, continuam recebendo treinamentos sobre cuidados em ventilação me-
cânica. A capacitação, promovida através do Núcleo de Educação Permanen-
te, continua para os profissionais das unidades geridas pela nossa instituição.

Em apenas uma das semanas foram mais de 150 alunos alcançados. Os 
treinamentos foram oferecidos ao longo dos meses, para acolher os plan-
tonistas de cada unidade. Esses treinamentos são de fundamental impor-
tância para oferecer um serviço de excelência nos atendimentos. Todo pa-
ciente que evoluiu para a Intubação Orotraqueal (IOT), está sob cuidados 
de alta complexidade, onde os mínimos detalhes fazem toda a diferença. 

SERRA-ES MARICÁ-RJ

CATANDUVA-SP
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CATANDUVA-SP CATANDUVA-SP

NOVO HORIZONTE-SP

ARAÇATUBA-SP

MOTORISTAS PARTICIPAM DE 
CAPACITAÇÃO EM RIO PRETO

AAssociação Mahatma Gandhi, em conjunto com o SEST SENAT de São José 
do Rio Preto, promoveu a capacitação de seus Motoristas, que aproveitaram 
o sábado do último dia 30/10/2021, para participarem do curso de Direção 

Defensiva e Condução Econômica.

De acordo com o Encarregado de Transportes Eliseu Luiz Colaboni: “É  preciso 
capacitar nossos motoristas para conduzirem de forma segura e responsável, com 
ações que resultem no melhor rendimento e economia na operação dos veículos”.

Tanto os Motoristas da nossa instituição, como a própria Associação Mahatma 
Gandhi, foram contemplados com a certificação do curso em questão.

REATIVADO POSTO DE COVID E 
SÍNDROMES GRIPAIS Em Novo Horizonte-SP, cuja gestão da saúde é da Associação Mahatma 

Gandhi, foi reaberto em janeiro o Posto de Covid, atendendo todos os 
casos, inclusive de gripes e sintomas respiratórios.

“O aumento do número de casos está sendo muito grande e a prefeitura de Novo 
Horizonte-SP e a Secretaria Municipal da Saúde não vem poupando esforços para 
atender a população de forma imediata”, afirma a Dra. Giovana M.M. Faragutti, 
médica responsável do Centro Covid, que está funcionando de segunda à sexta-
feira até as 19 horas, aberta também aos sábados e domingos. 

A vice-prefeita Amarilis Biasi explica que “estamos com três equipes 
trabalhando ininterruptamente para proporcionar o atendimento que nossa 
população merece”, lembrando que para o atendimento infantil o Centro Covid 
também disponibilizou um médico pediatra todos os dias das 07 às 13 horas. A 
Farmácia também está funcionando normalmente e todos as dúvidas podem 
ser solucionadas entrando em contato com a Secretaria Municipal de Saúde.

MAHATMA GANDHI COMEMORA DOIS 
ANOS EM ARAÇATUBA

Uma reunião de confraternização comemorou os dois anos da Associação 
Mahatma Gandhi na gestão da saúde pública de Araçatuba-SP.

O evento aconteceu na própria sede administrativa no último dia 22 de 
outubro, com um delicioso café da manhã organizado pela Diretoria como uma 
forma de reconhecimento a todos os colaboradores pela excelência do serviço 
prestado na cidade ao longo desses 24 meses.

FEHOSP FAZ DOAÇÃO DE EPI´s 
CONCEDIDA PELA NOVARTIS

AFEHOSP - Federação das Santas Casas e Hospitais 
Beneficentes do Estado de São Paulo  doou 
EPI´s (Equipamento de Proteção Individual) para 

o Hospital Mahatma Gandhi. O material de doação foi 
concedido pela NOVARTIS.

Edson Rogatti, Diretor-Presidente da FEHOSP 
frisou que “é com grande satisfação que anunciamos 
essa doação. Entendemos que esse reconhecimento 
manifestado pela NOVARTIS é decorrente do excepcional 
trabalho que os nossos hospitais desenvolvem há vários 
anos e, em particular, durante a fase aguda ditada pelo 
atendimento das pessoas na pandemia da Covid-19”.

A Novartis é uma empresa internacional especializada 
no desenvolvimento e comercialização de novos produtos 
que contribuem para o progresso humano, por meio de 
avanços na ciência e na saúde. 

O Hospital Mahatma Gandhi recebeu, em quantidade 
significativa, os seguintes itens: aventais descartáveis, 
luvas látex procedimento, luvas procedimento vinil sem 
talco, máscaras cirúrgica descartável e máscaras para 
proteção respiratória PFR-N95.

“Essa doação é de extrema importância para a nossa 
instituição, além de nos tocar profundamente saber que 
a FEHOSP, num momento tão difícil, com uma pandemia 
que entra em seu terceiro ano, é sensível ao trabalho 
que realizamos e nos presenteia com esses materiais tão 
necessários em nosso dia-a-dia. Fica aqui registrado a 
gratidão à NOVARTIS e a Federação das Santas Casas e 
Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo”, afirma 
Dr. Luciano Lopes Pastor, Presidente do Hospital 
Mahatma Gandhi.
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USINA DE OXIGÊNIO ENTRA EM FUNCIONAMENTO
NA UPA CATANDUVA

Ação pela vida! A Usina de Oxigênio 
entrou em funcionamento na Unidade 
de Pronto Atendimento – UPA 

CATANDUVA.

A nova ala está localizada no anexo da 
Unidade e atende os pacientes internados 
com crise respiratória aguda que necessitam 
do oxigênio. Atualmente, o gasto da UPA é de 
R$ 150 mil por ano, na compra de insumo.

  A Usina de Oxigênio tem capacidade de 
produzir 432 metros cúbicos do insumo por 
dia. Quantidade suficiente para atender todos 
os leitos da UPA 24h, conforme demanda do 
cotidiano.

Em caso de necessidade, o uso do oxigênio 
é essencial para oferecer melhor qualidade 
de vida e reabilitação aos pacientes. Além da 
melhor assistência ao paciente, será maior 
a praticidade ao sistema de tubulação na 
própria unidade. A usina funciona como um 
gerador do gás hospitalar. O ar comprimido 
passa por um processo rigoroso de filtragem. 

São removidos os elementos indesejados, 
como o nitrogênio e o dióxido de carbono. 
Após a purificação, o insumo chega direto 
aos pacientes internados com uma pureza 

de 95%. Para a Associação Mahatma 
Gandhi esta Usina de Oxigênio será de 
extrema importância para o atendimento dos 
pacientes com problemas respiratórios.

Como gestora da UPA Catanduva, 
a instituição parabeniza a Prefeitura 
Municipal de Catanduva e a Secretaria 
Municipal de Saúde por essa nova etapa 
que vai ao encontro da filosofia do Mahatma 
que é a busca constante da excelência no 
atendimento.

BARRETOS-SP

UPA se destaca com
Outubro Rosa e Novembro Azul

O Outubro Rosa, mês de conscientização 
sobre a importância da prevenção 
ao câncer de mama, foi destaque na 

UPA Zaid Abraão Geraige, em Barretos-SP, 
gerida pela Associação Mahatma Gandhi.

A unidade ganhou um colorido alusivo ao 
tema, objetivando em cada detalhe transmitir 
informação e orientação, culminando com um 
café da manhã especial, com os colaboradores 
promovendo e estimulando o autocuidado e 
a importância de um diagnóstico precoce.

Para encerrar o mês da prevenção, foi 
proporcionado o Dia da Beleza para todas as 
colaboradoras, ofertado pela Mary Kay que 
realçou ainda mais a beleza de cada mulher.

E o Novembro Azul, mês de conscientização 
sobre a importância da prevenção ao câncer 
de próstata, também  foi destaque em 
todas as unidades geridas pela Associação 
Mahatma Gandhi nos 6 estados onde atua.

Em Barretos-SP a unidade da UPA 
transformou o mês numa verdadeira aula 
sobre esta causa. Dentre as muitas ações, 
proporcionou uma manhã especial aos 
colaboradores e, com o café da manhã, uma 

bela decoração alusiva ao tema, sorteio de 
brindes e entrega de lembranças, orientando 
sobre a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce.

Para Enel Rogério Canêo, gestor da 
unidade, “incentivar eventos dessa natureza 
são de extrema importância para a saúde 
pública. Conscientizar a população é um dos 
objetivos da Mahatma Gandhi em todas as 
unidades onde atua”.
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HOSPITAL MAHATMA GANDHI REALIZA 1º FÓRUM DE SERVIÇO SOCIAL

No último dia 9 de dezembro 
aconteceu o 1º Fórum de Serviço 
Social do Hospital Mahatma 

Gandhi, promovido pela instituição e 
direcionado aos alunos do curso de Serviço 
Social da Faculdade Anhanguera-Polo 
Catanduva, que também foi parceira do 
Hospital na realização do evento.

Abordando a Práxis Profissional do 
Serviço Social no Hospital, o Fórum foi 
idealizado por Fabiana Herédia, RT e 
Coordenadora do setor de Serviço Social 
do Mahatma Gandhi, juntamente com a 

sua equipe formada pelas Assistentes 
Sociais Eulália Verônica, Priscila Julião 
e Melina Borges, com a retaguarda 
operacional de Emerson Gonçalves, 
coordenador do setor de Captação de 
Recursos e Eventos.

O Serviço Social, na Saúde Mental, tem 
como objetivo contribuir para a efetivação 
do atendimento aos usuários e famílias 
durante o processo de tratamento. 
Tendo como competências  atuar  junto 
com as questões sociais, na proteção e 
recuperação da  saúde, demonstra que 

a atenção a  saúde  não está somente 
direcionada ao campo médico. Desta 
forma, os assistentes sociais do Hospital 
Mahatma Gandhi proporcionaram 
aos alunos da Anhanguera um diálogo 
sobre a práxis da profissão, de modo a 
contribuir com visões da rotina hospitalar 
vivenciada pelos mesmos.

A diretoria do Hospital Mahatma 
Gandhi vê como essencial o incentivo e 
a realização de eventos dessa natureza 
e novos projetos estão sendo analisados 
para futuras realizações.

CAMPANHA “DR. CÉLIO RODRIGUES LAHÓZ” ARRECADA 218 
TOALHAS PARA O HOSPITAL MAHATMA GANDHI

TREINAMENTO COM GESTORAS 
DA UPA CARAPINA FOMENTA 

ATUAÇÃO INOVADORA

Pelo terceiro ano consecutivo a família 
do saudoso Dr. Célio Rodrigues Lahóz 
realizou a campanha de arrecadação 

de toalhas de banho para os pacientes do 
Hospital Mahatma Gandhi, arrecadando 
218 unidades. A doação é um tributo ao 
idealizador do projeto, o renomado médico 
que por 45 anos trabalhou na instituição e 
sabia das necessidades e das dificuldades 
para se manter o hospital. 

A família Lahóz, através da sua 
esposa Delia Marise Menna Barreto 
Rodrigues, dos filhos Fabiola e Rodrigo 
e dos netos, enviou a mensagem 
abaixo:

“Para a família de Célio Rodrigues 
Lahóz, esta é uma campanha especial. 
São dois anos de sua ausência e de muita 
saudade. Mas essa saudade não nos traz 
dor porque ele só nos deixou amor através 
do seu exemplo de vida. Sua generosidade 
permanece entre nós e um de seus 

últimos atos foi encabeçar esta campanha, 
justamente por saber que o Hospital Mahatma 
Gandhi precisava de toalhas de banho. Ficou 
feliz com o resultado e nos disse: vamos fazer 
todos os anos! Ironicamente ele partiu a 
pouco mais de um mês depois. Mas não foi a 
última. Continuamos conforme era seu desejo. 
Continuamos sabendo que estamos fazendo 
à vontade dele. Por isso é com saudades, 
mas também com muita alegria que este 
ano entregamos 218 toalhas de banho para 
esse hospital que cresceu modernizado e 
principalmente humanizando o tratamento 
dos pacientes.

Agradecemos o carinho e o respeito que 
sempre nutriram pelo Dr. Célio. Agradecemos os 
amigos e parentes que junto conosco abraçam 
todos os anos esta causa e contribuem com 
a campanha. Aceitem a singela doação com 
o nosso compromisso de sempre estarmos à 
postos para o que essa instituição necessitar.   
(Catanduva 16/12/2021)”.

A “Gestão de Alta Performance” foi 
o tema do treinamento realizado 
em dezembro último na Upa de 

Carapina (Serra-ES), administrada pela 
Mahatma Gandhi, com as gestoras da 
unidade para aperfeiçoar suas habilidades 
e competências no que se refere a gestão 
de pessoas e de processos, gerando 
desenvolvimento no ambiente de trabalho. 

O treinamento foi ministrado pela 
enfermeira Halina, responsável pela 
educação permanente na Upa. A iniciativa 
abre caminho para a motivação, além de 
obter soluções e inovações referentes aos 
desafios do dia a dia. O objetivo é realizar 
vários momentos como esse e o propósito 
maior é sempre refletir no atendimento de 
qualidade ao cidadão.

SERRA-ESCATANDUVA-SP
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Para as pacientes do Hospital Mahatma Gandhi o Outubro 
Rosa teve também emoção e diversão em alto astral. A equipe 
de Fisioterapia e Educação Física exibiu o filme “Se Ela 

Dança Eu Danço”, além de se abordar a questão da importância da 
prevenção precoce do câncer de mama, abordando temas como o 
ato de se cuidar e examinar. 

No evento foram distribuídas pipocas (fornecidas pela equipe 
de Assistência Social), sucos e bombons, além de uma alegre 
decoração com balões proporcionando um visual rosa, alusivo à 
campanha Outubro Rosa, como uma forma humanizada e carinhosa 
para que as pacientes nunca se esqueçam que o amor próprio é a 
melhor prevenção.

CINEMA NO OUTUBRO ROSA
CATANDUVA-SP

A CIPA da Associação Mahatma Gandhi vestiu o azul de 
novembro e entrou com tudo na luta pela conscientização 
sobre o câncer de próstata. Uma das ações aconteceu na USF 

DR. Geraldo Mendonça Uchôa, na Vila Lunardelli, em Catanduva-
SP, realizado pela Enfermeira Franciele Córdoba Peres, da USF e 
também pelo cipeiro e farmacêutico Alexandre Glerian Dias.

Pacientes e Colaboradores da Unidade receberam informações 
importantes sobre a prevenção ao câncer de próstata e a 
necessidade dos exames preventivos em homens acima de 40 anos.

CIPA DE CATANDUVA REALIZA AÇÃO DO 
NOVEMBRO AZUL EM USF

CATANDUVA-SP

O último dia 20 de outubro foi o chamado DIA D na UPA de 
Barretos-SP. Coordenado por Enel Rogério Canêo, gestor 
da unidade, todos os colaboradores se uniram para uma 

ação que objetivou uma limpeza geral em todos os espaços, com 
descarte, reutilização, encaminhamento e organização de materiais 
e equipamentos.  

“Tive essa iniciativa e a ideia foi abraçada por todos, pois visamos 
um ambiente mais limpo e funcional, o que se reflete imediatamente 
no desenvolver de nosso trabalho diário. Organizamos todos os 
prontuários, almoxarifado, casa de manutenção, documentação antiga 
até mesmo de outras empresas e que ainda estavam aqui, dificultando 
nosso trabalho e prejudicando até mesmo aspectos da higiene do local. 
Ganhamos muito mais agilidade e tempo”, afirma Enel.

COLABORADORES REALIZAM O DIA D
BARRETOS-SP

No último dia 23 de dezembro foram realizados os sorteios 
das duas cestas de Natal que, todos os anos, a Ótica 
Kassis disponibiliza para os colaboradores do Hospital 

Mahatma Gandhi e UPA Catanduva. Os sorteios aconteceram 
com a presença da Diretora da ótica, Marcela Kassis Baldo. O 
Auxiliar de Enfermagem Kelton Juliano dos Reis foi o ganhador do 
Hospital Mahatma Gandhi e a Coordenadora de Farmácia, Monique 
Aparecida F. da Silva Mantovani, foi a sorteada da UPA Catanduva.

OS GANHADORES DO TRADICIONAL SORTEIO 
DA CESTA DE NATAL DA ÓTICA KASSIS

CATANDUVA-SP
A CIPA da Associação Mahatma Gandhi de Catanduva-SP 

também realizou ação voltada ao Novembro Azul, destinada 
aos motoristas da instituição que atendem a população 

no transporte de pacientes para consultas e atendimentos no 
município.

Ação foi organizada pelo cipeiro Johnatan Aparecido Teixeira e 
realizada com o apoio do também cipeiro Nildo Farias.

A ação, realizada no Núcleo Técnico e Administrativo, contou 
com a participação da Dra. Fernanda Marra Martinez Perez, 
Médica Coordenadora dos Médicos da Atenção Primária de 
Catanduva, participando de um interessante bate papo com todos 
os motoristas, sobre a prevenção do câncer de próstata.

NOVEMBRO AZUL PARA OS MOTORISTAS
CATANDUVA-SP
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NATAL
“TEMPO  DE  CONFRATERNIZAÇÃO”

DENTISTAS DA ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI 
RECEBEM MENÇÃO DE AGRADECIMENTO

A Associação Mahatma Gandhi, recebeu a visita do vereador 
Alan Figueiredo Marçal, que ofereceu Menção de Agradeci-
mento direcionada aos Dentistas da instituição pelos bons ser-

viços prestados à população de Catanduva.

A distinção foi recebida pelo Coordenador Odontológico Leonar-
do Rincão, que agradeceu a honraria; “esta distinção eu divido com 
cada profissional de saúde bucal da Associação Mahatma Gandhi, que 
atendem a população de nossa cidade com dedicação e seguindo as di-
retrizes traçadas e preconizadas pela Mahatma e pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde“.

O presidente da Associação Mahatma Gandhi, Dr. Luciano Lo-
pes Pastor fez questão de registrar neste espaço o seu agradecimen-
to; “Esta iniciativa do nobre Vereador Alan Figueiredo Marçal confirma 
mais uma vez sua sensibilidade e sua preocupação para com a popula-

CATANDUVA-SP

ção, sem esquecer a instituição e os profissionais que todos os dias ves-
tem seu profissionalismo no cumprimento de suas missões que é cuidar 
da saúde das pessoas. Esta homenagem que ele presta aos nossos den-
tistas nos enche de gratidão e reforça a admiração que temos por esse 
vereador que tanto contribui para o desenvolvimento de nossa querida 
Catanduva”.

UPA CONTINENTE: CONFRATERNIZAÇÃO
E CESTAS DE NATAL

T oda a equipe da UPA Continente (Florianópolis-SC), 
realizou belíssima comemoração de Natal em prol dos 
colaboradores, em homenagem ao final de um ano cheio 

de desafios para todos. Como uma forma de agradecimento, 
o pessoal da administração, em conjunto com os parceiros da 
área comercial e empresarial, viabilizaram aos colaboradores, 
nos dias 20 e 21 de dezembro, confraternização especial de 
final de ano e entrega das cestas de Natal a cada um deles.

Foram momentos de alegria e de comemoração à vida e 
ao trabalho que realizam em prol da população atendida 
através da UPA Continente.

FLORIANÓPOLIS-SC

AÇÃO ESPECIAL: EQUIPE NASF 1 DE
CATANDUVA REALIZA AÇÃO DE NATAL

Dentre as muitas ações de Natal desenvolvidas pela Associação 
Mahatma Gandhi através das mais diversas equipes que 
cuidam da saúde pública em Catanduva, registramos aqui o 

evento da equipe do Nasf 1 que realizou uma manhã especial de 
Natal, com apresentação de danças e teatro, com a participação 
de crianças e pacientes de saúde mental, atendidas pela equipe. O 
evento aconteceu no Centro Comunitário do Solo Sagrado II.

O Papai Noel distribuiu presentes para as crianças (arrecadados 
através de doações de pessoas 
e empresas) e, no final, foram 
servidos salgadinhos, lanches, 
refrigerantes e um delicioso 
bolo de chocolate, para alegria 
da criançada.

Para o vice-presidente da 
Associação Mahatma Gandhi, 
Marcelo Bauab de Carvalho, 
presente no evento, “eventos 
como esse demonstram a linha 
de humanização que a Mahatma 
Gandhi utiliza em todos os 
seus trabalhos como gestora 
de saúde. Foi maravilhoso ver 
a alegria dessas crianças, que 
enviaram cartinhas para o Papai 
Noel e essa maravilhosa equipe 
do Nasf 1 se empenhou, buscou 
ajuda, buscou parceria e hoje 
a gente vê tudo isso realizado. 
Merecem os parabéns de toda 
a nossa instituição, assim como 

outras equipes que também estão realizando seus eventos de Natal”. 
O Diretor Marcos Roberto Nishiyama também esteve no evento, 
representando a diretoria da instituição.

CATANDUVA-SP
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NATAL
“TEMPO  DE  CONFRATERNIZAÇÃO”

FISIOTERAPEUTA E EDUCADORES FÍSICOS 
PRESENTEIAM PACIENTES DO HOSPITAL 

MAHATMA GANDHI

Uma linda ação humanitária que nasceu de uma ideia da 
Educadora Física do Hospital Mahatma Gandhi, Mariana 
Crivelari Anastácio e foi imediatamente abraçada e 

aprimorada pelos outros dois Educadores Físicos do Hospital, 
André Luiz Fernandes e Mariele de Cássia Seguesse e pelo 
Fisioterapeuta Raphael Rainier Ângulo Vilarinho e resultou num 
rastro de alegria que percorreu todo o Hospital, com a distribuição 

de mini panetones aos 
pacientes.

Foi uma bela ação so-
lidária de Natal entre 
amigos e familiares dos 
organizadores para a 
aquisição dos mini pane-
tones que fizeram a ale-
gria e a delícia desses pa-

cientes, muitos deles sem família e que precisam do calor humano, 
da amizade e do carinho das pessoas em campanhas que vão ao 
encontro da linha terapêutica utilizada no tratamento humanizado 
adotado com sucesso pela instituição.

CATANDUVA-SP

DEZEMBRO VERMELHO NA USF DR. GERALDO
 MENDONÇA UCHOA, GERIDO PELA

MAHATMA GANDHI

O Dezembro Vermelho foi abraçado pela Associação Mahatma 
Gandhi, que vem realizando, juntamente com a CIPA, eventos, 
reuniões e palestras de conscientização da população, nas mais 

diversas unidades onde faz a gestão de saúde. A Campanha Dezem-
bro Vermelho foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.504/2017 como 
forma de gerar mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a 
Aids e outras ESTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis). A ação 
objetiva, ainda, chamar a atenção para a prevenção, a assistência e a 
proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

Constitui-se em um conjunto de atividades relacionadas ao enfren-
tamento ao HIV/Aids e às demais ESTs ou ISTs (infecções sexualmente 
transmissíveis, em consonância com os princípios do Sistema Único de 
Saúde (SUS), de modo integrado em toda a administração pública, com 
entidades da sociedade civil organizada e organismos internacionais.

CATANDUVA-SP

Aqui você confere o registro da ação desenvolvida na USF Dr. Ge-
raldo Mendonça Uchoa, na Vila Lunardeli, em Catanduva, tendo à 
frente Franciele Córdoba Peres (Enfermeira Rt), Alexandre Gle-
rian Dias (CIPA e Farmaceutico) e toda a equipe de colaboradores 
da USF Dr Geraldo Mendonca Uchoa, da Vila Lunardeli.

Outras ações foram desenvolvidas pela Associação Mahatma Gan-
dhi, em Catanduva e nas outras 21 cidades, dos cinco Estados brasi-
leiros onde realiza a gestão pública de saúde.

ARRECADAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA
NATAL DAS CRIANÇAS CARENTES

A Associação Mahatma Gandhi também acredita no 
milagre do sorriso infantil e por isso a Coordenação da UPA 
Continente (Florianópolis-SC), realizou uma belíssima 

ação de Natal, arrecadando brinquedos e foram entregues para as 
crianças das famílias com baixa renda das comunidades Coloninha 
e Monte Cristo e contou com a presença de Cléia, Coordenadora 
da UPA Continente, e da líder de comunidade Dona Claudia.

Ao realizar e apoiar 
campanhas dessa natu-
reza a Associação Mahat-
ma Gandhi reafirma sua 
posição de proporcionar 
um atendimento humani-
zado, respeitando a digni-
dade humana no atendi-
mento à saúde pública.

FLORIANÓPOLIS-SC

COLABORADORES ELEGEM
OS MELHORES DO ANO!

A equipe da UPA Carapina (Serra-ES), gerida pela Associação 
Mahatma Gandhi, comemorou o fim de ano em alto astral. 

Com uma ação denominada ”Melhores do Ano”, a admi-
nistração preparou um 
evento diversão e reco-
nhecimento profissional, 
com a presença de todos 
os colaboradores, que in-
teragiram votando entre 
si no colega mais sorri-
dente, mais companheiro 
e mais versátil

SERRA-ES
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ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI 

TEM NOVO VICE-PRESIDENTE

Nota emitida pelo Presidente da Associação 
Mahatma Gandhi, Dr. Luciano Lopes Pastor:

“Depois de 7 anos de uma atuação excelente, 
Marcelo Fernandes dos Santos deixou a vice-pre-
sidência da Mahatma Gandhi. Os motivos de seu 
afastamento são de ordem pessoal. Deixa um le-
gado de anos de dedicação, que ficarão escritos 
na nossa história. Leva consigo o orgulho de um 
trabalho bem realizado e a felicidade de poder de-
dicar-se ao seu definitivo projeto de vida. De nossa 
parte, continua a amizade, o respeito e votos de 
pleno sucesso.

A mudança na diretoria ocorreu sem maiores 
preocupações, pois felizmente contamos com uma 
diretoria composta por pessoas que comungam do 
mesmo ideal e preparadas para servir em todas as 
frentes de trabalho. Conforme prevê nosso Estatu-
to, em caso de vagância de cargo, o ocupando do 
cargo seguinte é promovido, e desta forma é com 
muita alegria e convicção que anunciamos que o 

CATANDUVA-SP

novo vice-presidente da Associação Mahatma 
Gandhi é o Servidor Público Marcelo Bauab de 
Carvalho.

Há seis anos fazendo parte da diretoria e há cin-
co no cargo de secretário, Marcelo Bauab de Carva-
lho sempre participou ativamente do dia a dia do 
Hospital Mahatma Gandhi e de nossa Organização 
Social, com profundo conhecimento de nossa es-
trutura organizacional e uma visão empreendedo-
ra possibilitando que essas mudanças aconteçam 
de forma serena, firme e confiante, garantindo a 
continuidade de nosso trabalho sem interferência 
no atendimento à população, seja no Hospital ou 
nas unidades onde realizamos a gestão de saúde, 
através de um trabalho humanizado e de excelên-
cia no atendimento”.

MEDITAÇÃO MARCA O FINAL DO  JANEIRO BRANCO AOS
 COLABORADORES DO HOSPITAL  MAHATMA GANDHI

O Janeiro Branco, mês de conscientização 
sobre a importância da saúde mental, foi 
tema de uma série de ações da Associação 

Mahatma Gandhi ao longo do primeiro mês do 
ano.

O Hospital Mahatma Gandhi realizou uma 
“Semana de Meditação” envolvendo todos os 
colaboradores, com uma programação especial e 
dinâmica, com diversas opções de horários. A ação 
se desenvolveu no anfiteatro do hospital, que foi 
todo preparado para transmitir um clima de paz e 
tranquilidade, com musica de fundo, orientação e 
decoração.

CATANDUVA-SP

A proposta da campanha foi a de gerar cons-
cientização e promoção da saúde da mente, ten-
do como máxima a célebre frase “mente sã, corpo 
são”. O Hospital Mahatma Gandhi é uma instituição 
que se preocupa com o bem estar e a felicidade 
de seus colaboradores e a meditação é uma ferra-
menta bem eficiente para a saúde mental e equilí-
brio emocional. Começando com um exercício res-
piratório bem simples, que melhora a oxigenação 
do cérebro, a prática pode ser curta. Apenas alguns 
minutos são suficientes. Os resultados são imedia-
tos. E, se feita com regularidade, a meditação é 
realmente transformadora.

Ao final da sessão de meditação o colaborador 
recebia um incenso, uma mensagem e dirigia-se a 
uma caixa onde constava que lá ele encontraria a 
pessoa que poderia ajudá-lo no equilíbrio da sua 
vida e da sua saúde mental. Ao abrir a caixa, o co-
laborador via sua própria imagem refletida num 
espelho.

A ação foi desenvolvida pelo Coordenador de 
Fisioterapia, Raphael Rainier Ângulo Vilarinho e 
sua equipe formada pelos Educadores Físicos An-
dré Luiz Fernandes, Mariele de Cássia Seguesse 
e Mariana Crivelari Anastácio.

PROGRAMAÇÃO PARA AS CRIANÇAS
 EM MARICÁ-RJ

O setor de Humanização da Rede de Urgência 
e Emergência (RUE) de Maricá-RJ, gerida 
pela Associação Mahatma Gandhi, 

promoveram dias de surpresas divertidas para 
a criançada internada na pediatria do Hospital 
Municipal Conde Modesto Leal. A programação 
contou com a visita de super-heróis, médicos do 
amor, presentes e lanches.

O Posto de Atendimento 24h Santa Rita 
também presenteou seus pequenos pacientes 
com kits contendo desenhos para colorir e doces, 

MARICÁ-RJ

quando liberados pela pediatria na emergência, ao 
longo de toda uma semana. Novas experiências 
dessa natureza deverão se repetir.

www.associacaomahatmagandhi.com


