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ENTREVISTAS
O contador José Márcio de Oliveira 
aborda as questões contábeis do 
“Terceiro Setor” e o Coordenador 
Técnico Tiago Silva fala sobre seu 
trabalho junto às Unidades Básicas de 
Saúde.

PADRÃO DE QUALIDADE
Equipes de Enfermagem do HTO 
Baixada, de Nilópolis-RJ, recebem 
certificados pelos elogios captados pela 
ouvidoria da unidade.

HOMENAGEM
Verdadeiro símbolo da paz mundial e 
patrono de nosso Hospital, o indiano 
Mahatma Gandhi é homenageado os 
71 anos de sua morte.

TRANSPARÊNCIA
Associação Mahatma Gandhi 
realizando capacitação no Hospital M. 
Dr. Munir Rafful (Volta Redonda-RJ) 
dentro do projeto Transparência. 

JORNAL DIGITAL
Todas as edições do Jornal do Mahatma 
Gandhi foram colocadas à disposição 
do público através do site www.
associacaomahatmagandhi.com

Iniciada Residência de Psiquiatria 
no Hospital Mahatma Gandhi

Uma nova vida é possível !

Programação especial marca a 
Semana Internacional da Mulher

Tela de Jesser Valzacchi retratando Benedito 
Zancaner, do acervo do Hospital Mahatma Gandhi

“A solidariedade é o 
sentimento que melhor 

expressa o respeito pela 
dignidade humana” e esta é 
a frase que melhor resume 

quem foi Benedito Zancaner, 
o homem que criou o nosso 
Hospital Mahatma Gandhi, 

que completa 50 anos.
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BENEDITO ZANCANER: UM TRIBUTO AO 
FUNDADOR DO HOSPITAL MAHATMA GANDHI

“A solidariedade é o 
sentimento que melhor 

expressa o respeito pela 
dignidade humana” e esta é 
a frase que melhor resume 

quem foi Benedito Zancaner, 
o homem que criou o nosso 
Hospital Mahatma Gandhi, 

que completa 50 anos.
Tela de Jesser Valzacchi retratando Benedito 
Zancaner, do acervo do Hospital Mahatma Gandhi
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O consultório dentário do Hospital 
Mahatma Gandhi é hoje uma realida-
de, proporcionando benefícios que ga-
rantem uma melhor qualidade de vida e 
o resgate da autoestima dos pacientes.

No último dia 6 de março o Hospital 
recebeu o tão desejado compressor, um 
equipamento de alto custo. A doação 
partiu da empresa Evolução Sistemas 
Eletrônicos, através de seu proprietá-

CATANDUVA-SP

Doado 
compressor 
para consultório 
dentário 
do Hospital 
Mahatma 
Gandhi

O dia 1º de março marcou mais um 
feito do Hospital Mahatma Gandhi, com 
a primeira reunião com os Médicos Resi-
dentes que optaram pela especialização de 
Psiquiatria. Presentes Dr. Gerardo Araújo 
Filho (supervisor do Programa de Residên-
cia Psiquiátrica do HMG), os diretores Dr. 
Luciano Lopes Pastor e Marcelo Fernan-
des Santos, além das coordenadoras de 
Terapia Ocupacional,  Psicologia, Assistên-
cia Social e Enfermagem do Hospital.

Para esta nova fase a instituição reali-
za reformas e adequações possibilitando 
maior conforto e dinamismo. Os quatro 
médicos-residentes são:

Marcelo Felipe de Melo Oliveira, de 
Franca-SP – Formado pela URRG – Univer-
sidade Federal do Rio Grande.

Marina Colombini Bergemann, de Rio 
Preto, formada pela UNIUBE – Universida-
de de Uberaba-MG.

Jéssica Scacalossi Goulart, de Nhan-
deara-SP, Formada pela  FACERES de São 

Hospital Mahatma Gandhi 
recebe sua primeira turma 
de Médicos Residentes de 
Psiquiatria

Entre os dias 13 a 15 de novembro foi realizada eleição dos Membros da Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes (C.I.P.A.). Foram eleitos: 1º lugar - Andréia 
Aparecida Voltam (UPA Catanduva), 2º - Nildo Farias de Almeida (UBS), 3º - Savana 
de A. Maguetas Milani (CAPS II), 4º - Marcel Faustino da Silva (HMG), 5º - Darlei 
Santos de Oliveira – “Bahia” (HMG) e 6º - Eduarda O. de Aro Margonar (UBS).

Suplentes, pela ordem de classificação: Alexandre Aparecido Roberto (HMG), 
Raphael Rainer A. Vilarinho (HMG), Helber de Souza (UBS), Alexandre Glerian 
Dias (UBS) e Vinícius Luiz Valadão (UPA Bebedouro).

Associação Mahatma Gandhi 
realiza eleição da C.I.P.A.

rio Marlus Germano Ferreira de Melo 
(foto). Belíssima ação de uma empre-
sa que se preocupa com ação social 
em prol das instituições beneficentes. 
Obrigado em nome de toda a Família 
Mahatma Gandhi.

O Projeto Transparência tem como 
objetivo de disseminar cultura de trans-
parência, fortalecer os mecanismos 
de controle social, realizar divulgações 
proativas de informações de interesse 
coletivo e, ainda, direito de acesso ao 
cidadão através de um instrumento de 
responsabilização e eficiência. 

Em fevereiro último as equipes do 
Hospital Municipal Doutor Munir Ra-
fful-Volta Redonda-RJ e da Sede da As-

VOLTA REDONDA-RJ

Projeto Transparência realiza  
capacitação

sociação Mahatma Gandhi na cidade 
do Rio de Janeiro, se reuniram para a ca-
pacitação da Lei de Acesso à Informa-
ção e Transparência pela Escola de Go-
verno e Gestão (EGG) de Volta Redonda.

O programa já vem sendo desenvol-
vido em várias cidades do Rio de Janeiro 
e trata-se de um importante instrumen-
to de ética e comprometimento para 
com a população das respectivas loca-
lidades.

Em fevereiro último a Associação  
Mahatma Gandhi passou a fazer o ge-
renciamento e execução de cinco CAPS na 
cidade de Viamão-RS.

Trata-se do sétimo município mais po-

VIAMÃO-RS

Associação Mahatma Gandhi 
agora também atuando no 
Estado do Rio Grande do Sul

CATANDUVA-SP

José do Rio Preto.
Luz Armenta, de Valledupar - Colôm-

bia, formada pela Universidade Metropoli-
tana de BARRANQUILLA - Colômbia.

puloso do estado do Rio Grande do Sul, 
com população estimada de 250 mil habi-
tantes. É a maior cidade em extensão ter-
ritorial da Região Metropolitana de Porto 
Alegre, distante apenas 24 km da capital.

CATANDUVA-SP
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lhando na lavoura, pas-
saram ainda por outras 
cidades, até chegarem à 
Fazenda Agudo, em Or-
lândia-SP. Lá ficaram por 
vários anos. Os filhos tra-
balhavam durante o dia 
e, à noite, um “professor” 
leigo os alfabetizavam à 
luz de lamparina.

Com todos já cresci-
dos e com os recursos 
que juntaram ao longo 
dos anos como colonos 
da fazenda, o filho mais 
velho, Giuseppe, que 
depois passou a assinar 
José, recebeu a tarefa de 
procurar uma proprieda-
de que eles tanto sonha-
vam. Depois de muitas 
buscas, acabou optando 
por uma área de mato 
chamado São João, perto 
do Córrego Bate-Panela, 
próximo a vila de Cerra-

dinho, hoje Catanduva. Adquiriram 250 
alqueires de terra, para serem pagos 
em cinco anos, mas, com a determina-
ção e o trabalho de toda a família unida, 
acabaram quitando a dívida em quatro 
anos.

José ficou durante dois anos, com 
um grupo de “camaradas”, derrubando 
a mata e preparando a terra para a che-
gada da família e, consequentemente, 
os primeiros cafezais. E assim a famí-
lia foi cultivando, plantando, colhendo, 
perdendo dinheiro em algumas colhei-
tas e ganhando em outras, mas sempre 
unidos e reinvestindo todo o lucro ob-
tido. As empresas foram crescendo e o 
ramo de atuação se diversificando. Com 
o tempo o patrimônio foi dividido entre 
os filhos, então já casados e com suas 
respectivas famílias sendo formadas. A 
semente do trabalho já havia germina-
do, gerando frutos e novas sementes 
baseadas sempre no amor e no respeito 
ao trabalho.

Nesta época Benedito Zancaner 
começava a demonstrar interesse nas 
questões de espiritualidade. Apesar de 
toda sua família ser de formação cató-
lica, este filho encontrou na doutrina 
espírita muitas respostas para suas dú-
vidas e um sentido maior para sua vida.

Casou-se com Romana Adolfo Zan-
caner, com quem 
teve seis filhos: 
além da filha 
“ t e m p o r o n a ” 
Léssia Zancaner 
Bueno Netto e 
Hermínia (hoje 
com 99 anos) e 
os já falecidos 
Nilo, Nelson, Elza 
e Rui Zancaner. 
Chamado pelos 

Se o Hospital Mahatma Gandhi é 
hoje uma referência nacional no trata-
mento de doenças mentais e dependên-
cia química, deve-se, com toda certeza, a 
alguns nomes que, há mais de 50 anos, 
empenharam-se e se entregaram neste 
projeto. Embora todos mereçam home-
nagens, decidimos começar as matérias 
alusivas a este Jubileu de Ouro focali-
zando a vida e obra de Benedito Zanca-
ner, aquele que pode ser considerado o 
grande mensageiro que projetou nos 
demais a missão de fundarem uma ins-
tituição. E assim nasceu o Hospital Psi-
quiátrico Espírita Mahatma Gandhi.

Nascido em Santa Rita do Passa 
Quatro-SP, no dia 28 de junho de 1893, 
véspera do Dia de São Pedro, foi ba-
tizado Benedito Pedro Zancaner. A 
saga de sua família se confunde com a 
história de milhares de imigrantes que 
chegaram no Brasil no início do século 
XX. Vindos da Itália com dois filhos, seus 
pais Giovanni Zancaner e Angela Gio-
vanna Buccou foram trabalhar como 
colonos em lavouras de café no interior 
do Estado de São Paulo, fugindo da crise 
que atingia os países europeus. No Bra-
sil tiveram mais seis filhos, dentre eles 
Benedito.

O primeiro destino foi Descalvado, 
no interior de São Paulo. Sempre traba-

Benedito Zancaner, o coração 
do Hospital Mahatma Gandhi

Através de doutrina espírita Benedito 
Zancaner foi adotando uma postura de 
vida de total simplicidade e entrega, con-
vivendo com nomes expressivos como 
Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. 
Juntou-se a outros nomes de catandu-
venses respeitáveis, nascendo assim a 
ideia de construir um hospital espírita 
psiquiátrico. Pela sua identificação com o 
líder indiano Mahatma Gandhi, um men-
sageiro da paz, resolveu homenageá-lo 
com o nome do hospital.

Com os filhos já crescidos e encami-
nhados, Zancaner fez a divisão dos bens 
e ficou com a Fazenda Bom Jardim, loca-
lizada entre Ariranha e Palmares. Para 
que sua missão fosse cumprida, optou 
em vender esta propriedade e com o di-
nheiro recebido comprou a área de terra 
em Catanduva, na Vila Sotto, e deu início 
a construção do Hospital. 

Sua participação não se resumiu em 
comprar a terra e ajudar a construir. O 
Hospital Mahatma Gandhi passou a ser a 
realização de um sonho. Colocou a “mão 
na massa”, e participava da construção 
ativamente e mesmo nos anos seguintes 
ainda era encontrado sempre na insti-
tuição, consertando telhados, trocando 
torneiras, buscando recursos junto aos 
amigos da iniciativa privada.

No dia 21 de janeiro de 1992 Benedi-
to Zancaner deixava este mundo e partia 
para uma nova morada, deixando um 
caminho de luz pontuados pelas diversas 
obras que ajudou e que construiu. 

“Nossa nova diretoria retomou a dire-
ção que Zancaner tinha pensado para o 
Hospital Mahatma Gandhi, proporcionan-
do um tratamento humanizado e digno do 
ser humano”, afirma o atual presidente 
do Mahatma, Dr. Luciano Lopes Pas-
tor. “O trabalho deste grande benfeitor nos 
ilumina e nos orienta a cada amanhecer”, 
complementa Marcelo Fernandes dos 
Santos, vice-presidente.

Encerramos esta matéria com a certe-
za de que para traduzirmos em palavras 
quem foi Benedito Zancaner uma página 
ou um livro inteiro não seriam suficien-
tes. Agradecemos aqui a colaboração do 

NASCE O HOSPITAL MAHATMA GANDHI

demais familiares de “Tio 
Benedito”, mudou-se 
com sua família para Ca-
tanduva-SP, onde viveu a 
segunda metade de sua 
vida, sempre empenha-
do em ajudar o imortal 
Padre Albino e manter 
várias instituições bene-
ficentes, como a Casa da 
Criança Sinharinha Netto, 
o Orfanato Ortega e Jo-
sué, o Educandário São 
José, o Hospital Padre Al-
bino, a Faculdade de Me-
dicina, dentre outras.

seu genro, Sylvio Antonio Bueno Netto 
que nos passou as informações para que 
o texto pudesse ser redigido e nos conta 
um episódio que bem demonstra a gran-
deza de alma do nosso homenageado:

 “Já idoso, certa vez a família decidiu fa-
zer uma festa surpresa para ele. Seria na 
fazenda. Usando alguns argumentos o con-
venci a ir comigo até a lá. Chegando, ele viu 
todos os familiares reunidos para recebe-lo 
e então percebeu a ‘armadilha’. Ele não era 
festeiro. Olhou para mim e disse: ́ vocês de-
vem ter gasto um bom dinheiro para fazer 
esta festa. Pois não saio do carro se você 
não me der um cheque no mesmo valor 
das despesas da festa, para que eu ajude 
algumas instituições necessitadas. Para que 
o aniversariante estivesse presente na fes-
ta, precisei fazer mesmo o cheque. Esse era 
o meu sogro”, conta seu genro, Sylvio A. 
Bueno Netto.

Temos a certeza de que Benedito 
Zancaner é o coração do Hospital Mah-
atma Gandhi e que pulsa todos os dias, 
a cada paciente que é recuperado, justi-
ficando nosso slogan de que  “Uma nova 
vida é possível”. Obrigado, Benedito 
Zancaner!A matriarca Sra. Angela com os seis filhos homens: José, Antonio, 

Giocondo, Benedito, João e Angelo.

Benedito com a esposa Sra. Romana Adolfo Zancaner

Sylvio Antonio Bueno Netto, genro de Benedito Zancaner e quem 
muito nos auxiliou nas informações para esta matéria, ao lado do 
filho Adriano.

Benedito Zancaner e Aurora Zancaner 
Sanches (Lola Zancaner) e no centro 
o médium Espírita Chico Xavier, todos 
trabalhadores da Seara do Bem.
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ENTREVISTA

JOSÉ MÁRCIO DE 
OLIVEIRA

Prestação de Contas do 
Terceiro Setor

Contador, Especialista em Auditoria e Perícia Contábil 
(UNIRP), MBA em Administração Pública (FGV), Extensão em 
IFRS e NIAS (FIPECAFI), Especialista em Direito, Políticas Pú-
blicas e Controle Externo (UNINOVE), Empresário na área de 
Consultoria e Assessoria Contábil (JM SOLUÇÕES CONTÁBEIS 
CONSULTORIA), Ex-Coordenador e Professor do curso de 
Ciências Contábeis, Membro da CTCONF – Câmara Técnica 
de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Fede-
ração, José Márcio de Oliveira é contratado da Associação 
Mahatma Gandhi, onde atua como Consultor/Auditor de 
todo o setor de Prestação de Contas.

Neste artigo o renomado profissional conta como fun-
ciona o conhecido “Terceiro Setor”. Leiam, porque vale a 
pena!

CONTABILIDADE NO TERCEIRO SETOR – Prestação 
de Contas

Terceiro Setor são as organizações não governamen-
tais, que não têm finalidade de lucro, mas congregam 
objetivos sociais, filantrópicos, culturais, recreativos, re-
ligiosos, artísticos.

O primeiro setor é o governo, que é responsável pe-
las questões sociais.

O segundo setor é o privado, responsável pelas ques-
tões individuais, tendo objetivo primordial o lucro.

O terceiro setor é constituído por organizações sem 
fins lucrativos e não governamentais, que tem como ob-
jetivo gerar serviços de caráter público.

O Terceiro Setor é aquele que não é público e nem 
privado, no sentido convencional desses termos; porém, 
guarda uma relação simbiótica com ambos, na medida 
em que ele deriva sua própria identidade da conjugação 
entre a metodologia deste com as finalidades daquele. 
Ou seja, o Terceiro Setor é composto por organizações 
de natureza “privada” (sem o objetivo do lucro) dedicadas 
à consecução de objetivos sociais ou públicos, embora 

não seja integrante do Governo (administração estatal).
Para denominar essas entidades sociais no Brasil são 

utilizadas as mais diversas terminologias, entre elas, Ter-
ceiro Setor, Entidades sem Fins Lucrativos, Organizações 
Não Governamentais (ONGs), Organizações da Socieda-
de Civil, Entidades Beneficentes e Organizações Filantró-
picas, cada situação com as suas características.

As entidades sem fins lucrativos são beneficiadas por 
regulamentações legais específicas que lhes concedem 
imunidades e isenções tributárias e previdenciárias. A 
imunidade se caracteriza como proibição constitucional 
a entes políticos para tributar atos, fatos ou determina-
das pessoas, enquanto que isenção é renúncia ou favor 
legal do Estado configurado pela desobrigação de paga-
mento de determinado tributo, observados os requisitos 
normativos de legislação específica.

A contabilidade é vista como um sistema de infor-
mação formal e estruturado para demonstrar as origens 
dos recursos, e como eles foram aplicados, facilitando 
assim o aspecto da transparência. Assim, surge a neces-
sidade de utilização de ferramentas que promovam a 
transparência das ações. A contabilidade, pelo conjunto 
de informações quantitativas e qualitativas que contém, 
participa como protagonista nesse processo, fornecen-
do aos seus usuários informações e relatórios contábeis 
que tem por objetivo a evidenciação das operações reali-
zadas pela organização.

Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade (NBCT–
10.19) as entidades sem finalidade de lucro são aquelas 
em que o resultado positivo não é destinado aos deten-
tores do patrimônio líquido e o lucro ou prejuízo é deno-
minado, respectivamente, de superávit ou déficit.

Prestação de contas efetivas e transparentes são os 
desafios do milênio para todos os tipos de organização, 
visto que, cada vez mais há disputa pela confiabilidade e 
credibilidade em qualquer que seja o campo de atuação. 

Para as organizações do Terceiro Setor, este princípio é 
uma premissa básica a ser cumprida em busca da credi-
bilidade face à sociedade.

Uma prestação de contas é o resultado de como o 
recurso foi aplicado, pois se o dinheiro foi utilizado res-
peitando-se o que está escrito no Termo do Convênio 
e na Legislação, com certeza os responsáveis não terão 
dificuldades em terem suas contas aprovadas pelo Mi-
nistério Público. Fazer prestação de contas é provar com 
documentos onde foi gasto o dinheiro do Convênio. Por 
isso, é muito importante ficar atento desde o recebimen-
to dos recursos até o momento em que a prestação de 
contas seja entregue e aprovada.

Um dos principais desafios do terceiro setor é o seu 
financiamento. Para receber recursos públicos, é neces-
sário comprovar a idoneidade financeira e fiscal da enti-
dade, além de fazer a prestação de contas. No caso de 
recursos privados, são exigidas certas contrapartidas e, 
muitas vezes, as demonstrações financeiras precisam 
ser aprovadas por auditores independentes. Em uma 
ou em outra modalidade, a contabilidade deve se fun-
damentar em dados concretos, fidedignos e muito bem 
organizados.

Além disso, as organizações sem fins lucrativos preci-
sam comprovar que permanecem aptas a manter a isen-
ção de impostos. Daí a necessidade de uma escrituração 
contábil e fiscal regular, de qualidade e com informações 
que atendam a todos os usuários, em especial aqueles 
que as financiam.

O terceiro setor conta ainda com regras contábeis 
específicas. Não existe lucro ou prejuízo, e sim déficit 
ou superávit. As isenções ou imunidades precisam ser 
quantificadas para que sejam apontadas as contraparti-
das a ser entregues pela entidade. Em caso de superávit, 
este não pode ser distribuído aos associados, mas sim 
reinvestido. Já a remuneração de funcionários precisa ser 
registrada, para atender ao controle fiscal. E o trabalho 
de voluntários também deve ser valorado e registrado, 
assim como os bens recebidos em doação.

A legislação sobre terceiro setor prescreve os limites 
que devem ser adotados. Limites para remuneração, 
proibição para distribuição de lucros, cálculo de gratuida-
de, destinação do patrimônio no término das atividades, 
prestação de contas quando da utilização de recursos 
incentivados ou nas parcerias e convênios como o setor 
público. Também o controle das contrapartidas exigidas 
é motivo de preocupação. Desta forma, inexiste um ór-
gão regulador, mas um sistema legal que afeta as entida-
des. Outro ponto a considerar são as certificações, como, 
por exemplo a Certificação de Entidades Beneficentes de 
Assistência Social na Área de Educação (Cebas), que as-
seguram às entidades firmar certos tipos de parcerias e 
acessar recursos públicos.

Todas as entidades privadas sem fins lucrativos que 
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assinarem qualquer ajuste junto ao setor público para 
executarem políticas públicas, devem observar atenta-
mente a legislação que rege a forma de repasse.

Destaco algumas formas de repasses às entidades:
• Convênios: É o instrumento de cooperação onde 

há interesses convergentes, posto que a todos os conve-
nentes anima o mesmo propósito de servir ao interesse 
público. A partir da vigência da Lei Federal nº 13.019/14 e 
alterações, os convênios na forma do artigo 116 da LF nº 
8.666/93 e alterações poderão ser celebrados somente 
entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vincu-
ladas. Para as entidades do terceiro setor, os convênios 
estarão restritos à participação de forma complementar 
no Sistema Único de Saúde conforme previsto no § 1º do 
artigo 199 da CF.

• Contrato de Gestão: É o gênero de ajuste criado 
pela Lei Federal n.º 9.637 de 15 de maio de 1998. Desti-
na-se a transferir gestão de atividade, órgão ou entidade 
pública para a iniciativa privada, porém apenas para en-
tes que possuam capacitação comprovada pela Adminis-
tração Pública, com diretrizes que evidenciem ênfase no 
atendimento do cidadão-cliente, nos resultados qualitati-
vos e quantitativos, nos prazos pactuados e no controle 
social das atividades desenvolvidas e sejam ainda reco-
nhecidos e qualificados nos termos da Lei específica.

• Termo de Parceria: O Termo de Parceria, regula-
mentado pelo Decreto Federal n° 3.100, de 30/06/99177, 
é gênero de ajuste criado pela Lei Federal n° 9.790, de 
23/03/99 e alterações, que reúne características dos 
Contratos e Convênios tradicionais. Tem efeito jurídico 
similar ao Contrato de Gestão, definido na Lei Federal 
n° 9.637, de 15/05/98. Destina-se à disponibilização de 
recursos públicos para entidades do Terceiro Setor que 
obtenham junto ao Ministério da Justiça a qualificação 
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Públi-
co (OSCIP).

• Termo de Colaboração: instrumento por meio do 
qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela ad-
ministração pública com organizações da sociedade civil 
para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco propostas pela administração pública que en-
volva a transferência de recursos financeiros;

• Termo de Fomento: instrumento por meio do qual 
são formalizadas as parcerias estabelecidas pela admi-
nistração pública com organizações da sociedade civil 
para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco propostas pelas organizações da sociedade ci-
vil, que envolvam a transferência de recursos financeiros;

• Acordo de Cooperação: instrumento por meio do 
qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela ad-
ministração pública com organizações da sociedade civil 
para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco que não envolvam a transferência de recursos 
financeiros.

Destaco algumas condições que merecem análise do 
ente público, a fim de comprovar se há vantagem nos re-
passes públicos às entidades do terceiro setor:

• O acesso aos recursos públicos deve ser restrito 
apenas às entidades que preencham as condições ne-
cessárias, avaliáveis precedentemente à aprovação dos 
ajustes e aferíveis por sua legalidade e pelos resultados 
previamente comparados, entre aqueles alcançados 
pela gestão governamental (execução direta) e os já obti-
dos pela entidade beneficiária; 

• Os ajustes legalmente autorizados, se firmados, ne-
cessitam ser precisos quanto ao seu objeto, bem como 
fiéis ao estabelecimento claro das metas a serem atingi-
das e ainda, à existência de fato e sustentabilidade do ente 
parceiro, fatores estes que permitirão acompanhamento 
e avaliação dos órgãos públicos e da sociedade sobre:

• A efetiva confiabilidade na prestação dos serviços;
• O atingimento dos indicadores para aferição do 

cumprimento dos programas aprovados nas peças de 
planejamento do governo; 

• A otimização dos recursos; 
• A excelência dos serviços prestados; e
• A segurança para elaboração de pareceres conclu-

sivos sobre a aplicação dos recursos repassados.
Destaco ainda, algumas situações que impedem os 

repasses ao Terceiro Setor:
• Prestação de serviços ou de atividades cujo desti-

natário seja o aparelho administrativo do Estado;
• Plano de trabalho pouco detalhado;
• Não aposição de metas de execução;
• Caracterização insuficiente da situação de carência 

dos recursos;
• Ausência de projeto básico; 
• Projeto básico incompleto ou com informações in-

suficientes: falta ou insuficiência de padrões para men-
suração de custos;

• Falta de comprovação da existência de contraparti-
da, quando prevista;

• Orçamento subestimado ou superestimado;
• Objetos caracterizados apenas por obtenção de 

serviços junto ao setor privado ou mera contratação de 
mão de obra;

• Administrações que se servem de OSCs para fur-
tar-se ao procedimento licitatório e/ou realização de 
concurso;

• Entidade que estatutariamente declara finalidade 
não lucrativa, todavia não atende integralmente ao dis-
posto no artigo 12 da LF n° 9.532/97 que considera sem 
fins lucrativos a que não apresente superávit em suas 
contas ou, caso o apresente em determinado exercício, 
destine referido resultado, integralmente, à manutenção 
e ao desenvolvimento de seus objetivos sociais;

• Entidade irregularmente constituída, ou, se estran-
geira, sem autorização para funcionar no território nacio-
nal; 

• Entidade omissa no dever de prestar contas de par-
ceria anteriormente celebrada; 

• Entidade que tenha como dirigente membro de Po-
der ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 
entidade da administração pública da mesma esfera go-
vernamental na qual será celebrado o repasse; 

• Entidade com contas rejeitadas pela administração 
pública nos últimos 5 (cinco) anos, enquanto não for sa-
nada a irregularidade que motivou a rejeição e não forem 
quitados os débitos que lhe foram eventualmente impu-
tados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela re-
jeição, ou ainda a apreciação de contas estiver pendente 
de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; 

• Entidade que tenha sido punida com uma das san-
ções de suspensão e declaração de inidoneidade previs-
tas na Lei Federal de Licitações (8666/93) e na Lei Federal 
nº 13.019/14 e alterações, pelo período que durar a pe-
nalidade;

• Entidade e dirigentes com contas de parceria julga-
das irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 
de Contas de qualquer esfera da Federação;

• Dirigente responsabilizado por falta grave e inabili-
tada para o exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança, enquanto durar a inabilitação; 

• Dirigente considerado responsável por ato de im-
probidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos 
nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992.

O terceiro setor revela-se, cada vez mais, um merca-
do promissor e uma excelente oportunidade de traba-
lho. A busca por atualização é primordial para assegurar 
a autonomia do profissional contábil, por isso, é impor-
tante buscar ferramentas de atualização adequadas.

Diante destes fatos, vemos que a contabilidade tem 
um papel relevante no Terceiro Setor, pois ela irá nos 
demonstrar com clareza e precisão os fatos e atividades 
operacionais das entidades que compõem este impor-
tante setor. Os voluntários, doadores, parceiros e o go-
verno esperam que os recursos alocados sejam efetiva-
mente destinados à sua finalidade principal, e por isso a 
transparência é vital nessas organizações.

Sempre atualizada e buscando uma constante evolução, com 
qualidade de vida para pacientes e colaboradores, a diretoria do Hos-
pital Mahatma Gandhi proporcionou aos seus funcionários da área 
administrativa uma palestra intitulada “O Que é Coaching”, minis-
trada pela psicóloga Deise Piccolo, proprietária da empresa Triunfo 
Treinamento e Desenvolvimento Pessoal, que inclusive foi contratada 
para prestar este tipo de assessoria no Hospital Mahatma Gandhi.

Na palestra ela explicou o que é um Coaching e o quanto este pro-
fissional pode ajudar e orientar nos rumos profissionais e pessoais, 
superando barreiras, transpondo obstáculo e seguindo uma meta.

“Toda empresa ou instituição vive uma nova era. Essas inovações cons-
tantes precisam ser acompanhadas de orientadores que nos coloquem na 
linha de frente de nosso trabalho. Por isso achei muito importante essa 
palestra com a psicóloga Dra. Deise Piccolo’’, afirma o vice-presidente 
Marcelo Fernandes dos Santos.

Profissionais da área administrativa do Hospital 
Mahatma Gandhi assistem palestra sobre “Coaching”
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Catanduva-SP

Hospital Mahatma Gandhi comemora 
sucesso total na programação da Semana 
Internacional da Mulher
O Centro de Captação de Recursos e Eventos do Hospital Mahatma Gandhi, assim como a Diretoria da instituição 
avaliaram que a programação da Semana Internacional da Mulher superou as expectativas, ganhando a adesão 
de colaboradoras e pacientes.

Os eventos, que também fazem parte das comemorações que acon-
tecem ao longo de todo esse ano na programação do Jubileu de Ouro do 
Hospital, começaram logo depois do carnaval. No dia 06, quarta-feira de 
cinzas, o Grupo Coletivo de Mulheres lotou o Anfiteatro Amil Zákia com 
duas apresentações da palestra “A Evolução Histórica da Mulher e 
Suas Superações”, com apresentações para pacientes e colaboradoras. 
Nossos cumprimentos as palestrantes:  Tatiana Lamanna Lopes 
(psicóloga),  Angélica Almeida (coach de produtividade e alta per-
formance)  e  Rita Beschizza Lopes (consultora de beleza),  pela 
disponibilidade em ir até o Hospital e pelas palestras brilhantes. 
Viva o Dia Internacional das Mulheres!!!

Platéia que assistiu e aplaudiu a palestra sobre IST/AIDS

Dia 06 – Palestra “A Evolução Histórica da 
Mulher e suas Superações”

Grupo de mulheres na palestra sobre 
“A Evolução Histórica da Mulher e suas 

superações”.

Dia 07 – Palestra “Prevenção em IST/AIDS

Na quinta-feira, dia 07 de março, Gustavo Mazoni, Técnico em Preven-
ção, conduziu a palestra  “Prevenção em IST/AIDS”, realizada pela Secreta-
ria Municipal da Saúde de Catanduva e do Programa Municipal IST/AIDS. 
Aspectos importantes foram levantados e analisados na questão das doenças 
sexualmente transmissíveis, com a participação da “plateia” que aproveitou 
para fazer perguntas altamente pertinentes ao tema.

Este último dia também foi marcado por duas sessões de palestras mi-
nistradas pela profissional  Helenir Hernandes Kuschnaroff, do SESC Ca-
tanduva, com apoio de Roseli Sigoli, abordando o tema “Desenvolvimento 
Humano”, reunindo colaboradoras e pacientes.

“Desenvolvimento Humano” foi o tema da palestra de Helenir H. Kuschnaroff

Dia 08 – Palestra “Desenvolvimento Humano”
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Auditório lotado na comemoração às mulheres-
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - RJ

Mahatma Gandhi também comemora Dia Internacional 
da Mulher nas unidades do Estado do Rio de Janeiro

Em comemoração ao Dia Internacional da Mu-
lher, no último dia 12 de março, as colaboradoras 
das unidades geridas pela  Associação Mahatma 
Gandhi no Estado do Rio de Janeiro participaram da 
programação especial com o tema: “Mulheres Em-
poderadas  - Lugar de Mulher é aonde ela Quiser”. 
O evento foi prestigiado pelo Diretor Regional Sildi-
ney Costa  que realizou uma linda homenagem às 
colaboradoras, expressando dados estatísticos de 
gênero e desafios enfrentados. Contou ainda com 
a participação da Superintendente da Associação 
Mahatma Gandhi-Rio, Michele Mendes, que enfa-
tizou a relevância e reconhecimento das mulheres. 
A palestra ministrada pela coaching e programa-
dora Neuro Linguística  Alexandra Zainun  do 
grupo  #EuSaltoAlto  com o tema “Mulheres 
em Evidência” desenvolveu motivação e auto-
conhecimento, além de dinâmicas de autoesti-
ma, relacionamento interpessoal e resiliência. 
O evento contou com o apoio do Instituto Mahatma 
Gandhi de Tecnologia – Técnico em Saúde (IMG-
TEC) e espaços de bem-estar, com apresentação de 
Ballet, totem de fotos, sorteios, além de um delicioso 
coffee break tornaram o evento ainda mais especial.

Dia da Mulher: 
integração total 

incluindo todas as 
unidades do Brasil

Todas as unidades de 
saúde geridas pela Asso-
ciação Mahatma Gandhi 
realizaram eventos e progra-
mações alusivas ao Dia In-
ternacional da Mulher, en-
volvendo os Estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Espí-
rito Santo e Santa Catarina.  
Colaboradoras e pacientes re-
ceberam a homenagem numa 
clara demonstração do cari-
nho e do respeito que esta 
instituição dispensa à todas 
as mulheres que diariamente 
reafirmam sua dignidade, su-
perando preconceitos e distri-
buindo realizações.

Palestras motivacionais na homenagem às 
mulheres

Sildiney Costa, diretor regional (Rio de Janeiro)
da Associação Mahatma Gandhi

Mulher e arte: ballet inesquecível

Café Especial para pacientes e colaboradoras

Em 08 de março, quando oficialmente se comemora o 
Dia Internacional da Mulher, os eventos começaram logo 
às 06h40, recebendo com um farto café da manhã, as co-
laboradoras do turno noturno que saiam do trabalho, con-
tinuando até às 08h30, recebendo àquelas que chegavam 
para mais um dia de dedicação à instituição.

Um café da tarde também foi servido das 15h00 às 
16h30 para as colaboradoras desta faixa horária.

E ainda um terceiro café, desta vez destinado, exclusi-
vamente, para as pacientes, ação que, além de comemo-
rativa, tem também uma função terapêutica, atuando no 
tratamento das mesmas através da humanização e da so-
cialização.

Fechando com “chave de ouro”, a diretoria distribuiu 
flores para todas as colaboradoras que passaram pelo 
café.

Enfim, uma programação que demonstra o respeito 
que esta instituição dedica às mulheres, sejam pacientes 
ou colaboradoras. 

O “jardim da fonte” do Hospital Mahatma Gandhi foi o cenário para o café 
comemorativo às mulheres.

Farta mesa de café da manhã e da 
tarde, viabilizada graças ao apoio de 
várias empresas

Parte da equipe: Psicóloga, Assistente Social e Terapeuta Ocupacional 
participando ativamente no evento destinado às pacientes mulheres

Tatiana Lamanna Lopes, Angélica 
Almeida e Riita Beschizza Lopes 
do Grupo Coletivo de Mulheres

Enfermeira recebe flores do hospital, entregue 
pelo Diretor Financeiro Márcio Antonio Humel

Colaboradora recebendo 
a homenagem do Diretor 
Financeiro da instituição, 
Marcos Roberto Nishiyama
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ABRIL 2019
01 – Livia Maria Pereira Gagliardi – Juliete dos Santos Santana Oliveira – Davi da Con-
ceição Alves – Paulo Leonidas Menon Pereira – Ramona Cardoso Pimentel da Silva – 
Amanda da Silva – Maria Tereza Leal Silva – Jessica de Lira Raimundo 02 – Teresa Cristina 
Borges – Leandro Gomes da Silva – Adriana Musa Garcia – Priscila Martins de Melo 
– Luciana Lamelha Rivelho – Carlos Vinicius Lemos da Costa 03 – Sonia Maria Cordeiro – 
Zuleica Aparecida Gomes dos Santos – Adriana de Vasconcelos Cabral – Rosane Licurgo 
Nascimento da Silva – Meriane Pimentel de Freitas 04 – Gisele da Silva Arariba – Juciara 
Damasceno – Robson de Almeida Ferreira – Elizabeth da Silva 05 – Aline Camerro – Edi-
cleia Mendes Lima  – Alcir da Silva Barboza – Aline da Silva Soares – Felipe Machado da 
Silva – Lourdes de Nazaré Romeu dos Santos – Cristiano Carvalho Basileu – Wilton Sérgio 
de Almeida – Nuria Cristinha da Silva Gaudêncio 06 – Fernando Fernandes Junior – Vanil-
da da Silva Barbosa – Suellen Guerra Finamor – Osmair Ferreira Cortes Filho 07 – Fátima 
de Lourdes Felgueiras – Paulo Rogério Aglio – Andressa Carbonera Roque – Gilmara 
Aparecida da Silva Pires – Alex Fabiano Nunes – Viviane Soares da Silva Titoneli – Carlos 
Eduardo Ungarato Silva – Iracy Silva – Mário da Silva Neto 08 – Roseli Ferreira de Souza 
– Alexandre Ruben de Castro Ramirez – Elaine Fernandes Morais – Fernanda Garrot dos 
Santos – Wellington Borsoi Ribeiro 09 – Ronaldo José Monteiro Junior – Wellen Natali 
Scabello Becker – Vanessa Octaviano de Souza – Oseias Perasoli Marcondes – Donilia 
Lopes de Oliveira de Toledo Alves – Débora Maria Gonçalves Costa – Jucilene Gaspar 
da Silva – Mayara de Andrade Rabelo Felix – Viviane Gomes Marques da Costa Cruz 
10 – Thaise Souza Siqueira  – Ana Regina Maia de Siqueira – Carlos Arthur Barbosa da 
Silva – Gabriel Viana Lopes – Valquíria Porto Brandão – Alexandre Vinicius Damazio de 
Andrade 11 – Simone Aparecida Barreto Lima da Silva – Juliana Carla Pereira – Lidiane 
da Silva Oliveira – Flavio José Salgado Gomes – Gisele Andreia da Lima – Clebio Adriano 
da Silva – Marcos Aurélio Nazareth Silva – Maurício Leandro da Silva Oliveira – Giulia 
da Silva Fernandes – Ernanni Nunes Campos 12 – Giovani de Carvalho Silva – Renato 
Rogério de Freitas Carrega – Rodolfo de Faria Santos – Vera Lúcia Costa Vieira – Vera 
Lúcia Costa Vieira – Sabrina de Oliveira Ribeiro – Carla de Mesquita Gonçalves – Valéria 
do Nascimento Ferreira – Cláudio Ricardo Madureira – Diego Rafael Jurkewicz – Jessi-
ca dos Santos Vieira – Márcia Evangelista dos Santos – Mayara Gomes Mendonça 13 – 
Márcia de Souza da Rocha – Viviane da Silva Alves – Wagner Santos de Carvalho – Rosa 
Maria Teixeira – João Carlos de Andrade – Davi Lima da Costa – Márcia Gonçalves do 
Nascimento – Rogério Rosa da Silva – Vanderson Bertolde Bianchi 14 – Heloisa Cristina 
de Moraes – Ana Carolina Cardinot Muniz – Cláudia Cristina da Silva – Adenauer Carvalho 
Gomes – Ana Maria Marques Garcia – Tayane Araújo Machado – Caetana Maria Lima 
de Macedo Christovam 15 – Fabiana Arruda Batista – Lucilene Luis das Neves – Sueli 
Marisol Perez Pereira –Josimara Ribeiro dos Santos – Janaina Martins Lopes – Fátima da 
Silva Conceição – Danilo Palhas Alves Macena – Eliane Barros da Silva Garcia 16 – Tales 
Rene Campanha Cury – Andreia Aparecida Voltan – Antonio Ferreira Maria Neto – Karine 
Carla da Silva Penteado – Carlos Alberto da Silva – Eline Paula Cardoso – Matias de Paula 
Guzzo – Rose Mary Cunha Ferreira –Maristela Pesce Ferme 17 – Erica Nazaré Perrota 
da Silva – Letícia Ananda Venâncio – Julia Bordim de Oliveira Costa – Hiana Ferreira de 
Andrade – Marlene Maciel Lopes – Airson de Oliveira Rodrigues – Rejane Cristina de 
Souza – Rogério Rodrigues Araújo – Rosenelma Vilela Merat – Roseni dos Santos Cunha 
18 – Thiago Victor Mafei – Vinicius Leopoldino de Andrade Migliorucci – Daiane Caroline 
Rabelo do Nascimento – Gerson Nascimento de Barros – Raphael Rodrigues Guimarães – 
Claudia Maria Braga – Helena Marta Javarine Rigoni 19 – Fábio Cegatti – Rodrigo de Jesus 
Pereira da Silva – Leonardo Silva Araújo – Renata Diniz de Araújo – Claudia de Medeiros 
Moreira – Lenadro Muller Kiefer – Aline de Melo Simões 20 – Angélica Cristina Maitello 
– Elaine Gomes – Leandro José de Souza Filho 21 – Camila Regina Felizardo Caprari – 
Tiago Machado de Andrade – Emerson Gonçalves – Tairine Leal Adalberto 22 – Nilceia 
Godoy Martins – Camila Cristina Pedreti – Angela Maria de Andrade – Marcelle de Jesus 
Ferreira Fratani – Susane Lima de Oliveira – Aline Pauline Pereira Linhar – Jorge Alex da 
Silva Diniz – Luciana Sousa Carneiro – Natalia Castro da Costa – Deise Camelo Silva Cruz 
– Osneia José Alves Cardoso 23 – Lais Aparecida dos Santos – Cilene Cristina Ladislau – 
Silvana Jorge dos Santos – Vera Lúcia dos Santos Ferreira – Thais da Silva de Sá – Juliana 
da Silva Serafim – Suelen Bernardo Marcelino 24 – Felipe Baldini da Conceição – Valéria 
de Fátima Camillo Nogueira – Julio César Ferreira dos Santos – Ana Paula Silva dos Santos 
Gouveia – Fábio Machado Cardoso – Gabriella Alves de Alvarenga 25 – Daniela Cristina 
Miler dos Santos – Cecília Aparecida de Carvalho Volki – Talita Bataiotti Garcia – Dileane 
da Silva Salvadori – Dileane da Silva Salvadori – Driele da Costa Tardem Ribeiro – Rodrigo 
de Oliveira Nunes – Jefferson Luiz Fontes Fabricio – Thiago Fernandes Coelho – Adriana 
Gomes de Gouveia – Andreia da Silva Rodrigues – Francieli Carla Boeira 26 – Catia Fer-
nandes de Jesus – Arlete Hellen Manoel Figueiredo – Juliana Crispim de Barros Tamiozzo 
Xavier – Rodrigo Cardoso Ramos – Virginia Deorce Vicentini 27 – Patricia Cristina Lino 
Faria – Vinicius Luiz Valadão – José Leonel da Costa Pinto Junior – Elaine Candido – Carina 
Teixeira Nepomuceno de Lima – Wallace Souza Freitas da Silva – Carine Vidal Paganini 
28 – Juliana Veríssimo Magalhães – Elaine Pádua Durante – Simone de Oliveira Moreira 
Garcia – Juliana Aline da Cunha de Oliveira – Rejane Valiati Silva – Rodnei Gonçalves de 
Aguiar – Eliane Silva de Lima  – Ailton Correia Polato 29 – Monica Renata Malaquias Cha-
gas – Eder Francisco Pellegrino – Robson Christino Peixoto – Vanessa Bispo de Jesus Costa 
da Soledade – Fabrícia Maria Alves de Souza – Roseni Soares Costa de Castro – Hayane da 
Silva Carvalho 30 – Ivana Maria da Silva Nóbrega – Tais Roberta Bastazzini – Alessandra 
Martins Garcia da Silva – Jorge Luiz Rodrigues – Ana Claudia Moutinho Ruani.

A N I V E R S A R I A N T E S
MARÇO 2019

01 – Kely Regina Classe de Souza – Katia Francine Malaquias Pedroni da Cruz – Carlos 
Norberto Mendes – Jaqueline Ferreira Ollimpio – Lilian de Souza – Alessandra Dell Agno-
lo Laurent 02 – Larissa Pereira de Macedo Malmegrim – Teresa Vieira da Silva – Ana Ca-
rolina da Silva de Jesus Rocha – Francieli Lopes Amancio – Raylla Aparecida de Farias Eloi 
– Amanda Shiachticas Mello Silva – Andrea da Silva – Andressa Cristina Gomes Neves – 
Pierre de Mello Pimentel – Tiago Jardim Pinto – José Luiz de Mello Bezerra 03 – Ana Lidia 
Alves de Pinho – Marcia Cristina Zanelato Barcellos – Robson Silva dos Santos – Raphaella 
Gianine Satyro – Cristiane da Silva Santana – Marcio Pacheco de Lima – Marcos Vinicius 
de Castro 04 – Tereza de Jeus Mancini – Marcela Vieira de Souza – Francielle Regina dos 
Santos Luciano – Tatiane Vigneaux Santos 05 – Taina Carla Oliveira de Melo – Viviane 
Zonta Bonfim – Lucia Helena Moraes – Suelen Helena Venacio Dias da Silva – Lucilene da 
Silva Pereira – Nubia Moreira Alves – Adriano Silva Ribeiro – Luana Elizeu 06 – Alexandre 
Tutini – Mayara Theodoro Neves – Roselaine Ribeiro de Camargo – Ana Clara Lopes Quin-
tino – Marlene da Silva Regis – Miqueas Francisco de Paula Junior – Marcos Antonio de 
Souza – Rudinei da Silva Lezan – Adela Ines de Sousa Morais – Roberta Costa Bernardo 
– Thiago Oliveira 07 – Tais Viollin Novo Pires – Daniela Paula Romana Ernesto – Jaqueline 
Gomes Pinto Souza – Roselene Muniz da Silva 08 – Alan Ferreira Alves – Marcio Ruiz – 
Veralucia Rosa da Silva Cotrim – Guilherme Henrique de Soares de Lima – Luzia Maria da 
Encarnação Neta – Fabiana Almeida do Nascimento – Luciana da Conceição Virgulino dos 
Santos – Roberta Liebl Goffi Konkel – Patrícia Evangelista Augusto 09 – Danieli Cristina da 
Silva – Edmar Ramos da Silva – Henrique Soares da Costa – Luzeli Tavares de Lacerda – 
Sonia Keli de Souza Furriel – Cristina Augusta Soares Bonfim – Thais Inácio Malfacini 10 
– Fabiana Cristina Cantelle Ranzani – Jefferson Soares Ramos – Flavia Cristiane Malavaes 
– Erika dos Santos Ferreira – Heloiza Helena Oliveira Martini – Maria Carolina de Souza 
Lima – Regiane Isidoro Brrito – Amarildo dos Santos Pereira – Gabriella Lemos Pereira da 
Silva – Marcos Ferreira Carvalho Borges – Tatiana de Araujo Chames 11 – Larissa Fran-
cielli de Souza Silva – Ernesto Jorge Soares Paiva – Ricardo Devillart Fernandes Gomes – 
Celina Laurentina Francisco – Thuane Kellen Martins Botelho Rosa – Ana Nery Xavier de 
Oliveira  – Alessandra Neves de Souza – Ana Carolina Serrao da Silva – Marcelly Borges 
de Paula – Carla Valéria Carvalho da Silva – João Eleoterio de Oliveira Filho 12 – Beatriz 
Gomes da Silva – Juliana Gallo de Assis – Reginaldo Coutinho Filho – Gisele de Oliveira 
Santos 13 – Sandra da Silva Santos – Eliane de Castro Marinho de Souza – Loine Apare-
cida Alves Monteiro – Guia Penha da Costa – Carina Gabriel Brum – Patrícia Moreira da 
Cunha Coelho 14 – Fernanda Pugliani Peres Sanches – Emerson Moreira dos Santos – Ro-
siane Regina Ramos – Bruno Rosa Dias – Andrea da Silva Monteiro – Francine Magalhães 
Rodrigues – Rosimere de Souza Teixeira – Carla de Almeida Damião 15 – Weliton Daniel 
Barbosa – Antonio Carlos Dias – Danielle Viviani de Araujo – Fabio Durao Rosa – Monica 
Cristina Bastos Fonseca – Maria Cristina Lisboa da Silva – Debora Nepomuceno Teixeira 
de Lima – Beatriz Lopes Pinto – Daniele Rodrigues Quirino – Solange Ferreira Ramos 16 – 
Soia Regina Costa – Marina Pagliarini da Costa – Eulalia Veronica Vieira da Silva – Marcia 
Castelani de Oliveira – Cintia Paulete dos Santos – Vanusa Parteli Caminotti 17 – Elen 
Francine Debiazi de Oliveira – Ivonete Pimentel dos Santos – Amanda Cristina Soares da 
Silva Mattos – Márcio Meira da Costa – Vitória Teixeira Carvalho – Alexandre Lourenço 
Mendes – Luciana de lima Santos Maciel – Marcio Delfino Barboza – Giseli Gonçalves 
Lourenço Felix – Marcelo Andre Freitas – Walessa Hurt Vieira – Jeferson Silva de Castro 
18 – Taciara Cristina da Costa Ramos – Alessandra de Lima  – Vinicius Peixe Maricato – 
Rosana Lopes da Silva – Anderson José Barboza de Lima – Felipe Chagas Heleno – Jeffer-
son da Silva Sousa – Paulo Gam de Oliveira Silva – Ana Caroline da Silva Soares – Karolline 
dos Santos Rodrigues – Elane Teles de Oliveira da Silva 19 – Izildinha Aparecida Rodrigues 
de Carvalho – Caroline Ferreto Guandalini – Pamela Michele de Souza – Jaqueline Regina 
Penha da Silva – Amanda Vieira de Carvalho – Silvania Maria da Silva – Maria José Soares 
Costa – Maria José dos Santos Cordeiro Machado – Hugo Leonardo Seabra Almeida do 
Nascimento 20 – Joice Jaqueline Mateus Fagundes – Adailton Pindobeira de Oliveira – 
Gleice Keli Correia do Nascimento – José Luiz Gomes Filho – André Ricardo Viana Pessoa 
21 – Larissa Ramos dos Santos – Priscila Oliveira Borel – Solange Ribeiro Camargo – Luana 
de Pinho Gaspar – Claudio Vinicius de Souza Bezerra – Yago Teixeira de Souza 22 – Pedro 
Henrique Batista – José Carlos Liama – Rosilene Aparecida dos Santos – Katia Regina Gua-
razemin – Adriana de Fátima da Silva Vieira – Cintia Rocha de Oliveira – Gisele dos Santos 
Romualdo – Marcio Marques Teixeira 23 – Julio Cesar Fernandes – Loyhani Aparecida 
Sando – Lindoele de Sales Moreira – Gilvan Pessoa de Santana – Noemi Gomes Nobrega 
Silva – Flavio Felinto Rodrigues – Tiago Almeida da Silva – Elisson Lima Lopes 24 – Luiz 
Fernando Oretti de Oliveira – Ana Paula Apolinário Pereira – Flavia Aparecida dos Santos 
Mainezi – Ketellin Roberta da Silva de Paula – Veronica Cristina de Almeida – Isabelle 
Cristina de Sales Miranda – Sebastião lima da Silva Filho – Cristiane de Fátima Correia da 
Cruz – Elba Ferreira da Fonseca 25 – Maria Angela Jacinto Bruschi – Vagner da Conceição 
Pereira – Wilber Moreira Fonseca – Wagner Dias Lucindo Junior – Maria Helena Koerich 
26 – Tania Aparecida da Silva Oliveira – Guilherme Willian Visicatto Tomazini – Angelica 
Candida Ferreira – Lais Felgueiras Simões dos Santos – Patrick Jardim Osório 27 – Lydia 
Munhos Dias Pereira – Lais de Oliveira Angeloni – Jessica Brenda Oliveira de Andrade 
– Osvaldo Bazani da Silva – Claudia Duarte Ribeiro – Ozan do Nascimento Coelho Barre-
to – Daniela Hosana de Araujo Vieira 28 – Alexandre Glerian Dias – Thamara Cavechia 
Rego – Wellington Oliveira da Silva – José Caetano Brito Filho – Marcos Antonio Bezerra 
Chaves – Keila Caetana Figueiredo Leite – Eliete Nascimento dos Santos – Claudio Alves 
de Farias 29 – Mateus dos Santos Neto – Alison Augusto Pissolito Pereira – Alessandra 
Dantas Rangel Cabral de Holanda – Elias da Motta – Sandro César Costa – Rondinelli Ro-
drigues Ramos – Graziela Maria Apolinário – Aline Rodrigues Forte – Alexandra Almeida 
da Silva – Lays de Paula Gomes Pereira – Jaqueline Ribeiro Ferreira 30 – Jorge Alberto 
Martins – Noeli Aparecida Pasquini – Jaqueline Peçanha Pereira – Daniel Cesar da Silva 
Silvano – Silvia Regina Borges – Elivaldo Gomes da Silva – Vanessa de Almeida Maldona-
do – Lucelia Diniz Faccion – Caroline Fernandes de França Silva Gardino 31 – Euller Miler 

de Oliveira Silva – Natalia Paranhos da Silva Vilela – Alexandre Fernandes – Elaine Cristina 
Querino – Vitor Borges do Nascimento – Grasieli Alves Neves – Oseas Vale Theodoro – 
Karina Peres D Avila – Andre Luis Rocha – Karoline Barreto Rodrigues da Silva – Tatiana 
Martins Veloso.
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Neste mês de 
março o Hospital 
Mahatma Gandhi 
teve a honra de rece-
ber, por duas vezes, 
a visita de Antonio 
Motta Junior, Gerente 
da Caixa Econômi-
ca Federal (agência 
Monsenhor Albino), 
a primeira acompa-
nhado da Gerente 
Regional de São José 
do Rio Preto-SP, Dul-
ce Ferreira dos San-
tos Silvério e Marcelo 
Pellegrini, consultor 
do Cartão Vale Re-
feição. Na segunda, 
veio acompanhado 
do Gerente de Negó-
cios Fábio Augusto 
Peres. Foram recebi-
dos pelos diretores 
do Hospital, Marcos  
Roberto Nishiyama 
e Márcio Antonio 
Humel , Manoel Al-
vares Munhoz e pela 
coordenadora finan-
ceira Márcia Regina 
Capachuti.

No último dia 07 de março o Hospi-
tal Mahatma Gandhi recebeu a visita 
de um grupo formado por cerca de 30 
alunos do curso de Técnico em Enfer-

Do primeiro Jornal do Mahatma Gandhi, lançado em setembro de 2017 
até esta edição número 9, que você está lendo, estão devidamente 

registradas e abertas à consultas e leituras em versão digital.
A Assessoria de Comunicação do Hospital está disponibilizando todas 

as edições. Basta entrar no site www.associacaomahatmagandhi.com 
e clicar em Jornal MGandhi. E pronto!

Numa parceria com a Prefeitu-
ra Municipal de Catanduva, através 
da Secretaria Municipal de Cultura, 
que fornece os profissionais e as 
estruturas necessárias, os pacien-
tes do Hospital Mahatma Gandhi 
contam agora com oficinas cultu-
rais que incluem aulas de dança de 
salão, aulas de música e, ainda, as 
delícias das leituras com “contação” 
de histórias. As aulas são distribuí-
das ao longo da semana, para que 
possam atender um número maior 
de pacientes, com turmas em dois 
períodos, proporcionando uma 
flexibilidade que reflete em maior 
adesão.

Essas aulas são importantíssi-
mas no tratamento de transtornos 
mentais ou dependência química, 
uma vez que também atuam como 
função terapêutica, proporcionan-

Dentro do programa de transpa-
rência total do Hospital Mahatma 
Gandhi, tornando público o destino 
dado aos lucros das promoções e 
eventos junto à população, o Centro 
de Captação de Recursos e Eventos 
informa que as vendas das massas 
(lasanhas) entregues no último dia 
9 de fevereiro, foram utilizados na 
aquisição de 15 ventiladores para 

Caixa Econômica Federal no Hospital 
Mahatma Gandhi

CATANDUVA-SP BEBEDOURO-SP

Estudantes de Bebedouro visitam 
o Hospital Mahatma Gandhi

Hospital Mahatma Gandhi e Prefeitura 
Municipal de Catanduva juntos, promovendo 
a arte: dança, música e leitura aos pacientes!

Renda da Massa Solidária é revertida em 
15 ventiladores para os pacientes do HMG

os quartos do SUS, que agora fica-
rão mais arejados e confortáveis. 
“Divulgar o destino dado aos lucros 
de nossas promoções é uma forma de 
agradecer e corresponder à confian-
ça da população que acolhe e abraça 
as realizações em prol do Hospital 
Mahatma Gandhi”, comenta o pre-
sidente da instituição, Dr. Luciano 
Lopes Pastor.

Hospital Mahatma Gandhi 
disponibiliza todas as edições deste 

jornal em versão digital!

do a socialização e o desenvolvimento de 
habilidades e manifestações artísticas.

magem do SENAC de Bebedouro-SP, 
acompanhados pelas docentes Graziela 
de Oliveira Fram Moeda e Alessandra de 
Barros Vasconcelos.

http://www.associacaomahatmagandhi.com
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ENTREVISTA

TIAGO SILVA
Coordenador Técnico da 

Associação Mahatma Gandhi 
fala sobre seu trabalho junto 

às Unidades Básicas de 
Saúde de Catanduva-SP

Poderia fazer um resumo das suas 
experiências profissionais até aqui?

Trabalho na área da saúde há 11 anos 
e durante todo esse período nunca fiquei 
afastado da Saúde Coletiva. Conclui minha 
graduação em Enfermagem em dezembro 
de 2006 e no mês seguinte fui aprovado no 
concurso da FUNASA – Fundação Nacional 
da Saúde, órgão vinculado ao Ministério da 
Saúde. Fiquei na instituição durante 3 anos, 
quando tive a oportunidade de conhecer e 
trabalhar com Saúde da Família na popu-
lação ribeirinha, desenvolvendo atividades 
em outros Estados como Acre, Amazonas 
e Distrito Federal. Após esse período, fui 
aprovado no processo seletivo da USP 
– Universidade de São Paulo para o Pro-
grama de Residência Multiprofissional em 
Saúde Coletiva. Concluindo a residência, 
passei no processo seletivo da Fundação 
Faculdade de Medicina da USP e fui convi-
dado para assumir a função de Enfermeiro 
e Preceptor da UBS Escola, referência para 
alunos de graduação e residência da USP, 
na qual permaneci durante 3 anos. Nesse 
mesmo período trabalhei com adolescentes 
e crianças, no período noturno do Hospital 
Psiquiátrico CAISM Philippe Pinel, onde tive 
a oportunidade de conhecer e aprofundar 
os estudos na área de saúde mental. No 
ano de 2014 fui convidado para assumir 
a função de Articulador da Atenção Bási-
ca no Departamento Regional de Saúde de 
São José do Rio Preto – DRSXV, sendo este, 
referência para 102 municípios da região, 
permanecendo até novembro de 2017. 
Após a assinatura do contrato para geren-
ciamento das ações e serviços do município 

de Catanduva, os Diretores da Associação 
Mahatma Gandhi me convidaram a fazer 
parte da Coordenação Técnica desse projeto 
inovador. Durante a trajetória profissional 
nunca parei de estudar. Atualmente tenho 
curso de especialização na área de Saúde 
Coletiva, Saúde Mental, Gestão em Sistemas 
de Saúde e Obstetrícia, além de Mestrado 
em Saúde Coletiva.

Qual foi sua primeira missão e o 
maior desafio na Associação Mahatma 
Gandhi?

A primeira missão foi exatamente o gran-
de desafio. Vale destacar que a Associação 
Mahatma Gandhi inicialmente assumiu o 
contrato emergencial com a Prefeitura de 
Catanduva em dezembro de 2017. Período 
esse que a antiga OSS não efetivou o pa-
gamento dos vencimentos e direitos traba-
lhistas. O cenário era de total desmotivação 
dos colaboradores. Aliado a esse contexto, a 
diversidade de serviços existentes em Catan-
duva (24 equipes de ESF, 4 equipes de NASF, 
SRT, CAPS II, CAPS AD, Programa de Atenção 
Domiciliar, equipe de consultório da rua, 2 
academias da saúde) e a necessidade de 
reestruturar todo o processo de trabalho, 
garantindo a integralidade do cuidado atra-
vés da qualificação dos diversos serviços, foi 
o maior desafio.

Como é seu trabalho na Associação 
Mahatma Gandhi?

Atualmente estou na função de Coorde-
nador Técnico. Conto com o apoio efetivo 
de uma Equipe Técnica composta por 4 su-
pervisoras, médica coordenadora, apoiado-
ra farmacêutica e coordenador de Educa-
ção Permanente. Somos responsáveis pela 

coordenação, monitora-
mento das ações e serviços 
prestados nas unidades de 
saúde previstas no contra-
to de gestão. Garantindo 
assistência de qualidade 
segundo as diretrizes do 
Sistema Único de Saúde 
e Secretaria Municipal de 
Saúde. Para tanto, pla-
nejar, implantar, apoiar, 
monitorar e avaliar são 
rotinas que fazem parte do 
nosso cotidiano.

A que se deve a po-
sição destacada que a 

gestão da Associação vem obtendo no 
funcionamento das unidades de saúde, 
superando metas e implantando proje-
tos?

Primeiramente cabe destacar a Política 
de Recursos Humanos com plano de cargos 
e salários, sobretudo, a progressão por me-
recimento, considerando a avalição de de-
sempenho dos colaboradores, assim como a 
formação profissional. Esse reconhecimento 
profissional, aliado a aproximação da equi-
pe técnica com a equipe assistencial, para o 
enfrentamento das dificuldades no serviço, 
é o grande diferencial. Pois a presença das 
supervisoras é diária, isso possibilita maior 
compreensão sobre os problemas e contri-
buição na elaboração das estratégias de 
intervenção.

Você é hoje uma referência em sua 
área, tendo inclusive recebido o convi-
te para trabalhar na Organização So-
cial do Hospital Albert Einstein e minis-
trar aula no curso de Enfermagem na 
FAMERP. Poderia falar um pouco sobre 
o que esses convites significaram?

Não existe nada mais gratificante que 
o reconhecimento pelo trabalho. Receber 
o convite para trabalhar na Organização 
Social do Hospital Albert Einstein foi uma 
surpresa. Porém havia acabado de retornar 
de São Paulo e acabei não aceitando. Na se-
gunda oportunidade já estava no Mahatma 
Gandhi, todavia, ao avaliar a intencionali-
dade da Diretoria da Associação em tornar 
o projeto de Catanduva como uma referên-
cia, proporcionando toda infraestrutura ne-
cessária, apoio e autonomia, optei em per-
manecer e estou muito feliz com a decisão. 

Em relação a FAMERP, já ministrei aulas na 
especialização, residência e graduação. Essa 
parceria já dura 3 anos. É sempre muito 
gratificante compartilhar a experiência com 
alunos, tendo em vista a oportunidade de in-
centivar e despertar o interesse dos mesmos 
pelo SUS.

Qual projeto desenvolvido é, na sua 
opinião, o mais revolucionário e signi-
ficativo?

Todos os serviços gerenciados pela 
Associação Mahatma Gandhi têm suas 
especificidades e consequentemente 
alguma experiência exitosa para contar. 
Porém o projeto de gerenciamento dos ser-
viços de Catanduva tem alguns diferenciais, 
tais como o Observatório em Saúde, com 
todas as informações das unidades disponí-
veis através de site, o programa de sustenta-
bilidade “Saúde SUStentavel”, o Seminário 
Interdisciplinar de Saúde com premiação 
para execução de projetos exitosos (somen-
te no ano de 2019 tivemos a apresentação 
de 43 trabalhos durante o evento). E por fim 
o Núcleo de Educação Permanente com 
aproximadamente 100 encontros para trei-
namentos/capacitações por ano, disponíveis 
a todas categorias profissionais e serviços 
gerenciados pela instituição. É o maior e me-
lhor programa de educação permanente da 
região.

Finalizando, uma mensagem aos 
colaboradores que atuam nas Unida-
des Básicas de Saúde.

Primeiramente gostaria de agradecer 
toda a confiança e apoio da Diretoria da As-
sociação Mahatma Gandhi, assim como o 
companheirismo da equipe técnica e admi-
nistrativa e, por fim, a todos os profissionais 
da assistência, pelo empenho, dedicação e 
compromisso em ofertar uma assistência 
de qualidade e humanizada. Temos busca-
do diariamente investir em estratégias de 
qualificação profissional por acreditarmos 
que o sucesso de qualquer empresa consiste 
no potencial dos seus colaboradores e nas 
relações humanas, sobretudo, no setor saú-
de. Se hoje o projeto de Catanduva pode ser 
considerado uma referência, o segredo des-
se sucesso está em cada atendimento pres-
tado pelos profissionais da assistência, pois 
é através deles que conseguimos transmitir 
a missão, a visão e os valores da instituição. 
Muito obrigado a todos!

Visando a Capacitação dos colaboradores relacio-
nado a abordagem ao paciente politraumatizado no 
pré e intra hospitalar, foi realizado em fevereiro último, 
nas unidades  Hospital Municipal Dr. Munir Rafful 
(Volta Redonda-RJ)  e  Hospital Municipal Desem-
bargador Leal Junior (Itaboraí-RJ), o primeiro ciclo de 
educação permanente com vistas ao reconhecimento 
das principais emergências.

Os instrutores Cláudio Barreto e Claudemir Qui-
rino de Jesus utilizaram metodologia de aulas práticas 
e objetivas, abordando os assuntos ABCDE do Trauma, 
Queimaduras, Hemorragias e Afogamento. Sempre se-
guindo a filosofia da Associação Mahatma Gandhi de 
buscar a excelência nos trabalhos realizados junto às 
unidades de saúde.

RIO DE JANEIRO-RJ

Ciclo Pré Hospitalar de Educação Permanente
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CATANDUVA-SP

Hospital Mahatma Gandhi 
comemora o Dia Nacional de 
Combate às Drogas e Alcoolismo

Como parte das comemorações dos 
50 anos do Hospital Mahatma Gandhi, 
a instituição comemorou o Dia Nacio-
nal de Combate às Drogas e Alcoo-
lismo, no último dia 20 de fevereiro, 

A Coordenadora de Psicologia Juliana C.S. Ayusso 
ladeada pelo diretor da rádio CBN, Horácio 
Figueiredo, e a jornalista Gislaine Sampaio

Todos os profissionais, envolvidos 
na área da saúde, tem um papel funda-
mental na qualidade, no cuidado, na mo-
tivação e na integração corporativa, que 
se tornam importantes ferramentas de 
gestão.

Por isso o Gerente de Enfermagem 
Toni Bach do  Hospital Estadual de 
Traumatologia e Ortopedia da Bai-
xada Fluminense Melchiades Cala-

NILÓPOLIS-RJ

Qualidade na Assistência: 
Motivação e Integração

zans não mediu esforços para certificar 
as equipes de enfermagem que foram 
elogiadas através do canal de ouvidoria 
da unidade.

Ações desta natureza são uma cons-
tante nas mais diferentes unidades geri-
das pela Associação Mahatma Gandhi 
em todo o Brasil, sempre preocupada e 
focada em ações que  buscam a excelên-
cia almejada.

Tiago Silva, da Associação Mahatma Gandhi, 
conquista Prêmio em Congresso Estadual!

Equipes da Associação Mahatma 
Gandhi e da Secretaria Municipal da 
Saúde de Catanduva-SP participaram, 
de 27 a 29 de março, do 33° Congresso 
do COSEMS/SP, realizado em Águas de 
Lindóia-SP. 

Além de participarem de diversas 
atividades, também concorreram na 16ª 
Mostra de Experiências Exitosas dos 
Municípios. Dos 995 trabalhos inscri-
tos, 10 foram escolhidos para receber 
o 9° Prêmio David Capistrano. Nossa 
equipe foi premiada com o trabalho “O 
uso da tecnologia como instrumento 
facilitador da avaliação da satisfação 
dos usuários em relação aos serviços 
de saúde”.

Este congresso anual é de suma 

importância pois é o momento em que 
todos os gestores municipais de saúde, 
tem para debater as questões relacio-
nadas ao Sistema Único de Saúde. Um 
espaço para roda de conversas, trocas 
de experiências, cursos e a “Mostra de 
Experiências Exitosas”, onde depois de 
analisados e debatidos, seleciona-se os 
dez premiados (o resultado final anuncia 
os escolhidos, porém sem distinção de 
classificação).

“Este projeto resulta de uma parceria 
envolvendo a Associação Mahatma Gan-
dhi, a Secretaria Municipal de Saúde, a 
Unifipa e o Instituto Federal”, conta o pre-
miado Tiago Silva, acrescentando que 
“a proposta do projeto é a Associação e 
a Unifipa elaborarem questões que serão 

submetidas a avaliação dos usuários, que 
poderão opinar sobre os serviços que estão 
utilizando, cabendo a prefeitura disponibi-
lizar tabletes, cabendo ao Instituto Federal 
desenvolver um aplicativo que possibilita-
rá ter um verdadeiro “raio x” do nível de 
satisfação dos usuários, orientando-nos 
sobre ajustes, alterações e indicações que 
visem a real satisfação”, conclui o Colabo-
rador da Associação.

A Associação Mahatma Gandhi 
custeou a viagem de dez funcionários, 
cada qual ligado a um projeto apresen-
tado no simpósio local, acontecido em 
janeiro último. E agora a torcida é pela 
nova fase: nosso projeto estará concor-

rendo em congresso nacional, que deve-
rá acontecer em junho próximo.

Perguntado sobre o que represen-
tou o troféu recebido, Tiago Silva afirma 
que “representa, acima de tudo, que esta-
mos no caminho certo. É o reconhecimen-
to de um trabalho que tem sido realizado 
pela Associação Mahatma Gandhi e pela 
Secretaria Municipal de Saúde, num Esta-
do que tem mais de 600 municípios e onde 
quase mil experiências exitosas foram 
apresentadas. Se destacar nesse cenário, 
ficar entra os dez finalistas, significa que 
estamos no caminho certo. E que temos 
de nos orgulhar de nossa equipe, pois nin-
guém consegue um feito desses sozinho”.

CATANDUVA-SP

Tiago Silva recebe os cumprimentos da diretoria da Associação Mahatma Gandhi: Marcelo 
Fernandes dos Santos (vice-presidente) e Dr. Luciano Lopes Pastor (presidente).

reunindo pacientes usuários de álcool 
e drogas para assistirem a um vídeo 
sobre o assunto, seguido de debate, 
troca de ideias e de experiências, além 
de orientações dos profissionais capaci-
tados. 

O evento do Hospital também re-
percutiu na imprensa, inclusive com en-
trevista na rádio CBN com a psicóloga 
Juliana do Carmo Saraiva Ayusso, coor-
denadora de Psicologia do Hospital, 
idealizadora e realizadora do evento, 
abordando diversos assuntos relaciona-
dos à data, dentro do programa “Tercei-
ro Setor”, da jornalista Gislaine Sampaio, 
totalmente voltado ao tema saúde.

‘‘Essa união de pessoas em torno de 
um assunto que diz respeito a elas é de 
suma importância no sentido de sentirem-
-se amparados e melhores esclarecidas 
sobre a doença que atinge à todas”, afir-
ma a psicóloga.
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Inovando cada vez mais em novidades a Dona Angola é onde você 
encontra as melhores opções em presentes criativos e diferenciados

Guardanapos de cozinha/churrasco, em 

ótimo tecido e customizados em várias 

versões alusivas as grandes marcas de 

cerveja.

Avental para quando o marido resolve 
encarar a cozinha ou churrasco de domingo. 
Dará um aspecto totalmente diferenciado 
além de ser uma excelente proteção.

Lindas capas de galões de água, feitos em 

juta com aplicações lindas e diferenciadas, 

deixando ainda mais bela a sua cozinha.

Agora entrando também na área da moda. Dona Angola virou grife e começa 

lançando a sua primeira coleção. Lindas camisas na linha Black Or White com 

imagens de Mahatma Gandhi em traços.

Lindos objetos de decoração e também peças 

religiosas, das mais diversas tendências, sempre com 

uma riqueza de detalhes próprios da arte.

Rua Duartina, 1311
Jardim Soto

Catanduva - SP
Tel 17 3524-9070

A noite de 19 de fevereiro, foi mais do 
que especial para a equipe vencedora do 
projeto Saúde Sustentável, comemora-
do com um delicioso jantar no Mandarin, 
numa parceria da Associação Mahatma 
Gandhi com o renomado restaurante.

Em setembro passado a instituição, 
juntamente com a Prefeitura Municipal 
de Catanduva, através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, lançou o “Projeto Saúde 
SUSTENTÁVEL”, resultado de uma parceria 
que busca otimizar recursos financeiros e 
naturais, com a finalidade de promover a 
economia de água, energia elétrica e copos 
descartáveis, voltada aos profissionais que 
atuam nas unidades de saúde, assim como 
a população que utiliza os serviços.

Nesta primeira premiação a unidade 
vencedora foi a UBS “Enf. Diomar José dos 
Santos” - Parque Glória III. A unidade apre-
sentou uma redução de 20% no consumo de 
energia elétrica, 26% de consumo de água 
e 50% no consumo de copos descartáveis. 
A campanha envolve confecção de adesi-
vos e cartazes, contendo orientações para 
evitar o desperdício e assegurar a redução 
das contas de água, energia elétrica e co-
pos descartáveis. São dicas que fazem ge-
rar uma economia considerável de recur-

CATANDUVA-SP

Associação Mahatma Gandhi realiza jantar no Mandarim para a equipe 
vencedora do Projeto Saúde Sustentável!

sos naturais não renováveis e de dinheiro 
público. 

Os colaboradores dos serviços de saú-
de ganharam uma caneca reutilizável para 
substituir a utilização dos copos descartá-
veis. Além disso, os copos para usuários 
ficam na recepção, desta forma evita o 
eterno problema do porta-copos, que difi-
cilmente sai apenas um. E a pessoa acaba 
usando dois copos juntos ou deixa o outro 
no lixo.

Diante disso, o consumo nas unidades 
de saúde, referente a energia elétrica, água 
e copos descartáveis foram acompanhadas 
mensalmente e no final dos três primeiros 
meses de execução do projeto, a unida-

A unidade vencedora foi a UBS Enf. Diomar José dos Santos - Parque Glória III

de  UBS “Enf. Diomar José dos Santos” 
- Parque Glória III que apresentou maior 
percentual de redução, foi premiada pela 
Associação Mahatma Gandhi com um 
troféu e um jantar onde todos os colabora-

dores da unidade foram convidados. 
O Projeto SUStentável acontece de 

forma permanente, colaborando com a 
sustentabilidade e trazendo economia aos 
cofres públicos.

Jantar marcou a vitória da equipe Equipe do Restaurante Mandarin: recebendo e 
apoiando o projeto

Equipe vencedora com diretores da Associação Mahatma Gandhi
Com o troféu Sustentabilidade: uma vitória 
significativa


