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Jornal do

“Arraiá” nas unidades da 
Associação Mahatma Gandhi

Presidência do COREN-SP visita 
Hospital Mahatma Gandhi

NILÓPOLIS-RJ 
Mahatma Gandhi comemora dois anos 
de gestão do HTO Baixada, com 8 mil 
cirurgias ortopédicas.

BARRETOS-SP 
Associação Mahatma Gandhi assumiu 
a gestão de mais uma Upa na capital do 
Rodeio.

MAFRA-SC 
Mahatma Gandhi e a população da 
cidade de Mafra-SC comemoram os 
dois anos de funcionamento da Upa.

PARAÍBA DO SUL-RJ 
HTO Dona Lindu e Mahatma Gandhi 
comemoram aniversário e recorde de 
cirurgias nos últimos 3 anos.

PÁG. 7PÁG. 4

PÁG. 3PÁG. 3

Prefeitura Municipal de Catanduva

Hospital Mahatma Gandhi
renova contrato da UPA com
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CATANDUVA-SP

CONVÊNIO

CATANDUVA-SP

Programação especial na 
Semana da Enfermagem

Desenvolvendo iniciati-
vas de aproximação, valo-
rização e qualificação, res-
saltando a importância da 
Enfermagem, foram realiza-
das diversas atividades para 
homenagear as equipes de 
enfermagem das unidades 
geridas pela Associação 
Mahatma Gandhi no es-
tado do Rio de janeiro. Os 
eventos contaram com ban-
da municipal, espaços de 
bem estar, auriculoterapia, 
música, peças teatrais, pa-
lestras de liderança, brindes, 
coffee break e cine pipoca.

RIO DE JANEIRO-RJ

Os pacientes do Hospital Mahatma 
Gandhi, sempre dentro do objetivo de socia-
lização e integração participaram do Dia do 
Desafio, que aconteceu em 29 de maio últi-
mo, reunindo-os em atividades variadas na 
nossa academia de ginástica, tendo os edu-
cadores físicos do Hospital, na coordenação.

O Dia do Desafio é uma disputa entre 
cidades para estimular a adoção de hábitos 
mais saudáveis. Mais do que competição, 
a campanha busca promover integração e 
cooperação, com o objetivo de proporcio-
nar uma participação ainda mais qualificada, 
visando ainda reduzir do sedentarismo. Ca-
tanduva-SP, enfrentou Carupano, da Ve-
nezuela e saímos vitoriosos.

O resultado contemplam tanto os núme-
ros conquistados por cada cidade, como a 
somatória de seus esforços.

Pacientes do Hospital Mahatma Gandhi 
participam do “Dia do Desafio”

Lydia Munhoz Pereira, presidente do 
Clube das Acácias da Loja Maçônica “Dr. 
Carlos Reis Nº 29” se reuniu com a direto-
ria do Hospital Mahatma Gandhi para a 
doação de parte da renda do Chá Benefi-
cente realizado pelas Acácias.

O evento, que aconteceu no último 
dia 4 de maio, teve seu lucro líquido di-
vidido em partes iguais entre o Hospital 
Mahatma Gandhi e o Hospital de Cân-
cer de Catanduva. No último dia 25 de 
junho Lydia Munhoz Pereira entregou os 
R$ 3.500,00 em reunião com a presença 
de Dr. Luciano Lopes Pastor (Presiden-

Clube das Acácias doa parte da renda de Chá 
Beneficente para Hospital Mahatma Gandhi

te), Marcelo Fernandes dos Santos (vi-
ce-presidente), Marcos Roberto Nishi-
yama (1º Diretor Financeiro), Márcio 
Antonio Humel (2º Diretor Financeiro),  
Membros do Conselho Fiscal, Manoel Al-
vares Munhoz e Antonio Morelli Sobri-
nho e Martinho César Lopes Martins, 
Membro do Conselho de Administração.

A equipe Mahatma Gandhi agradece 
à todas as Acácias da Loja Maçônica Dr. 
Carlos Reis nº 29, assim como cada uma 
das mulheres que adquiriram o convite e 
participaram desse evento em prol dos 
mais necessitados.

Associação Mahatma Gandhi fecha parceria com Picon Corretora de Seguros
Dentro de sua filosofia de formar 

parcerias que sejam benéficas aos 
seus colaboradores, a Associação 
Mahatma Gandhi passou a oferecer 
mais uma opção, desta vez no ramo 
de seguros, através da Picon Correto-
ra de Seguros, não só para o Hospital 
Mahatma Gandhi, mas extensivo à 
todas as unidades de saúde com ges-
tão da instituição, em todo o Brasil.

Com a nova parceria nossos cola-
boradores passam a contar com con-
dições diferenciadas dentro do merca-
do de seguros, incluindo:

- Automóveis
- Motos
- Residencial

- Vida, com coberturas e garantias 
pagas em vida em caso de diagnóstico 
de doenças graves.

- Responsabilidade civil para pro-
fissionais ligados diretamente a área 
de saúde, como médicos, enfermeiros 
e dentistas.

“E ainda facilidades de pagamento e 
melhores custos x benefícios”, afirma Eu-
clides Picon Júnior, sócio proprietário 
da seguradora, acrescentando que 
“parcerias são muito benéficas para os 
funcionários, pois demonstra o quanto 
a Associação Mahatma Gandhi se im-
porta com seus colaboradores, procu-
rando oferecer opções nas mais diversas 
áreas visando facilitar suas vidas. Todos 

nós da Picon Corretora de Seguros sa-
bemos da forma humanizada que a 
instituição também dispensa ao seu 
quadro de profissionais e temos uma 
estrutura para corresponder à altura”.

A Associação Mahatma Gan-
dhi dispõe de convênios nos mais 
diferentes segmentos buscando 
oferecer uma retaguarda segura e 
benéfica. Em nossas próximas edi-
ções estaremos focalizando outras 
parcerias. 

Os colaboradores que desejam 
melhor se informar sobre o leque de 
opções devem procurar seus coor-
denadores ou o Departamento de 
Recursos Humanos da instituição.Euclides Picon Júnior, sócio proprietário da 

Corretora de Seguros
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CATANDUVA-SP

Associação Mahatma Gandhi renova contrato 
com a prefeitura para gestão da UPA Catanduva

Trata-se de mais uma inovação 
da Associação Mahatma Gan-
dhi, que visa a transparência e 

acesso às informações, incluindo as 
atividades de Educação Permanente 
e Continuada em Saúde em desen-
volvimento nos serviços próprios e 
gerenciados, possibilitando o moni-
toramento e avaliação. Agrega infor-
mações estratégicas, como projetos, 
pesquisas, estudos e ações, disponi-
bilizando dados a toda sociedade civil.

O Observatório em Saúde tem por 
objetivo principal apoiar os espaços 
institucionais de articulação entre os 
diversos atores envolvidos na cons-
trução e implementação de políticas 
públicas no âmbito do Sistema Úni-
co de Saúde, visando acompanhar, 
identificar, descrever e propor so-
luções para os problemas de saúde 
mais relevantes.  Além de promover 
a divulgação de dados, informações, 
estudos e pesquisas sobre saúde do 
município de Catanduva.

Os dados e informações dispo-
nibilizados no site do observatório 

CONEXÃO

Associação Mahatma Gandhi e Secretaria 
Municipal da Saúde de Catanduva 

lançam o site Observatório em Saúde
são divididas 
em áreas te-
máticas que 
e n g l o b a m 
rede de servi-
ços de saúde 
do município, 
a s s i s t ê n c i a 
farmacêutica, 
vigilância em 
saúde, regu-
lação, proto-
colos, mapa 
das áreas de 
abrangências, 
planejamen-
to em saúde, 
educação em 
saúde, inte-
gração ensi-
n o - s e r v i ç o , 
conselho de saúde, além do acesso a 
editais de cursos, vídeos educativos e 
publicações.

O site do observatório é uma ferra-
menta desenvolvida com o propósito 
de compartilhar e disseminar informa-

Dentro da linha de tratamento hu-
manizado, os pacientes do Hospital 
Mahatma Gandhi participaram de 
um Festival de Pipas, no último dia 31 
de maio. Uma tarde de sol e céu azul 
propiciaram o cenário ideal para esta 
ação de socialização e recreação.

Parabéns aos educadores físicos  
do Hospital, Marcela e André e ao 
coordenador Raphael.

A foto foi propositalmente desfo-
cada para preservar a privacidade de 
cada um dos participantes.

CATANDUVA-SP

Atividades Físicas 
e Recreação: 

Hospital Mahatma 
Gandhi realiza 

Festival de Pipas

ções entre os profissionais que 
atuam nos serviços de saúde, 
acadêmicos das instituições de 
ensino, profissionais da gestão e 
a população. Confira: www.obser-
vasaudecatanduva.sp.gov.br

O assunto que dominou a impren-
sa e a cena política de Catanduva 
nos últimos meses, chegou a uma 

definição. Para decidir sobre uma solicita-
ção da Prefeita Marta Maria do Espírito 
Santo Lopes, a Associação Mahatma 
Gandhi realizou, no último dia 30 de ju-
lho, Assembleia Geral Extraordinária so-
bre a proposta de prorrogação por mais 
12 meses. 

Na reunião a diretoria da instituição, 
que tem o dr. Luciano Lopes Pastor 
como presidente, optou por aceitar a 
proposta de prorrogação, apesar dos 
débitos da prefeitura referente glosas ao 
longo do contrato nos últimos anos, tota-
lizando cerca de R$ 3.500 milhões. 

“A prorrogação do contrato não envolve 
a dívida para com a Associação Mahatma 
Gandhi referente os valores não repassa-
dos pela prefeitura”, afirma o presidente 
Dr. Luciano Lopes Pastor, consideran-
do ainda que “o pagamento dessas pen-
dências é essencial para a saúde financeira 
de nossa instituição. O Hospital Mahatma 
Gandhi não pode ser mais sacrificado e 

contamos com o bom senso da prefeitura e 
da Secretaria Municipal de Saúde”.

O vice-presidente do Mahatma 
Gandhi, Marcelo Fernandes dos San-
tos comentou sobre um fato bastante 
significativo: “Esta é a nossa quinta pror-
rogação. Quantidade máxima permitida 
por lei, sem novo processo licitatório, o que 
deixa evidente que a Prefeitura e a popula-
ção aprovam nosso trabalho, caso contrá-
rio o contrato poderia ser interrompido ao 
fim de cada período de 12 meses. De nossa 
parte continuaremos fazendo o melhor e 
confiantes de que, daqui um ano, possa-
mos continuar atuando através de nova 
licitação”.

A decisão de continuar gerindo a 
UPA Catanduva foi baseada na filosofia 
da instituição de respeito à nossa popu-
lação. Sensíveis aos transtornos que a 
interrupção do atendimento da Unidade 
causaria ao povo catanduvense, prevale-
ceu o compromisso desta instituição que 
nasceu há 50 anos, através do Hospital 
Mahatma Gandhi, hoje referência na-
cional em gestão de saúde em 15 cida-

des e 5 estados brasileiros, através da 
Associação Mahatma Gandhi.

Na decisão também prevaleceu o 
voto de confiança à prefeita Martha, 
que demonstrou interesse em resolver 
as pendências financeiras o mais rápido 

possível. Assim sendo, a população de 
Catanduva pôde se tranquilizar, certa de 
que uma instituição séria de Catanduva 
continuará cuidando da saúde dos ca-
tanduvenses e buscando evoluir e ofere-
cer sempre o melhor.

http://www.observasaudecatanduva.sp.gov.br
http://www.observasaudecatanduva.sp.gov.br
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CAMPANHAS DO AGASALHO

Unidades da Associação  
participam de campanhas de 
arrecadação de agasalhos
A Associação Mahatma Gandhi 

procura participar e incenti-
var campanhas solidárias, nos 

mais diferentes lugares onde atua 
como gestora. Em Florianópolis-SC, 
por exemplo, entrou com tudo na 
campanha do agasalho com a cam-
panha “Nesse inverno, abrace um 
irmão”, através da UPA Continente.

Em Catanduva-SP, com o tema 
“O que aquece você, aquece o 
próximo”, a campanha teve como 
postos de coleta o Tiro de Guerra, a 
unidades Sesc Catanduva, o CETEC 
e o ETEC Elias Nechar e atingiu in-
clusive empresas renomadas, como 
a Cocam, que participa ativamente 
dos projetos sociais de nossa comu-
nidade e arrecadou para o Hospital  
Mahatma Gandhi 141 peças, doa-

das pelos funcionários e entregues 
pela Assistente Social Ana Elisa. O Se-
nac Catanduva também participou da 
campanha e o jornalista Felipe Boso 
entregou os agasalhos doados por 
funcionários da instituição. Todas as 
peças foram recebidas por Emerson 
Gonçalves, Coordenador do Centro 
de Captação de Recursos e Eventos 
do Hospital Mahatma Gandhi e dis-
tribuídas por uma comissão especial-
mente montada para este fim.

“Para a nossa instituição é uma 
grande satisfação constatar que as 
nossas mais diversas equipes, em todo 
o país, se mobilizaram em mais esta 
causa em prol dos necessitados”, co-
mentou Márcio Antonio Humel, Di-
retor 2º Tesoureiro da Associação 
Mahatma Gandhi. 

No último dia 25 de julho, 
o Hospital Estadual de Trau-
matologia e Ortopedia Dona 
Lindu, gerido pela Associação 
Mahatma Gandhi,  recebeu o 
Médico do Serviço de Cirurgia 
Vascular do  Hospital Univer-
sitário Gafrée e Guinlee, da 
Unidade Docente Assistencial 
de Angiologia do  Hospital 
Universitário Pedro Ernesto, 
Dr. Marcos Arêas Marques. 
Em pauta, discussões sobre a profila-
xia de tromboembolismo venoso (TEV) 
no pós-operatório de artroplastia ele-
tiva de quadril e joelho e extensão do 
tratamento.  Participaram da palestra 
integrantes das equipes clínicas e or-
topédicas do HTO Dona Lindu. A ação 

PARAÍBA DO SUL-RJ

Equipe da Associação Mahatma 
Gandhi promove palestra sobre 

tromboembolismo no HTO Dona Lindu

No último dia 10 de junho, foi inau-
gurado o primeiro lactário da unidade 
depois de 26 anos de existência do Hos-
pital Municipal desembargador Leal 
Júnior. Trata-se de uma grande conquis-
ta para nova gestão hospitalar e para 
funcionários envolvidos, oferecendo 
qualidade para toda a população daque-
la região do estado do Rio de Janeiro. 
Todas as formulas infantis são prescritas 
individualmente visando a nutrição ade-
quada dos nossos pequenos pacientes, 
seguindo rigorosas técnicas de controle 
higiênico sanitário e microbiológico das 
formulas preparadas na nossa unidade.

ITABORAÍ-RJ

Inaugurado primeiro lactário no Hospital 
Municipal Desembargador Leal Júnior, 

gerido pela Associação Mahatma Gandhi Coordenadores e colaboradores 
do Hospital Mahatma Gandhi assis-
tiram a uma palestra no último dia 22 
de maio, com o tema “Educação Finan-
ceira” e ministrada por Natália Solda-
ti e Talison Osório, do Banco Sicredi. 
O evento aconteceu no Anfiteatro 
Amil Zákia e foi muito bem recebido 
por todos os presentes.

CATANDUVA-SP

Educação Financeira é tema de 
palestra no Anfiteatro Amil Zákia

faz parte do programa de educação 
continuada da Associação Mahatma 
Gandhi, que tem como objetivo ofere-
cer cursos e capacitações para equipe 
do HTO Dona Lindu buscando cada vez 
mais aprimorar o atendimento e a assis-
tência prestada ao paciente.
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CATANDUVA-SP

Pioneiro em Catanduva e presen-
te em alguns municípios do Bra-
sil, o projeto “Acesso Avançado” 

tornou-se realidade para a população 
do Jardim Alpino. O novo método de 
atendimento foi implantado na USF Dr. 
Napoleão Pellicano no dia 1º de julho 
último e permite maior absorção da de-
manda espontânea na unidade de saú-
de.

A iniciativa visa aumentar os atendi-
mentos imediatos, que são realizados 
por médicos e enfermeiros, no mesmo 
dia da queixa do paciente.

Caso o profissional identifique que 
um caso necessita de atendimento 
específico, o indivíduo terá a consulta 
realizada no mesmo dia ou no prazo 
máximo de até 48 horas. O dia e horá-
rio serão combinados entre profissional 
e paciente. 

Com a proposta em vista, a Secreta-
ria Municipal de Saúde e a Associação 
Mahatma Gandhi, que faz a gestão dos 
serviços, realizou reuniões e treinamen-
tos entre a equipe e os gestores, e de-
terminou horários para atendimento à 
demanda espontânea e aos pacientes 
agendados.

A expectativa é que a maior parte 
da população que não se adequava aos 

Referência no atendimento ortopédico na Bai-
xada Fluminense, o Hospital Estadual de Trau-
matologia e Ortopedia Vereador Melchiades 
Calazans está completando dois anos de funcio-
namento. Localizado em Nilópolis-RJ, o HTO Bai-
xada já realizou, neste período, 8 mil cirurgias e 
mais de 33 mil consultas, atendendo morado-
res da região e de todo o Estado.

Para o Secretário Estadual de Saúde Edmar 
Santos, a unidade é fundamental para reduzir a 
ocupação de leitos de hospitais da região.

“A especialidade do HTO faz com que importan-
tes unidades da região reduzam em cerca de 60% a 
ocupação de leitos para procedimentos ortopédicos. No mês de junho uma 

equipe de profissionais do 
SENAC Catanduva-SP iniciou 
participação dentro do pro-
jeto Bem-estar, do Hospital 
Mahatma Gandhi, juntamen-
te com a coordenadoria de Te-
rapia Ocupacional, envolven-
do as áreas de Massoterapia, 
Cromoterapia e Auriculotera-
pia.

As aulas, exclusivas aos 
pacientes do Hospital, são se-

Com implantação do “Acesso Avançado”, Associação 
Mahatma Gandhi e Prefeitura Municipal de 

Catanduva ampliam o atendimento imediato
Foto: Comunicação/Prefeitura

agendamentos compareça à unidade e 
saia com seu caso solucionado, reduzin-
do o número de faltas ocasionada por 
longo período de espera para consultas, 
assim como os atendimentos de menor 
grau de urgência na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). Os agendamentos 
continuam para o pré-natal, puericul-
tura e visita domiciliar.

A decisão em iniciar esta novidade 
na USF Alpino se deu após análise das 
informações fornecidas pela equipe. 
Anteriormente os usuários da unidade 
de saúde esperavam aproximadamen-
te 35 dias para conseguir uma consulta 
na unidade de saúde, o que ocasiona-
va alto índice de faltas nas consultas e 
grande procura pelos atendimentos es-
pontâneos. Os pacientes foram orienta-
dos sobre o novo procedimento e como 
passa a ser o funcionamento.

Através do projeto piloto foi possí-
vel constatar diminuição da sobrecarga 
profissional, maior satisfação dos pro-
fissionais e usuários, redução do índice 
de faltas, ampliação do acesso e redu-
ção dos atendimentos dos moradores 
no bairro na UPA.

A Secretaria de Saúde e a Associa-
ção Mahatma Gandhi têm a intenção 
de estender este projeto para outras 

unidades com o mesmo perfil. 
Avaliação prévia sobre o projeto, até 
o momento, aponta para retorno 
satisfatório do público e profissionais 
motivados por ampliarem o número 
de atendimentos.

“Trata-se de um projeto inovador e que 
interligam duas questões básicas: as faltas 

dos pacientes agendados serão preenchi-
das por quem precisa de um atendimento 
imediato. O ‘Acesso Imediato’ tem propor-
cionado excelentes resultados e deve ser 
estendido para outras unidades”, comen-
ta o vice-presidente da Associação 
Mahatma Gandhi, Marcelo Fernan-
des dos Santos.

USF Dr. Napoleão Pellicano, bairro Jardim Alpino, em Catanduva-SP

NILÓPOLIS-RJ CATANDUVA-SP
HTO Baixada, que tem a gestão da Associação 
Mahatma Gandhi, celebra dois anos e oito 

mil cirurgias ortopédicas realizadas!
Além disso, é referência também no atendimento às 
vítimas de queimaduras”, explica.

Atualmente, o HTO atua com 78 leitos de en-
fermaria, 8 leitos de Centro de Tratamento de 
Queimados, 6 leitos de Centro de Tratamento 
Intensivo, 6 salas cirúrgicas e 4 leitos de Recupe-
ração pós-anestésica. São realizadas consultas 
ambulatoriais e assistência pré e pós-operatória 
de cirurgias ortopédicas. Além disso, o hospital 
possui um moderno centro de imagem computa-
dorizado que realiza exames de ecocardiograma, 
eletrocardiograma e ultrassonografia. Os exames 
laboratoriais realizados ultrapassam a marca de 
178 mil e os de raio-x já somam 27 mil.

O HTO Baixada conta também com um Cen-
tro de Tratamento de Queimados (CTQ) que, 
desde a inauguração, já realizou mais de 130 
atendimentos a pacientes vítimas de queimadu-
ras de alta complexidade. A unidade possui en-
fermarias adulta e pediátrica e equipe formada 
por cirurgiões, cirurgiões plásticos, anestesistas, 
enfermeiros e fisioterapeutas.

“É muito gratificante constatar que, em cada 
unidade gerida pela Associação, implantamos um 
dinamismo de alta qualidade e respeito à popula-
ção”, comemora o presidente da Associação 
Mahatma Gandhi, Dr. Luciano Lopes Pastor.

Hospital Mahatma Gandhi 
inicia parceria com SENAC no 
projeto “Oficina Bem-estar”

manais e representam uma 
importante ação nos trata-
mentos, proporcionando di-
versificação, socialização e 
alternativas que buscam o 
bem-estar físico e emocional, 
contando para isso com a par-
ceria de uma instituição séria 
como o SENAC, agregando 
pontos positivos aos projetos 
desenvolvidos pela equipe 
de profissionais do Hospital 
Mahatma Gandhi.
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MAFRA-SC

A população de Mafra-SC tem mo-
tivos de sobra para comemorar este 
mês de julho. E com muita saúde e dis-
posição! Este mês marca o aniversário 
de dois anos da implantação da UPA – 
Unidade de Pronto Atendimento, na 
comunidade. A inauguração foi em 30 
de junho de 2017 e o início dos aten-
dimentos deu-se no dia primeiro de 
julho.

Gerida pela Associação Mahatma Gandhi 
desde seu primeiro dia de funcionamento, 

UPA de Mafra-SC comemora dois anos 
aplaudida e aprovada pela opinião pública

EXCELÊNCIA EM GESTÃO 
Equipes de colaboradores 
da Associação Mahatma 
Gandhi participam de 

capacitação realizada pela 
Secretaria Estadual de 

Saúde do Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO-RJ

Foi realizada no último dia 29 de ju-
lho, na Secretária Estadual de Saúde 
do Rio de Janeiro- SES/RJ, a capacita-
ção para a  Elaboração do Relatório 
de Gestão- Ciclo 2019  – Modelo de 
Excelência em Gestão Pública MEGP, 
com o objetivo de realizar diagnóstico 
organizacional, quantificando e qua-
lificando os principais fatores relacio-
nados à organização, com ênfase em 
suas PRÁTICAS DE GESTÃO e RESUL-
TADOS institucionais, ressaltando as 
oportunidades de melhoria e os pon-
tos fortes, possibilitando a elaboração 
do Plano de Melhoria da Gestão – PMG.

O Dia dos Namorados, 12 de junho, 
também foi marcado como o dia do sor-
teio realizado pela Ótica Kassis, con-
veniada com a Associação Mahatma 
Gandhi, em Catanduva.

Durante duas semanas urnas foram 
colocadas em local de visibilidade no 
Hospital e na UPA, para que os colabo-
radores pudessem depositar cupons 
com seus nomes e desta forma concor-
rer ao sorteio de óculos de sol, sendo 
um para cada unidade. No Hospital a 
sorteada foi Claudia Andréa Santos 
Correia e, pela UPA, a premiada foi 
Kely Regina Classe de Souza.

O sorteio foi coordenado pela Dire-
tora da Ótica Kassis, Marcela Kassis 
Baldo e acompanhado pelo Diretor do 
Hospital Mahatma Gandhi, Márcio 
Antonio Humel e o Coordenador da 
UPA Catanduva, Giovani Carvalho.

CATANDUVA-SP

SORTEIO:
Ótica Kassis sorteia 

óculos para comemorar 
Dia dos Namorados

Números justificam a comemora-
ção. Desde a sua inauguração até o úl-
timo dia 30 de junho foram realizados 
82.051 atendimentos. 

A UPA Padre Aldo Seidel atua 24 
horas, realizando, mensalmente, cer-
ca de 800 exames de Raios-X e 2.500 
exames laboratoriais. Dos 4.000 
atendimentos mensais, realiza em mé-
dia 150 transferências, sendo 100 para 

o Hospital São Vicente de Paulo e as 
outras 50 para as demais unidades de 
referência da região.

Passando por uma série de refor-
mas na estrutura interna e externa 
do prédio, atualmente, a UPA está 
em processo de finalização das obras 
e adequações para aprimoramento 
da estrutura e da qualidade do ser-
viço prestado ao usuário. Dentre as 
melhorias está a instalação do siste-
ma NetPACS, que faz o gerenciamento 
das imagens de radiologia, permitindo 
acesso em toda a Rede de Saúde de 
Mafra-SC.

Os avanços também englobam 
novos equipamentos, capazes de pro-
porcionar mais conforto e bons resul-
tados aos pacientes, como a aquisição 
de servidor para armazenamento das 
imagens de radiologia por 20 anos; 9 
condicionadores de ar e novas longa-
rinas e cadeiras para toda a Unidade; 
aparelhos de chamada de enferma-
gem, sendo instalada uma campainha 
em cada leito e poltrona, além de im-
pressora de etiquetas para individua-
lização de medicamentos para dispen-
sação interna.

PREMIAÇÃO

Coordenador das Unidades Básicas de Saúde 
da Associação Mahatma Gandhi, de Catanduva, 

conquista prêmio em Congresso Nacional

Gratidão!!! Está foi a palavra uti-
lizada por Tiago Silva, Coorde-
nador das Unidades Básicas 

de Saúde da Associação Mahatma 
Gandhi, em Catanduva-SP, para defi-
nir sua premiação no Congresso Na-
cional de Secretarias Municipais 
de Saúde, como autor do trabalho O 
uso da tecnologia como ferramenta 
para avaliar a satisfação do usuário 
em relação aos serviços de saúde.

“Pelo terceiro ano consecutivo fo-
mos premiados na mostra Brasil aqui 
tem SUS. O trabalho foi reconhecido 
como a melhor experiência na cate-
goria Participação da Comunidade na 
Saúde e é fruto da parceria entre a As-
sociação Mahatma Gandhi, Secreta-
ria Municipal de Saúde de Catanduva, 
Unifipa/Enfermagem e IFSP - Campus 
Catanduva. Aproveito para agradecer 
às alunas do curso de graduação em 

Enfermagem Tatiane Veteri Coneglian 
e Adriani Moraes, assim como os do-
centes do IFSP Luis Nakamura e Mar-
co Antonio Colombo da Silva. Todos 
co-autores neste trabalho. Parabéns a 
todos! Seguimos em frente construin-
do um sistema de saúde mais sólido e 
participativo”. 

Esse foi o maior congresso desde 
sua criação com 5.800 participantes 
e aconteceu em Brasília-DF, entre os 
dias 2 e 5 de julho último. Ao todo 
foram inscritos, à nível nacional, 
aproximadamente 3.800 trabalhos, 
sendo selecionados 500 para apre-
sentação no Congresso.

“Tiago Silva é um exemplo de de-
terminação para nós da Associação 
Mahatma Gandhi é uma honra tê-lo 
em nossa equipe”, comemorou o vi-
ce-presidente da instituição, Mar-
celo Fernandes dos Santos. Para o 
presidente Dr. Luciano Lopes Pas-
tor esse prêmio “é um ato de justiça 
a um profissional que conhece a saúde 
pública à fundo e que diariamente en-
grandece nosso trabalho”.
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CATANDUVA-SP

Num clima de total descontração, 
aconteceu no final da tarde do último dia 
26 de junho a Festa Junina “Arraiá do 
Mahatma”, exclusivamente para pacien-
tes e colaboradores do   Hospital Mahat-
ma Gandhi.

Com barracas típicas, doces e gulosei-
mas típicas e brincadeiras como a dança 
da quadrilha, pacientes se divertiram e 
vivenciaram um processo de socialização 
extremamente salutar ao tratamento de 
cada um deles.

Grande parte das despesas foram co-
bertas por doações de empresas da cidade 
através do trabalho do Centro de Capta-
ção de Recursos e Eventos do Hospital.

É importante salientar que todas as 
coordenadorias da Instituição atuaram de 
forma conjunta para o êxito de Arraiá que 
acontece anualmente e já é uma tradição 
na instituição.

Outras festas juninas aconteceram em diversas unidades geridas pela Asso-
ciação Mahatma Gandhi, dentre elas a de Florianópolis-SC. Toda a equipe de 
colaboradores se reuniu no último 26 de julho para uma animada comemoração, 
com comidas típicas, quadrilha e bingos com premiação de brindes arrecadados 
junto a empresas parceiras. A festa aconteceu em Palhoça-SC. 

Em julho último a Associação 
Mahatma Gandhi iniciou a gestão da 
UPA de Barretos-SP. Tida como uma 
das mais desenvolvidas cidades do 
interior de São Paulo, Barretos é co-
nhecida em todo o mundo pelos seus 
rodeios, tidos como os melhores no 
ranking internacional.

“Assumir a gestão da UPA em uma 
cidade renomada como Barretos, mos-
tra que hoje a Associação Mahatma 
Gandhi é realmente uma Organização 

Arraiá do Mahatma: Pacientes e colaboradores em 
noite de festa junina, com danças, doces e animação!

FLORIANÓPOLIS-SC

Festa Julhina na UPA Continente

BARRETOS-SP

Mahatma Gandhi assume a 
gestão da UPA de Barretos-SP

Social respeitada nacionalmente. Esta-
mos presentes em 5 estados e gerindo 
unidades de saúde em cidades como 
Florianópolis-SC, Rio de Janeiro-RJ e 
outras, totalizando 15 localidades. Em 
cada uma delas colocamos em funcio-
namento a mesma infraestrutura que se 
baseia no melhor para a população, in-
dependentemente da posição da cidade 
no cenário nacional”, explica Marcelo 
Fernandes dos Santos, vice-presi-
dente da instituição.
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Objetivando aprimorar e motivar os 
colaboradores da Enfermagem, o Hospi-
tal Mahatma Gandhi  realizou, ao longo 
do mês de maio, o  Programa Enferma-
gem+.

Segundo a Coordenadora de Enferma-
gem,  Gabriela Mazzutti,  “nesta primeira 
edição foi obtido um resultado extremamen-
te positivo, pois o índice de acertos referentes 
ao trabalho em equipe, com a comunicação 
e a convivência entre os colaboradores, teve 
um aumento positivo de 90%”.

Gabriela Mazzutti salienta que o pro-
grama contou ainda com a parceria do psi-
cólogo Anderson Rodrigo Panzza Alves e 
da  enfermeira Andreia Fernanda L. S. 
Lima

Inicialmente foram contemplados os 
colaboradores que realizam a medicação 
e o manuseio das prescrições médicas. O 
intuito é englobar cada vez mais colabora-
dores, gerando assim um retorno positivo 

Hospital Mahatma Gandhi comemora sucesso 
da primeira edição do Programa Enfermagem + 

para a instituição e também para os co-
laboradores. Como premiação para esta 
primeira fase do projeto, a responsável 
técnica da enfermagem conseguiu a boni-
ficação de uma folga a mais para aqueles 
que melhor pontuaram no programa.

Outra conquista do Programa Enfer-
magem+, foi o de fortalecer os vínculos 
entre aqueles que estão nas clínicas e a 
coordenação, conforme explica Gabrie-
la:  “Foi uma transformação do olhar. Cada 
colaborador tem a sua função, e é possível 
exigir a qualidade de diversas formas”.

O sucesso possibilitou a adaptação 
do projeto, estendendo-o a todos os seg-
mentos do  Hospital Mahatma Gandhi. 
A adesão e o comprometimento de cada 
colaborador na execução deste programa 
foram essenciais para o seu êxito, propor-
cionando parcerias entre os diversos seto-
res do hospital, para que todos sejam be-
neficiados. 

O investimento no potencial humano 
tende a manter a equipe unida e estável. 
Esse equilíbrio possibilita uma padroniza-
ção e, através desta, uma melhoria contí-

nua na qualidade do trabalho em equipe.
Reafirmando a satisfação pelos resul-

tados, a Diretoria do Hospital parabeniza 
e aplaude todos os participantes.

VISITAS

No último dia 31 de julho o Hospital 
Mahatma Gandhi recebeu a visita da 
presidente do Coren-SP, Renata Pietro, 
e do vice, Cláudio Silveira. Denominado 
Conselho Regional de Enfermagem de 
São Paulo, o Coren-SP é hoje uma au-
tarquia de destaque na fiscalização pro-
fissional, reconhecida pela celeridade e 
modernidade e comprometida com a va-
lorização do profissional de enfermagem, 
tendo como missão fiscalizar e disciplinar 
o exercício profissional, amparado por re-
quisitos éticos e legais.

A presidência da autarquia conheceu 
as instalações do Hospital, acompanha-
dos pela enfermeira técnica responsável, 
Gabriela Mazzutti, para quem “a aproxi-
mação tem como objetivo unir forças e pla-
nejar ações conjuntas em benefício da ca-
tegoria. Agradeço a visita do Coren-SP, pois 
tivemos a oportunidade de compartilhar um 

Presidência do COREN-SP visita Hospital Mahatma Gandhi
pouco do nosso trabalho e estabelecermos 
parcerias para avançarmos cada vez mais”.

Os membros do Coren-SP também se 
reuniram com o presidente do Hospital 
Mahatma Gandhi, Dr. Luciano Lopes 
Pastor, com o vice-presidente, Marcelo 
Fernandes dos Santos e com o Diretor 
Márcio Antonio Humel, quando con-
versaram sobre a posição do Mahatma 
Gandhi, hoje um hospital referência no 
tratamento de transtornos mentais e de-
pendência química.

“É uma grande honra recebermos a vi-
sita da presidente do Coren-SP, Renata Pie-
tro, assim como do seu vice, Claudio Silveira, 
uma vez que representam os pilares de uma 
saúde plena e atuante. E ficamos mais sa-
tisfeitos ainda quando demonstraram extre-
ma positividade para com nossa atuação”, 
comentou o presidente Luciano Lopes 
Pastor.

Tendo a deliciosa varanda da Dona An-
gola  (loja do Hospital Mahatma Gandhi) 
como cenário, os colaboradores que exer-
cem a função de motorista na instituição 
participaram de uma comemoração, alusi-
va ao Dia do Motorista, no último 25 de 
julho.

Os valorosos profissionais se confra-
ternizaram num clima de descontração, 
saboreando um café da tarde mais do que 
especial, preparado pela cozinha do Hos-
pital Mahatma Gandhi. 

O acontecimento foi coordenado 

CATANDUVA-SP

Café da Tarde marca o Dia do Motorista
pelo  Centro de Captação de Recursos e 
Eventos do HMG.

“A cada data alusiva a uma determinada 
categoria profissional fazemos questão de 
reunir os colaboradores como uma forma de 
agradecimento e reconhecimento pela dedi-
cação e esforço de cada um deles. Neste dia 
25 de julho cumprimentamos todos os moto-
ristas que enfrentam transito, ruas e estradas 
transportando responsabilidade e competên-
cia”, afirma Marcelo Fernandes dos San-
tos, vice-presidente do Hospital e da As-
sociação Mahatma Gandhi.
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MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

No último 10 de junho aconteceu a 
cerimônia de posse dos cipeiros 
que fazem parte da CIPA da As-

sociação Mahatma Gandhi, de Catan-
duva, gestão 2019-2020.

“Espera-se que todos os membros 
dessa comissão se conscientizem da im-
portância de identificar os riscos existen-
tes nos locais de trabalho e de sugerir 
medidas preventivas que proporcionem 
segurança para o empregado e o empre-
gador”, afirmou o presidente Emerson 
Gonçalves, citando em seu comovente 
discurso um trecho de uma das can-
ções de Renato Russo (“nosso suor sa-
grado é bem mais belo que este sangue 
amargo...”).

O evento contou com a presença 
dos Diretores do Hospital Mahatma 
Gandhi: Marcos Roberto Nishiyama, 
Márcio Antonio Humel e Manoel Al-
vares Munhoz. “Nossa instituição hoje 
pode se orgulhar em contar com uma 
CIPA, proporcionando uma nova dimen-
são no dia a dia da Associação Mahatma 
Gandhi e de seus colaboradores”, salien-
tou o Membro do Conselho Fiscal Ma-

Cerimônia de posse da diretoria marca o início da Cipa 
da Associação Mahatma Gandhi, em Catanduva-SP

A Associação Mahatma Gandhi, sempre 
preocupada em aprimorar seus colaboradores, 
tornando-os indivíduos que, mais do que capa-
citados, são também integrados e informados 
sobre as constantes inovações de suas respecti-
vas áreas de atuação, prestigiou a Capacitação 
em Emergências Cardiológicas realizado no 
último dia 20 de maio, no auditório da Unifoa 
(Volta Redonda-RJ).

A Capacitação teve como objetivo atualizar 
toda a equipe do Hospital Municipal Dr. Munir 
Rafful, gerido pela Associação Mahatma Gan-
dhi, quanto a Interpretação Básica do Eletrocar-
diograma (ECG), Revisão, Fisiologia, Autonomia, 
Sistema, Condução, Interpretação, Ritmos, que 
foram os temas abordados pelo Palestrante An-
tônio Barreto, seguindo uma abordagem me-

Com objetivo de atualização Equipe do 
Hospital Municipal Dr. Munir Rafful participa 
de Capacitação em Emergências Cardiológicas

VOLTA REDONDA-RJ

Dentro da filosofia de valorização de seus colaborado-
res, a  Associação Mahatma Gandhi  reuniu no dia 17 de 
junho, os profissionais cujas datas foram comemoradas 
durante o referido mês: profissionais da  Imprensa (dia 1), Re-
cursos Humanos (dia 3), Porteiros (dia 9) e Telefonistas (dia 29). 
Foi servido um café da tarde na varanda da  Dona Angola, a 
loja do  Hospital Mahatma Gandhi, onde os colaborado-
res das categorias mencionadas desfrutaram de momentos 
de confraternização e congraçamento evidenciando o amor 
de cada um pela instituição que hoje, é referência nacional.   
A organização do  Café da Tarde  foi de  Emerson Gonçalves, 
coordenador do Centro de Captação de Recursos e Eventos e 
todo o cardápio foi preparado na cozinha do Hospital pela equi-
pe liderada pela nutricionista Priscila Castellá.

CATANDUVA-SP

Os profissionais do mês 
de junho participam de 

Café de Confraternização

noel Alvares Munhoz.
Também estiveram presentes os coor-

denadores da Associação Mahatma Gan-
dhi, inclusive o de Recursos Humanos, 
Carlos Rinaldo Raimundo, que abordou a 
questão da importância de uma CIPA nas 
relações empregados e empregadores.

A diretoria da CIPA da Associação 
Mahatma Gandhi empossada é formada 
por:

Emerson Gonçalves (Presidente) 
- Andréia Aparecida Voltam (vice-pre-
sidente) - Jeferson de Azevedo Jacob 
(secretário) - Eulália Verônica Vieira da 
Silva (subsecretária) – Nildo Farias de 
Almeida – Savana de Almeida Mague-
tas Milani – Marciel Faustino da Silva 
– Darlei Santos de Oliveira – Eduardo 
Oliveira de Aro Margonar – Alexandre 
Aparecido Roberto – Raphael Rainer 

Ângulo Valarinho – Heber de Souza – 
Alexandre Glerian Dias – Vinícius Luiz 
Valadão – Fabiana Waldomiro Herédia 
– Gabriela Mazzutti – Elizabeth Perei-
ra – Mateus Maximino Braga – Natá-
lia Cristina Munhos Possetti – Wellen 
Natali Scabello Becker – Ana Maria 
de Souza Pereira – Anderson Rodrigo 
Panzza Alves – Aline Baptista Camargo 
– Cristina Socorro Squisatto.

todológica de aulas teórico-práticas.
Vale lembrar que a Educação Permanente 

em Saúde (EPS) se configura como uma propos-
ta de aprendizagem no trabalho, onde o apren-
der e o ensinar se incorporam ao cotidiano das 
organizações. A EPS se baseia na aprendizagem 
significativa e na possibilidade de transformar 
as práticas profissionais. Caracteriza-se, portan-
to, como uma intensa vertente educacional com 
potencialidades ligadas a mecanismos e temas 
que possibilitam gerar reflexão sobre o proces-
so de trabalho, autogestão, mudança institucio-
nal e transformação das práticas em serviço, por 
meio da proposta de aprender a trabalhar em 
equipe, de construir cotidianos e eles mesmos 
constituírem-se como objeto de aprendizagem 
individual, coletiva e institucional.
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No último dia 24 de junho o Hospi-
tal Estadual de Traumatologia e 
Ortopedia Dona Lindu  comple-

tou  9  anos de existência. Desde sua 
fundação, em 2010, a unidade se man-
tém como referência em traumatologia 
e ortopedia em todo país, com mais 
de  30 mil procedimentos cirúrgicos 
realizados nas especialidades de om-
bro, mão, pé, trauma, quadril, joelho, 
microcirurgia e coluna. Além disso, o 
hospital também  realiza mensalmen-
te, em média, 1,5 mil atendimentos 
ambulatoriais e 11 mil exames labo-
ratoriais e de imagem.

 Voltado exclusivamente para pacien-
tes do SUS que necessitam de cirurgias 

HTO Dona Lindu e Associação 
Mahatma Gandhi comemoram 

aniversário do hospital e o recorde 
de cirurgias dos últimos três anos!

eletivas (marcadas com antecedência), 
o HTO Dona Lindu atende pacientes de 
todo o Estado do Rio de Janeiro, através 
de um contrato de gestão compartilha-
da estabelecido entre o Governo Esta-
dual e a Associação Mahatma Gandhi, 
em janeiro de 2017. E é justamente ao 
longo dos últimos três anos que a uni-
dade apresentou dados de grande rele-
vância, batendo recordes de produção 
cirúrgica e, desta forma, beneficiando 
milhares de pacientes.

  Em 2017, foram realizadas 3.933 
cirurgias, com média mensal de 327 
procedimentos. Em comparação com o 
volume cirúrgico de 2010 a 2016, quan-
do havia pelo menos seis edições anuais 

dos mutirões de ci-
rurgias entre 2012 
e 2015, foi o maior 
registro da história. 
Em 2018, a produção 
seguiu em cresci-
mento, com registro 
de 4.010 cirurgias 
e média mensal de 
334 procedimentos, 
batendo a marca do 
ano anterior. Já  em 
2019,  de janeiro a 
maio, já foram  rea-
lizadas 1.649 cirur-
gias, com  média 
mensal de 329 e 
perspectiva de mais 
um ano recorde no 
hospital.

Em 2018, o  HTO 
Dona Lindu chegou 

Uma iniciativa que foi reforçada 
durante a gestão da  Associação 
Mahatma Gandhi  foi o  “Projeto 
Acompanhando”, encontros se-
manais com acompanhantes de 
pacientes hospitalizados, visando 
desenvolver um trabalho de hu-
manização e acolhimento, além de 
informar e tirar dúvidas sobre tra-
tamentos. 

Este tipo de ação diferenciada 
contribui para a  média anual de 
96% de satisfação de pacientes, 
que consideram o tratamento re-
cebido durante sua estadia como 
“excelente”. Iniciativas como o 
“Projeto Acompanhando” também 
agradam quem busca atendimento 
e acompanha o paciente no  HTO 
Dona Lindu.  

Os números alcançados e o ín-
dice de satisfação da população 
de  Paraíba do Sul-RJ  e de todo o 
Estado, é o reflexo de uma gestão 
feita com responsabilidade e trans-
parência. A Associação Mahatma 
Gandhi parabeniza todos os cola-
boradores que fazem da instituição 
uma referência em todo o país.

a impressionante marca de  100 mil 
pacientes atendidos, com uma média 
anual de 12,5 mil. Isto significa dizer que, 
por mês, são mais de mil pacientes de 
todas as 92 cidades do Estado do Rio 
de Janeiro que passam pelo HTO para 
realizar exames de imagem, consultas 
ambulatoriais e cirurgias. Entre 2017 e 
2019 também foram registrados exce-
lentes índices na produção assistencial. 
No total, foram 92.315 consultas nos úl-
timos três anos, com uma média anual 
de mais de 30 mil. Também foram reali-
zados 110.430 exames de imagem entre 
raios x, tomografias computadorizadas, 
ultrassonografias e ecocardiografias, ou 
seja, mais de 36 mil por ano.

 O Diretor Administrativo do HTO 
Dona Lindu, Gabriel Moreli, enfatiza 
que o foco total do trabalho desenvolvi-
do na unidade é o bem-estar do pacien-
te. E para que o objetivo seja sempre 
alcançado, é importante comprometi-
mento e humanização:

“Quem trabalha no HTO Dona Lindu 
tem o sentimento de ser um privilegiado 
por atuar em um serviço de tanta quali-
dade e que contribui de maneira determi-
nante na vida do paciente. Focamos em 
ver e compreender cada pessoa que busca 
atendimento em nosso hospital em sua 
singularidade, de forma que possamos sa-
ber o que importa para cada um e como 
podemos ajudar. É motivo de muito orgu-
lho saber que somos referência em assis-
tência humanizada e o comprometimento 
de toda equipe é fundamental para que 
possamos seguir mudando vidas”, expli-
cou.

Atendimento 
diferenciado 

para o paciente 
e familiar
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CATANDUVA-SP

No último dia 30 de maio, na sala 
de convenções do Reisper Pala-
ce Hotel, em Catanduva-SP, os 

profissionais dos serviços de saúde e 
da gestão do município participaram 
do curso de gerenciamento. O evento 
é uma iniciativa da Secretaria de Saúde, 
promovido pela Associação Mahatma 
Gandhi, através do Núcleo de Educa-
ção Permanente (NEP).

O objetivo do curso foi o aprimo-
ramento de técnicas e ferramentas 
empregadas no gerenciamento dos 
serviços de saúde, com ênfase nas es-
tratégias de planejamento, acompa-
nhamento e avaliação das ações de-
senvolvidas. Participaram do curso os 
enfermeiros das unidades de saúde, 
responsáveis por serviços especializa-
dos do município, setores administrati-
vos, além de representantes da gestão.

O tema do primeiro encontro foi 
“Gestão de Pessoas e Mediação de Con-

Profissionais dos serviços de saúde e da 
gestão realizam Curso de Gerenciamento

Alunos do primeiro ano do curso de Psi-
cologia do IMES Catanduva (Fafica) estiveram 
visitando o Hospital Mahatma Gandhi, onde 
foram recepcionados pela Coordenadora de 
Psicologia do Hospital, Juliana do Carmo Sa-
raiva Ayusso.

Juntamente com outros profissionais, co-
nheceram as instalações e constataram como 
funciona um hospital psiquiátrico.

Todos os alunos do terceiro ano da Faculdade de 
Medicina de Catanduva visitaram as instalações e co-
nheceram um pouco do funcionamento do Hospital 
Mahatma Gandhi.

Os alunos foram divididos em quatro grupos e 
cada qual visitou num determinado dia, começando 
por 30 de maio. O segundo grupo visitou em 06 de 

Futuros Psicólogos 
do IMES Catanduva 

visitam Hospital

Alunos da Faculdade de Medicina de Catanduva 
visitaram as instalações do Hospital Mahatma Gandhi

junho, o terceiro em 13 de junho e a última turma em 
27 de junho.

Acompanhados por professores e monitores, os 
futuros médicos se disseram surpresos com toda a in-
fraestruturas motivada pelo Hospital, hoje referência 
nacional em tratamento de transtornos mentais e de-
pendência química.

flitos” ministrado pela Profa. Dra. Marli 
de Carvalho Jericó e Profa. Maria Ele-
nice Vicentini, ambas da Faculdade 
de Medicina de São José do Rio Preto 
– FAMERP. Os participantes tiveram a 
possibilidade de discutir e refletir sobre 
processo de trabalho, principalmente 

no contexto da relação e do trabalho 
em equipe.

A programação do curso, com car-
ga horária de 12 horas, compreendeu 
temas sobre gerenciamento em saúde, 
como gestão de pessoas, gestão de cus-
tos e materiais, gestão da informação 

em saúde, planejamento estratégico, 
liderança e comportamento organiza-
cional. Trata-se de um evento que vai 
ao encontro da filosofia da Associação 
Mahatma Gandhi em proporcionar as 
ferramentas ideais para a realização de 
um trabalho de excelência.
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CARAZINHO-RS

Associação Mahatma Gandhi assume gestão
da UPA no município de Carazinho-RS

Desde a zero hora do último dia 1º 
de agosto, a Associação Mahatma 
Gandhi assumiu a - UPA Armindo 

Capitânio, em Carazinho-RS, após pro-
cesso de licitação seguido de seleção e 
treinamento de pessoal.

A nova equipe foi recebida pela ad-
ministração municipal com um Café da 
Manhã, às 07 horas. Durante a confrater-
nização, a Secretária Municipal de Saúde, 
Anelise Almeida, informou que a transi-
ção foi muito bem feita no que se refere 
a parte burocrática, salientando que o 
atendimento melhorou ainda mais aos 
usuários, já que há mais meios de contro-
le do serviço oferecido, conforme previsto 
no edital.

O prefeito Milton Schmitz pronun-
ciou-se afirmando ter a convicção que “a 
Associação Mahatma Gandhi tem estru-
tura, equipe e qualificação para aprimorar 
ainda mais o funcionamento da Upa em 
Carazinho”.

Também estiveram presentes na re-
cepção, o secretário de Desenvolvimento 
Dêninson Pauletto Da Costa, equipe da 
Secretaria Municipal da Saúde, vereador 
Gilson Haubert e, representando o Con-
selho Municipal de Saúde, Irineu Grebin.

Para o Superintendente de Operações 
da Associação Mahatma Gandhi, Jean 
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Paes de Oliveira, “contamos com uma in-
fraestrutura operacional que nos credencia 
a gerir a UPA de Carazinho-RS com a quali-
dade de atendimento que a população me-
rece” (na foto acima, com o prefeito Milton 
Schmitz).

A Associação Mahatma Gandhi faz 
a gestão em unidades de saúde e hospi-
tais em 15 cidades de 5 estados brasilei-
ros, sendo, em São Paulo, as cidades de 
Catanduva, Barretos e Bebedouro. No Rio 
de Janeiro, Mesquita, Nilópolis, Paraíba 
do Sul, Itaboraí, Volta Redonda e na pró-
pria cidade do Rio de Janeiro. No Espírito 
Santo a instituição catanduvense está 
presente em Alfredo Chaves e Serra, en-
quanto que em Santa Catarina atua em 
Florianópolis e Mafra. No Rio Grande do 
Sul faz a gestão das Unidades de Pronto 
Atendimento de Viamão e, agora, tam-
bém em Carazinho.

Primeiro ano do Café Colonial 
Dona Angola é comemorado com 
show do grupo Vozes do Sertão e 

grande número de adesões

CATANDUVA-SP

No último 28 de julho, aconteceu 
a 12ª edição do Café Colonial 
Dona Angola, comemorativo ao 

primeiro aniversário do evento que é 
sucesso em toda a região, com renda 
em prol do Hospital Mahatma Gandhi.

“Queremos agradecer todas as pessoas 
que ao longo deste último ano vieram um 
domingo por mês prestigiar nosso Café Co-
lonial, saboreando um cardápio digno das 
antigas e fartas fazendas, além de conhece-
rem e colaborarem com nossa instituição”, 

comemorou Dr. Luciano Lopes Pastor, 
presidente do Hospital Mahatma Gan-
dhi.

O vice-presidente, Marcelo Fernan-
des dos Santos também manifestou sua 
gratidão ao público que transformou o 
Café Solidário Dona Angola em sinôni-
mo de sucesso: “Cada pessoa que partici-
pa do nosso Café também passa a conhe-
cer o Hospital Mahatma Gandhi, que vive 
hoje uma nova fase, servindo de referência 
em todo o Brasil no tratamento de transtor-

nos mentais e dependência química, e ain-
da ajudam a nossa instituição, pois todo o 
lucro é direcionado ao Hospital”.

A edição número 12 do Café também 
homenageou o diretor da instituição, 
Marcio Antonio Humel e sua esposa 
Clea Rinaldi Humel pela frequência 
100% nos Cafés ao longo desse uma ano, 
recebendo um jogo de canecas com es-

tampa de foto do casal.
O evento contou também com show 

do grupo Vozes do Sertão, que se apre-
sentou graciosamente como presente 
de aniversário. Um show aplaudido por 
todos.

O Café Colonial Dona Angola, efeti-
vamente, faz parte do calendário de even-
tos de eventos de Catanduva e região.
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