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MAHATMA NA MÍDIA: ‘‘Consultório na Rua’’ é 
destaque na imprensa com 170 atendimentos

Associação Mahatma Gandhi assumindo, 
em Volta Redonda-RJ, a gestão do Hospital 
Municipal Munir Raff ul

SUPERANDO METAS
Metas estipuladas pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Catanduva 
estão sendo cumpridas com 
êxito.

JANEIRO BRANCO
Mês de Prevenção à Saúde Mental 
marca início da programação dos 
50 anos do Hospital Mahatma 
Gandhi.

CONFRATERNIZAÇÃO
Hospital Mahatma Gandhi realiza 
confraternização de fi nal de ano, 
assim como nas unidades da 
Associação Mahatma Gandhi.

RESULTADOS
UPAs do Estado do Rio de Janeiro 
apresentam resultados positivos 
nas unidades geridas pela 
Associação Mahatma Gandhi.

ENTREVISTAS
Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro, 
Rafael Bailone Antunes e Fernando 
Daltin, são os entrevistados desta 
edição.

Nossa instituição já está administrando 
este importante hospital do Estado do 
Rio de Janeiro, dentro da sua fi losofi a de 
humanização, transparência e qualidade. 
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Associação Mahatma Gandhi foi a O.S. 
vencedora da licitação realizada pela 
Prefeitura de Florianópolis-SC, uma 
das maiores capitais do país, para ser a 
gestora da UPA Continente. Pag.03

“Consultório na 
Rua” presta 170 

atendimentos em 3 
meses e é destaque 

na imprensa 
por tratar-se 

de um projeto 
inédito, realizado 

pela Associação 
Mahatma Gandhi.

Pág.09

Uma nova gestão: UPA 
Continente em Florianópolis-SC

Uma nova vida é possível !



Dez/2018-Jan/2019Jornal Mahatma Gandhipágina 2

ITABORAÍ-RJ

A Medicina do Trabalho é hoje de 
suma importância no organograma de 
qualquer empresa que deseja atuar de 
acordo com a lei e as normas. No caso 
da Associação Mahatma Gandhi, que 
conta com mais de 3 mil colaboradores 
em todo o Brasil, torna-se imprescindí-
vel. Por isso, nesta edição, entrevista-
mos Dr. Rinaldo Mareno Cannazzaro, 
Médico do Trabalho e Coordenador 
do PCMSO do Hospital Mahatma 
Gandhi e responsável pela área na As-
sociação Mahatma Gandhi. Formado 
em 1998 pela Faculdade de Medicina 
de Catanduva-SP, com formação em 
Cardiologia pela Braile Cardiocirugia e 
pela Beneficência Portuguesa, ambas 
de São José do Rio Preto-SP e, ainda 
especializado em Medicina do Trabalho 
pela FAMERP-São José do Rio Preto–SP. 

Nesta edição ele aborda esta área tão 
importante na atualidade da Medicina.

Além do cargo que ocupa em nossa 
instituição, também atua como Médico 
do Trabalho titulado pela ANAMT (As-
sociação Nacional de Medicina do Tra-
balho - sem este título não se pode ser 
coordenador) na Fundação Padre Albi-
no de Catanduva, Juizado Federal da 3ª 
Região de Catanduva como perito e na 
Associação dos Fornecedores de Cana 
da Região de Catanduva, como cardio-
logista.

Quando e porque o senhor optou 
pela Medicina do Trabalho?

Desde 2002 atuo em clínicas de Medi-
cina do Trabalho em Catanduva. Sempre 
fui interessado por esta importante área. 
Poder orientar as empresas e ajudar os 
funcionários, servindo como elo que ga-

ranta a integridade física é absolutamente 
fascinante.

Como médico do trabalho, pode-
ria descrever sua função no Hospital 
Mahatma Gandhi?

A função do Médico do Trabalho é 
coordenar o PCMSO (Programa de Contro-
le Médico de Saúde Ocupacional), ou seja, 
elaborar juntamente com o SESMT (Servi-
ço Especializado de Segurança e Medicina 
do Trabalho) uma lista de ações que visam 
proteger o trabalhador.

Como funciona a equipe de Medi-
cina e Segurança?

A Medicina do Trabalho tem a função 
básica de prevenir acidentes de trabalho. 
Neste ínterim criamos, em equipe, o SES-
MT (formado por Auxiliares de Enferma-
gem do Trabalho, Enfermeiro do Traba-
lho, Técnicos de Segurança do Trabalho 
e Engenheiro do Trabalho), parâmetros 
alinhados com as Normas Regulamenta-
doras do Trabalho (NRs), ao total 36 atual-
mente, e com ênfase na NR 32, ambientes 
relativos a tratamento de saúde, como 
hospitais, postos de saúde, e demais. Pela 
NR 4, a dimensão de colaboradores que 
amparamos pela Associação Mahatma 
Gandhi, hoje com um quadro que ultra-
passa 3000 profissionais em todo país, fa-
z-se necessário, por lei, a implantação do 
SESMT. Este órgão, possui várias atuações, 
como redução de riscos de acidentes nos 
postos de trabalho, fiscalização conforme 
as NRs e outras leis vigentes, alinhamen-
to documental (PPE, PPRA, PCMSO, LTCAT, 
entre outros), redução do absentismo, me-
lhora em ergonomia, fortalecimento da 
voz do colaborador, melhoria estrutural, 

reconhecimento e integração das equipes 
(SHL, Aux. de manutenção, enfermagem, 
médicos, aux. Administrativo, marketing), 
adequação ao e-social, dentre outras.

Em que o empresário que vai 
montar sua equipe de Medicina do 
Trabalho deve ficar atento?

Vejo em Catanduva muitas empresas 
atuantes em nosso ramo, sem qualifica-
ção adequada. Primeiramente o empre-
sário deve ficar atento se o médico contra-
tado tem título em Medicina do Trabalho 
pela ANAMT. E é importante afirmar que o 
serviço de segurança é feito pelo Médico e 
não por um intermediador, que depois só 
pede para o médico assinar. Hoje o con-
trole é total e a empresa que não der a 
devida importância corre sérios riscos de 
fiscalizações e autuações.

Quais os benefícios para os co-
laboradores do Hospital Mahatma 
Gandhi?

Os funcionários do Hospital Mah-
atma Gandhi passaram a ter proteção, 
além de vozes ampliadas e reconhecidas. 
De início faremos a Medicina do Traba-
lho em termos de gestão, na sequencia 
atuaremos na medicina curativa (doen-
ças crônicas não transmissíveis como 
diabetes, obesidade, hipertensão arterial 
sistêmica, doenças da tireoide, e doenças 
mentais comuns - depressão e ansiedade, 
entre outras) integrada com o GAT (Grupo 
de Apoio dos Trabalhadores). Também 
haverá o plano vacinal completo. Enfim, 
os colaboradores desta instituição passa-
ram a contar com um apoio, uma ferra-
menta e uma retaguarda em sua atuação 
profissional.

Se hoje o Hospital Mahatma Gan-
dhi é uma referência em todo o Brasil 
em tratamento de transtornos men-
tais e dependência química, deve-se 
muito ao tratamento totalmente hu-
manizado implantado pela atual dire-
toria e abraçado por todos os colabo-
radores.

As conquistas continuam em ritmo 
acelerado nas unidades geridas pela As-
sociação Mahatma Gandhi. Aqui regis-
tramos o trabalho da equipe do Hospital 
Municipal Desembargador Leal Junior 
(Itaboraí-RJ). Com a missão de ser ins-
trumento humanizado capaz de acolher 

CATANDUVA-SP

Inaugurada a Sala de 
Classificação de riscos do 
Pronto Socorro Infantil

Acolhimento à Família de 
pacientes

Na foto, profissionais recebendo 
familiares de pacientes internados 
nas Alas 4 e 5. Essas reuniões chama-
das de “Acolhimento às Famílias” é de 
suma importância para que os familia-
res possam interagir de forma a não 
desviar o paciente do tratamento rece-
bido no Hospital. 

e classificar a criança, garantindo um 
melhor acesso aos serviços de urgência/
emergência, oferecendo um rápido e 
efetivo  atendimento, foi inaugurada a 
sala de classificação de risco do pronto 
socorro infantil. Mais uma ação em prol 
do atendimento com dignidade humana.

DR. RINALDO MORENO 
CANNAZZARO
A importância da 

Medicina do Trabalho

ENTREVISTA
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Catanduva-SP

Associação Mahatma Gandhi supera metas 
estipuladas pela Prefeitura de Catanduva-SP 
na gestão das Unidades Básicas de Saúde

Rio de Janeiro-RJ

Apresentação de Resultados 
2018 das UPAs do Rio de Janeiro

O contrato entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Catanduva e a Associação 
Mahatma Gandhi, gestora das Unida-
des Básicas de Saúde, estipula por parte 
da contratante metas mensais a serem 
cumpridas, com avaliações trimestrais. 
“Desde que assumimos a gestão das 
unidades, as metas sempre foram atin-
gidas, no entanto, neste último trimes-
tre, referente aos meses de setembro, 
outubro e novembro de 2018, supera-
mos ainda mais as expectativas”, afirma 
Tiago Silva, Coordenador Técnico 
da Associação Mahatma Gandhi. 
Os números alcançados na maioria das 
metas são, realmente, expressivos. So-
mando os meses de setembro, outubro 

35.352  
Consultas Médicas

17.068  
Consultas de Enfermagem

16.336  
Atendimentos Odontológicos

1.831  
Atendimentos com Farmacêuticos

3.591  
Atendimento com Fisioterapeutas

Meses de setembro, 
outubro e novembro

e novembro, foram realizadas 35.352 
consultas médicas, 17.068 consultas 
de enfermagem, 16.336 atendimentos 
odontológicos, 1.831 consultas com 
farmacêuticos, 3.591 consultas com fi-
sioterapeutas e 750 atendimentos com 
fonoaudiólogos, dentre outros itens. 
“Este resultado expressivo e tão favorá-
vel, é o reflexo de uma filosofia de gestão 
humanizada e com responsabilidade. 
Cada colaborador é responsável por 
este desempenho. Por isso aproveitamos 
essa oportunidade para parabeniza-los 
e, acima de tudo, agradecer a dedicação 
de todos e o compromisso para com a 
excelência do nosso trabalho”, come-
mora o vice-presidente da institui-

No dia 07 de Dezembro último, foi 
realizada a apresentação de resulta-
dos de 2018 das Unidades de Pronto 
Atendimento que a Associação Mah-
atma Gandhi faz gestão no Estado do 
Rio de Janeiro. Participaram as UPAs 
de Bangu, Realengo, Marechal Her-
mes e Ricardo de Albuquerque. 

Foram explicitados índices de To-
tal de Atendimento, Média de Atendi-
mento Diário, Exames, Taxa de Mor-
talidade Institucional, além dos Top 5 
de Consumo de Medicamentos e Top 
6 de Consumo de Descartáveis. Foram 
apresentadas ainda as ações inovado-
ras e oportunidades de melhoria.

O evento contou com a presença 
do membro do Conselho Administrati-
vo  da Associação Mahatma Gandhi 
no Rio de Janeiro,  Sildiney Costa; o 
Coordenador Geral das Unidades de 
Pronto Atendimento  Dr. Julien Bello 
de Campos, além de Gerentes e Coor-

denadores.
“É gratificante chegar ao final de um 

ano e constatar a qualidade e a quanti-
dade do trabalho executados. E o mais 
importante: com total transparência, 
dentro da filosofia que rege todas as uni-
dades de saúde que estão sob a gestão 
da Associação Mahatma Gandhi. Dei-
xo aqui registrado os meus parabéns e 
gratidão por cada colaborador que nos 
permitiu alcançar esse resultado”, finali-
za Sildiney Costa.

No último dia 19 de dezembro, o 
Hospital Mahatma Gandhi recebeu a 
visita de uma equipe do curso de Medi-
cina da Unilago – União das Faculdades 
dos Grandes Lagos, de São José do Rio 
Preto.

O motivo da visita foi conhecer pes-
soalmente e em detalhes esta institui-
ção, que hoje é tida como modelo para 
todo o Brasil no tratamento de pacientes 
com transtornos mentais e dependência 
química. 

A equipe era composta pelo Dr. 
Antonio Caldeira, Médico e Professor 
Responsável de Práticas Integrativas e 
Complementares da Faculdade, Danie-

Catanduva-SP

Equipe do curso de Medicina 
da UNILAGO visita o HOSPITAL 
MAHATMA GANDHI

ção, Marcelo Fernandes dos Santos.
O presidente da Associação Mah-

atma Gandhi, Dr. Luciano Lopes 
Pastor, conclui esta reportagem falan-
do sobre o relacionamento da contra-
tada com a contratante e vice-versa: 
“A prefeitura municipal de Catanduva, 
através da Secretaria Municipal de Saú-
de, trabalha com uma seriedade ímpar. 
Quando os dois lados têm um objetivo 
comum, que é o de proporcionar um 
atendimento digno e de qualidade à po-
pulação, tudo fica mais estimulante. A 
cada trimestre estamos aumentando o 
percentual sobre as metas estipuladas. 
Quem sai ganhando é o cidadão catan-
duvense”.

la Comeli Bertolin, professora do curso 
de Medicina e Gabriel Titoto, estudante 
de 4º ano de Medicina. Depois de um 
tour por todas as dependências do Hos-
pital, acompanhados pela coordenadora 
de Enfermagem Gabriela Mazzutti e do 
advogado Emerson Rodrigues, os visi-
tantes foram recebidos pelo vice-presi-
dente da Associação Mahatma Gandhi, 
Marcelo Fernandes dos Santos.

Toda a equipe do Hospital Mahat-
ma Gandhi sente-se honrada com defe-
rências desta natureza, que estimula a 
instituição a continuar fazendo do trata-
mento humanizado um novo tempo na 
psiquiatria.

Dr. Emerson Rodrigues (depto jurídico), Gabriel Titoto, (estudante de Medicina da UNILAGO), 
professora Daniela Comeli Bertolin (UNILAGO), Professor Dr.Antonio Caldeira e Marcelo Fernandes 
dos Santos (vice presidente do Hospital Mahatma Gandhi).
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Clínica da Família Jacutinga - Mesquita-RJ

ENTREVISTA 

Uma das principais característi-
cas da Associação Mahatma 
Gandhi é investir e acreditar 

no ser humano, procurando adequar 
cada qual dentro de suas aptidões. Den-
tro da quantidade enorme de reformas, 
renovações e inovações das mais diver-
sas unidades de saúde geridas pela ins-
tituição, chamou a atenção os resulta-
dos alcançados pelo colaborador Rafael 
Bailune Antunes, 36 anos, Engenheiro 
Civil, Perito Ambiental e Coordenador 

de Obras e Manutenção. 
Seu departamento destaca-se pela 

rapidez das obras, preços abaixo do 
mercado e resultados absolutamente 
positivos. Tentando descobrir o segredo 
do sucesso, o entrevistamos nesta edi-
ção.

A que você atribui o seu ótimo de-
sempenho nas obras da Associação 
Mahatma Gandhi no Estado do Rio de 
Janeiro?

Um dos motivos é referente ao baixo 

custo das obras, por sinal se dá exclusi-
vamente por respeitar sempre o planeja-
mento que faço logo que se inicia o con-
trato. Sem correria, sem atrasos, pode-se 
pesquisar e encontrar produtos melhores 
por preços menores. A pressa é inimiga da 
perfeição e da economia.

Existe alguma fórmula do suces-
so?

Amar o que se faz. Quando você ama, 
você cuida, você se envolve. Acompanhan-
do passo a passo as obras, respeitando 
sempre o que foi planejado para a execu-
ção.

Como se consegue reduzir os cus-
tos de uma obra?

Como já disse, o tempo é tudo. O segre-
do é simples: não deixar atrasar o prazo 
estimado no planejamento, fazendo assim 
não aumentar o custo de mão de obra, 
que é caro. As vezes as pessoas se apegam 
nos produtos, porém a mão de obra é um 
valor tremendamente inflacionário.

Qual o momento mais emocio-
nante no seu trabalho? Ou tudo se 
resume a números e prazos?

Ah não. Tem de ter amor. Para mim é 

RAFAEL BAILUNE
ANTUNES

O Mago da Manutenção 
e expert em ‘‘caçar’’ os 

melhores preços!

emocionante quando estamos finalizando 
um serviço e vejo no olhar de cada pessoa 
a alegria, o reconhecimento, principal-
mente nos serviços que estão diretamente 
envolvidos com os acolhimentos aos pa-
cientes. Aí desmancho o coração, mesmo, 
pois sinto que aquela obra vai fazer a di-
ferença para aquela pessoa. Vai ajudá-la a 
sentir-se mais confortável para encarar os 
tratamentos médicos.

Neste primeiro jornal do ano, quer 
deixar uma mensagem?

Sim. De agradecimento. Primeiramen-
te, pela oportunidade de fazer parte des-
ta instituição tão linda e com um foco tão 
grande na humanização das unidades. 
E, também, os nossos colaboradores que 
sempre se unem e me ajudam a cumprir 
as metas estabelecidas, em especial o dire-
tor das unidades daqui do Rio de Janeiro, o 
Sidney (Sildiney Gomes Costa - Membro 
do Conselho Administrativo da Asso-
ciação Mahatma Gandhi), que costumo 
dizer que ele é “um irmão que a vida me 
deu”. E desejar um 2019 especial para to-
dos nós que formamos a família Mahat-
ma Gandhi.

Reforma e humanização da pediatria infantil do Hospital Leal Júnior - Itaboraí-RJ

Volta Redonda-RJ

Associação Mahatma Gandhi assume gestão de 
Hospital em Volta Redonda-RJ

Tida como a terceira maior cidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Volta Redonda 
conta com cerca de 265 mil habitantes e 
é conhecida como “Cidade do Aço”, por 
abrigar a Companhia Siderúrgica Nacio-
nal. 

Seu desenvolvimento reflete-se nos 
mais diversos segmentos e a Associação 
Mahatma Gandhi passa a fazer parte 
da saúde dessa cidade. No dia 19 de de-
zembro último a instituição deu início a 
gestão do Hospital Municipal Dr. Munir 
Rafful – HMMR.

Inaugurado em 1º de maio de 1999, 
denominava-se Hospital Municipal do 
Retiro, bairro de maior concentração de 
pessoas, com aproximadamente 30.000 
moradores e encontra-se inserido na 
Área Programática do Distrito Sanitário 
Norte com uma densidade populacional 
em torno de 120.000 pessoas.

Dispondo de uma infraestrutura que 
inclui 109 leitos, 3 salas operatórias, 2 

salas de RPA e 10 leitos de CTI, também 
disponibiliza atendimento de demanda 
espontânea para emergência aberta 24 
horas e referenciada pelo município para 
os serviços de internações clínicas e cirur-
gias eletivas nas especialidades: Cirurgia 
Geral por Videolaparoscopia, Pediátrica, 
Otorrino, Proctologia, Torácica, Ginecolo-
gia, Urologia, Plástica, Mastologia e Cabe-
ça e Pescoço. 

A unidade hospitalar tem por fun-
ção disponibilizar serviços assistenciais 
centrados na qualidade do atendimento 
prestado aos usuários, voltados para uma 
postura acolhedora e resolutiva, buscan-
do com isso um constante aprimoramen-
to do padrão técnico e funcional.

Para a Associação Mahatma Gandhi 
a missão de fazer a gestão de um hospital 
tão essencial para a população fluminen-
se é um grande desafio, “porém estamos 
aptos a corresponder aos objetivos propos-
tos e acertados. Estamos dispensando a 

esta unidade a importância e a dignidade 
que a população merece”, afirma o vice-
-presidente da O.S. Marcelo Fernandes 
dos Santos.

Para o presidente da Associação 
Mahatma Gandhi, Dr. Luciano Lopes 

Hospital Municipal Dr. Munir Rafful

Pastor, “disponibilizamos de uma grande 
infraestrutura que nos permite a gestão de 
unidades nos mais diversos pontos do país 
dentro dos mais rígidos critérios de evolu-
ção tecnológica, sem nos desviarmos do res-
peito à dignidade humana”.
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Associação Mahatma Gandhi assina contrato 
com a prefeitura de Florianópolis-SC, para 
gerir a UPA Continente

Matéria da CAPA

No dia 20 de janeiro, foi comemorado 
do Dia do Farmacêutico. A Associação 
Mahatma Gandhi preparou uma come-
moração para todos os profissionais des-
se segmento que são colaboradores da 
instituição, envolvendo Hospital Mahat-
ma Gandhi, UPA Catanduva e as Unida-
des Básicas de Saúde geridas pela Asso-
ciação Mahatma Gandhi em Catanduva.  
O encontro aconteceu no final da tarde 
dia 21, na varanda da Dona Angola, a 
loja do Hospital Mahatma Gandhi. O 
evento foi coordenado pelo Centro de 
Captação e Eventos (Emerson Gonçal-
ves e Paulo Aglio) e o gourmet Cristyan 
Daltin. Representando a instituição es-

Nilópolis-RJ

Muito se tem falado nas moder-
nas linguagens que envolvem os de-
partamentos de recursos humanos, 
sobre relação, condutas ou pessoas 
proativas. A palavra deriva de proa-
tivo, que é um adjetivo da língua por-
tuguesa que define alguém que age 
antecipadamente, evitando ou resol-
vendo situações e problemas futuros. 
Portanto, o comportamento proativo é 
definido como sendo um conjunto de 
comportamentos em que o trabalhador 
busca, espontaneamente, por mudanças 
que solucionem ou mesmo antecipan-

O prefeito de Florianópolis,  Gean 
Loureiro, formalizou no último 
dia 11 de janeiro, a última etapa 

do processo para a abertura da Unida-
de de Pronto Atendimento do Con-
tinente, Florianópolis-SC.  No prédio 
onde funcionará a  UPA, localizado no 
Jardim Atlântico, foi as-
sinado o contrato de 
prestação de serviço com 
a  Associação Mahatma 
Gandhi, Organização So-
cial escolhida para gerir 
a Unidade. A previsão de 
abertura da UPA é para a 
segunda quinzena de fe-
vereiro.

Na oportunidade, o 
prefeito também apre-
sentou as obras na UPA, que está sen-
do totalmente reformada. O investi-
mento para a recuperação do prédio 
é de aproximadamente R$ 2 milhões. 
Estão sendo reparados os danos causa-
dos pela infiltração e pela falta de ma-

nutenção que danificou a parte hidráu-
lica, elétrica e o cabeamento lógico.

A UPA contará com plantões de 
12h, com três médicos durante o dia e 
dois à noite para casos de urgência e 
emergência. A média de atendimento 
mensal será de 5.600 pessoas. No mes-

mo prédio haverá um 
Centro de Atendimento 
Psicossocial, que tem 
como objetivo oferecer 
atendimento à popula-
ção em saúde Mental. O 
Caps terá 12 leitos para 
internação.

A UPA contará com 
16 leitos para observa-
ção dos pacientes, sen-
do 8 adultos e 8 infantis; 

9 consultórios, sendo, 2 para classifica-
ção de risco, 3 clínicos, 1 cirúrgico, 2 
pediátricos e 1 odontológico. Além da 
sala de raio-X. Cada plantão será de 
12hs com equipes de 3 clínicos gerais, 
2 pediatras, 1 cirurgião, 1 dentista, 2 

Catanduva-SP

Associação Mahatma 
Gandhi realiza homenagem no 
Dia do Farmacêutico

Maqueiro é homenageado 
pela Conduta  Proativa

do-se aos problemas, visando metas de 
longo prazo que beneficiam a instituição.

A Associação Mahatma Gandhi, 
realizou uma cerimônia no Hospital de 
Traumatologia e Obstetrícia Baixada 
(Nilópolis-RJ) como forma de reconhe-
cimento ao Maqueiro Sandro Tavares, 
que manifesta constantemente sua con-
duta proativa. 

Atitudes que integram Gestão e Equi-
pe, devem ser incentivadas e comemora-
das. O evento contou com a participação 
do Diretor Clínico do HTO Baixada, Dr. 
José Roberto Pinto Barbosa.

teve presente o Diretor Marcio Humel. 
Um happy de confraternização é uma 
forma de dizer “Obrigado” a cada farma-
cêutico que atua nesta Organização de 
Saúde.

pessoas/mês
5.600 

Unidade atenderá 
uma média de

enfermeiros e 8 técnicos de enferma-
gem. A assinatura do contrato foi tema 
de reportagens nos principais meios de 
comunicação do Estado de Santa Cata-

rina, o que demonstra a importância 
desta parceria entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Florianópolis-SC e a Associa-
ção Mahatma Gandhi.

Vista aérea ilha-continente Florianópolis-SC
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Boas notícias

A noite de 22 de dezembro ficará 
marcada para os colaboradores 
da Associação Mahatma Ganghi! 

Nossos companheiros do Hospital 
Mahatma Gandhi, Unidades Básicas 
de Saúde e UPA Catanduva-SP, junta-
mente com o pessoal da UPA Bebedou-
ro-SP, viveram horas de alegria com a 
certeza da missão cumprida. Mais de 500 
pessoas estiveram presentes no enorme 
Salão da Inclusão Social, desfrutando de 
momentos de alegria e união, numa co-
munhão de ideais e companheirismo.

O presidente da Associação Mah-
atma Gandhi, Dr. Luciano Lopes Pas-
tor, em rápido pronunciamento, deixou 
claro a importância social da institução: 
“Mais de 500 pessoas, colaboradores de 
Catanduva-SP e Bebedouro-SP estão aqui 

Catanduva e Bebedouro se reúnem em noite de confraternização

Associação Mahatma Gandhi: muita saúde

A diretoria: Manoel Alvares Munhoz (conselho fiscal), Márcio Antonio Humel 
(diretor), José Ricardo Costa (diretor), Antonio Morelli Sobrinho (conselho 
fiscal), Alexandre Fernandes dos Santos (conselheiro), Dr. Luciano Lopes Pastor 
(presidente) com seu filho Davi e Marcelo Fernandes dos Santos (vice presidente).

A equipe de colaboradores da UPA Bebedouro-SP, com o gestor Giovani de Carvalho e Silva 
e, representando a diretoria da Associação Mahatma Gandhi, o presidente Dr. Luciano Lopes 
Pastor e o vice presidente Marcelo Fernandes dos Santos.

reunidas nesta noite. Ao todo somamos mais de 
3 mil colaboradores em todo o Brasil, o que sig-
nifica uma grande alegria. Porém, exige firmeza 
e sensibilidade!!! Cada pessoa aqui presente tem 
uma família. Uma história. Um objetivo e um 
ideal. Portanto, a cada novo colaborador au-
menta um pouco mais a nossa responsabilida-
de. E a união de objetivos é essencial. Essa con-
fraternização comemora essa união”. 

O vice-presidente, Marcelo Fernandes 
dos Santos, enalteceu “o empenho, a dedicação 
e o trabalho de cada um ao longo do ano. E  não 
posso deixar de fazer uma homenagem especial 
aos nossos fornecedores que viabilizaram essa 
confraternização com doações direcionadas es-
pecialmente para este evento. Tudo que estamos 
proporcionando aqui hoje saiu, unicamente, dos 
presentes que recebemos dos fornecedores como 
forma de agradecimento”.

Os convidados saborearam um deli-
cioso cardápio, impecável, assim como as 
bebidas (cervejas, refrigerantes e água). A 
animação musical esteve à cargo do gru-
po Beka Som & Flavinha,  que apresentou 
uma série de sucessos envolvendo MPB, 
pagode e os mais contagiantes ritmos, le-
vando a “moçada” para pista de dança em 
total descontração.

Uma noite que demonstra bem o clima 
de família que norteia a instituição, com 
colaboradores envolvidos no processo de 
atendimento e tratamento humanizado. 

Outras comemorações também ocor-
reram nas outras localidades. Aqui você 
vê as fotos do evento que envolveu Catan-
duva e Bebedouro, cuja realização esteve 
a cargo da Coordenadoria de Captação de 
Recursos e Eventos, através dos colabora-
dores Emerson Gonçalves e Paulo Aglio. 
(Fotos de José Antonio Jayme e Ernanni 
Nunes).

Membros da Loja Maçônica “Restauradora Nº 111”, de 
Catanduva-SP visitam Hospital Mahatma Gandhi

No último dia 01 de fevereiro 
a diretoria do Hospital Mah-
atma Gandhi teve a satisfa-

ção de receber membros da Loja 
Maçônica “Restauradora Nº 111”, 
de Catanduva-SP, que visitaram a 
instituição, percorrendo as instala-
ções e tomando conhecimento das 
ações realizadas diariamente, den-
tro da mais moderna psiquiatria 
com tratamento humanizado, que 
colocaram o Hospital na respeitada 
posição de um dos mais avançados 
do Brasil.

Para os maçons, ver um traba-
lho tão evolutivo em nossa comu-
nidade, é motivo de orgulho, uma 
vez que a diretoria do Hospital e 
da Associação Mahatma Gandhi 
é formada por membros Maçons, o 

que confirma e enaltece toda a Ma-
çonaria catanduvense.

O vice-presidente Marcelo 
Fernandes dos Santos salientou 
que “visitas de irmãos nos deixam 
cheios de entusiasmo, pois todos nós 
atuamos tendo como objetivo maior 
proporcionar dignidade ao ser huma-
no. Portanto, a visita foi de extrema 
importância, pois mostra a união de 
objetivos e a dimensão do trabalho 
que realizamos, que se reflete direta-
mente na nossa comunidade. Agrade-
cemos a visita. E para quem não co-
nhece o Hospital Mahatma Gandhi, 
informo que estamos sempre de bra-
ços e portas abertas. Venha conhecer 
nosso trabalho. Aqui reafirmamos o 
nosso slogan a cada dia que nasce: 
Uma Nova Vida é Possível.

Em pé: Siderlei Vicente de Castro, Manoel Alvares Munhoz (diretoria), Marcos Roberto Nishiyama 
(diretoria), Wilson Ribeiro de Carvalho, Venerável Mestre Paulo Sérgio Afonso, Marcelo Fernandes dos 
Santos (vice presidente), Márcio Antonio Humel (diretoria), Dr. Márcio Anselmo Faleiros. Agachados: 
Sidnei Ignácio Garcia, Severino Cândido Tavares, David Yauri Camã e Fernando Polimeno Coneglian.
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O uso de touca com espírito nata-
lino fez parte do equipamento de pro-
teção individual das técnicas de enfer-
magem no HTO Baixada, no período 
natalino.

Atitudes como essa demonstram 
o espírito e o comprometimento da 
equipe em levar alegria e esperança 
aos pacientes.

É tradição no Hospital Mahatma Gan-
dhi (Catanduva-SP) um jantar especial de 
final de ano, de confraternização entre os 
próprios pacientes, assim como com os 
profissionais envolvidos no tratamento.

Cardápio especial, decoração natalina 
e um clima de descontração e socializa-
ção dominou o ambiente. A dedicação da 
equipe de cozinha, através da Nutricio-
nista Priscila Castellá e toda sua equipe 
merece aplausos. 

Pratos especiais, preparados com fi-
nos produtos, foram servidos em abun-
dância. Tudo feito no maior capricho, 
desde as opções de entrada, passando 
pelos pratos quentes e encerrando com 
opções de sobremesas que deixaram to-
dos satisfeitos.

“Este tipo de evento é de total importân-
cia no tratamento humanizado que utiliza-
mos na instituição. Cada paciente é único, 
e merece toda a nossa atenção. Por isso 
todos os nossos colaboradores, em especial 
Psicólogos, Assistentes Sociais, Terapeutas 
Ocupacionais, Enfermeiros, Técnicos de 
Enfermagem e Educadores Físicos não pou-
param esforços para que fosse uma noite 
brilhante”, comemora o vice-presidente 
do Hospital Mahatma Gandhi, Marcelo 
Fernandes dos Santos.

O presidente do HMG, Dr. Lucia-
no Lopes Pastor, também comentou o 

No Rio de Janeiro, a Asso-
ciação Mahatma Gan-
dhi também fez a festa 

no Natal. Um dos eventos foi 
o Café Natalino, reunindo co-
laboradores do Hospital Mu-
nicipal Munir Rafful (Volta 
Redonda-RJ) e das mais diver-
sas UPAs geridas no Estado.

Um delicioso café, além 
de sorteio de brindes, deco-
ração natalina e certificados   
de Menção Honrosa pela oti-
mização e atendimento de 
protocolos deram o tom da 
festa. Os colaboradores abri-
lhantaram o evento divulgan-
do seus talentos como canto, 
massoterapia, alongamento 
funcional, voz e violão.

Atitudes como essa de-
monstram o comprometi-
mento com a motivação de 
seus colaboradores e a inte-
gração entres as nossas equi-
pes.

Rio comemora com café Natalino HTO Baixada em 
clima natalino nos 
equipamentos 
das técnicas de 
enfermagem

Jantar de Natal especial para os pacientes do Hospital 
Mahatma Gandhi

evento: “Fazemos questão de proporcio-
nar um tratamento humanizado, onde os 
nossos pacientes, com transtornos mentais 
ou dependência química possam manter, 
durante o período de internação, uma vida 

saudável e que o preparem para a volta ao 
convívio familiar. Por isso, vê-los comemo-
rando em paz e harmonia é recompensa-
dor e demonstra porque somos hoje refe-
rência em todo o Brasil”.

para comemorar o Natal e o Ano Novo

Catanduva-SP

Rio de Janeiro-RJ Nilópolis-RJ

IMPORTANTE: as fotos desta re-
portagem estão, propositalmente, des-
focadas ou digitalizadas para garantir 
o direito à privacidade de cada um dos 
pacientes.
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JANEIRO 2019

Dia 01 – Igor Samuniel Batista da Silva – Lucas Francisco Martins Oliveira – Marcelo 
Siqueira Figueiredo - Marivaldo Borret de Medeiros – Raquel Silva da Rocha Cantalice 
– Rosane Braga Gomes – Dia 02 – Alexander Soares de Oliveira – Cátia Brasil da Silva 
– Clóvis Antonio Cardozo – Cristiane Silva dos Santos – Flávia Maria Gonzaga Cunha – 
Graziela Cristina Barbosa – Larissa de Souza Lima Moreira da Costa – Susane Carls Reis 
Pereira da Silva – Dia 03 – Fábio da Silva – Paula Harumi Nakamoto – Priscilla Pereira 
Neves  – Tamires dos Santos Souza Carvalho – Dia 04  – Alexandre Chaves Eneas – 
Ana Lúcia Vieira do Nascimento de Lima – Helen Nery do Nascimento – Katieli Daiani 
Ferreira de Souza – Luiz Alberto Siqueira Guimarães – Márcia de Almeida Gonçalves 
– Rogério da Silva Lima – Rosane da Souza Brandão – Thayna da Silva Tome – Valdirene 
Brandão Andrade Sório – Dia 05 – Ana Claudia Lima Gonçalves – Denise Santos da Silva 
Ribeiro – Gabriel Soubhia Moreli – Luciana da Costa Souza Gouveia – Luciene Macedo 
– Márcia Valéria de Souza Freitas – Michelle de Aquino Pinheiro – Regina Celi Tavares 
Brandão Rodrigues – Thaynnara Gonçalves Vilela – Vânia da Silva Pedro – Weslley Viei-
ra de Aguiar – Dia 06 – Alan Silva dos Santos – Edileusa Barreto Pereira – Giseli Apa-
recida Flores – Isabela dos Santos Feliciano – Karen Priscila Anselmo – Letícia Marino 
Pio – Rejiana Balzi Miura – Rosiane Cristina de Oliveira - Dia 07 – Ademir Aparecido 
Class – Ana Paula Freitas Varoto – Beatriz Valéria Ferreira Oliveira – Chirly Rangel do 
Nascimento de Paula – Maria Aparecida da Silva Oliveira – Rogério Godoy Mendonça 
– Thiago da Silva – Thiciane Cherutti – Dia 08 – Alessandra Regina Gervais da Silva – 
Bruno da Cunha Couto – Carina do Amaral Barbosa Doria Tavares – Carolina Pindanga 
Dias – Daniela dos Reis Schimidt – Ilca Maria Dias Souza – Jaqueline Karen Mazoni – 
Luana Lara Rodrigues Caetano – Osvaldo Magalhães de Oliveira – Sebastião Conceição 
Júnior – Shaiene Cruz Pereira Marques - Dia 09 – Ailime Clarismar Freitas de Miranda 
– Fernando Pereira Nunes Júnior – Luan Aperibencio Pereira – Talita Raimundo Lúcio – 
Viviane de Souza Pereira – Dia 10 – Dulcinéia Leite Cavalcante Teixeira – Francisca Léia 
de Sousa – Gilmara Regina Lemos de Souza Almeida – Dia 11 – Anderson Lopes Reque-
na – André Azevedo de Arruda Gomes – Andressa Damazio da Silva Buchmann – João 
Carlos de Oliveira – Layne Alves Machado – Maria de Lourdes Lopes da Silva – Mônica 
Patrício Dias – Paulo Vinícius da Silva Vale – Rosana dos Santos Modesto – Silvânia Car-
la de Moraes – Dia 12 – Carlos Alberto Medalha Júnior – Daniel Frederico Gonçalves – 
Felipe Francisco Moreira  – Igor Adriano Teixeira Gomes Correia – Janielle de Carvalho 
Benfati Catissi – Silvana Reis da Silva – Dia 13 – Daniel Batista Fraga – Gabriela Cristina 
de Papur Alcalai – Juliana Teruel da Silva – Maryha Penoni Araújo – Paulo Roberto dos 
Santos Ferreira – Simone Soares de Sena – Dia 14 – Andrea Tavares Rodrigues Vicecon-
te – Claudenice de Fátima Antonhozi de Souza – Gustavo Santos Ribeiro – Marcelo Eu-
gênio Sofiati – Nilson Daniel dos Santos – Rodolfo de Paula Ferreira – Dia 15 – Adriane 
Enriquez Alves – Célia Regina da Silva – Érica Moreira da Silva – Gabriel Tutini – Janaina 
Gonçalves – Luciane dos Reis – Sebastião Cláudio da Silva Júnior – Dia 16 – Jéssica 
Vicktório Ramos Silvério – Karine Fernanda Souza Faria Gomes – Misael Valdecir de 
Oliveira – Nixon da Silva Souza – Regiani Di Paula Gonçalves Nunes – Dia 17 – André 
Luis da Silva – Angela Maria Lopes Ramos Galvão – Dayse Lopes Balduino da Silva – 
João Paulo da Silva – Júlia Moniery Biazoto – Juliana Antonio Buzinari – Leonardo de 
Andrade Costa – Marcele Fraga Pereira – Vagner de Almeida Ferreira – Dia 18 – Alex 
de Souza Dias – Alexandro José Oliveira de Senna – Elzira Ribeiro – Fillipi Neves Nere 
– José Aparecido Carlos Fernandes – Leonor Martins Rosa – Marisa Cadão Martani – 
Rosângela Faria Martins - Dia 19 – Alexsandre Patrick Branco Araújo – Amanda da Silva 
Soares – André Bahia Santos – Daniel Wilian de Melo – Flávia Ribeiro Vaz Pereira – Dia 
20 – Arieli Caroline Pinheiro de Souza e Souza – Bruna Lopes da Silva Lagoas – Fabia-
na Costa Quintino – Fernanda de Paula Feliciano – Flávia da Cunha Ferreira – Letícia 
dos Santos Silva Ferreira – Lívia Antunes Guerreiro – Maria Aparecida da Silva – Dia 
21 – Chirlei Brandão Andrade Bongestab – Daiane de Silva Ramos Gonçalves – Marina 
Vivi Buzo Gimenez – Marlete Soares Lima – Milena Oliveira da Silva – Odair Liberato 
Rodrigues Filho – Priscila da Silva Goulart – Tamaia Felix Souza – Dia 22 – Ana Carolina 
da Silva – Daiane de Souza Andrade – Juliana da Costa Santo – Lucilene dos Santos Nu-
nes – Silvânia Diniz da Silva Andrade – Dia 23 – Alessandra da Conceição Damasceno 
– Chaiane Tito da Cruz Lima – Cleonice Mendes da Silva Nakamoto – Gabriela Mazzutti 
– Isabel Maria de Andrade Corrêa – Nadja Maria da Silva – Neivaldo Silva dos Santos 
– Vilma Ferrari Coutinho – Dia 24 – Ana Beatriz Pinheiro Pureza da Silva – Cacilda Men-
des Nunes – Fátima Aureliano de Lira Luna – Jaqueline Freitas de Oliveira Costa – Kátia 
Regina de Souza Mathias – Magda Moreira de Paula – Marcelle Karoline Ferreira Leal 
– Patrícia Ribeiro Cândido – Rita de Cássia Goes Guimarães – Silvia Martins – Valmir 
Júnior Machado Cordeiro – Walquiria Parteli Cominotti – Dia 25 – Bianca Santos de 
Almeida – Carlos Alberto da Silva e Souza – Fabrício Martins Barbosa Fernandes – Lei-
de Auxiliadora da Silva – Márcia Cristina Pimenta de Melo – Martha Barbosa da Silva 
Pacheco – Meriel Zanini de Oliveira – Nilson Celso de Souza Lucena – Roberta Frade 
Socorro Marques – Dia 26 – Alessandra dos Santos – Carolina Corrêa de Lima – Josélia 
Maria de Araújo Braz – Marcelo Rocha Gonçalves Filho – Dia 27 – Alanca Campos Me-
nezes – Ana Paula Ponciano Garcia – Carlos Eduardo Silva da Conceição – Emanuelle 
de Macedo Guerreiro  – Jadir Sebastião Breda – Jenifer Cardoso Pereira – Júlio César 
dos Santos da Silva – Marcos Félix da Silva Júnior – Michele Fernanda Brujato – Dia 28 
– Ariani Cristina Alves de Toledo – Bianca Guimarães Peixoto de Castro – Lourene Gil 
Alves – Rosimere Gomes Nascimento Lioneza – Samantha Fernanda Nobre – Vera Lú-
cia Bastos Fonseca – Dia 29 – Bianca Marques dos Santos - Luciana dos Santos Moura 
Rocha – Rinaldo Moreno Cannazzaro - Dia 30 – Alessandra Rosa Soares - Aline Grimaldi 
dos Santos – Bruno Ramalho de Oliveira - Gabriela Rodrigues Sant´Anna – Gilberto 
Leite Penteado – Gisele da Silva Júlio – Irene Ramos de Alcântara – Leonardo Martins 
Ferreira – Luan Patrício dos Santos Rosa – Raquel Francisca Raymundo de Souza – Dia 
31 – Antonio Carlos Cozine – Daniele Souza Guimarães – João Paulo de Brito Paiva – 
Josiel Andrade – Ramon Diego Ghetti Cavalcanti.

FEVEREIRO DE 2019

Dia 01 – Carlos Henrique Martins Porto – Gracielle Araújo de Barros – Juliana Pereira 
Rufino – Márcio luiz Pisane de Souza Filho – Marcos Fernandes Martins – Milena Mo-
raes Santos da Silva – Naielly Cristina de Matos Galante – Rogério dos Santos Tavares 
– Silvelaine Virgilio da Rocha – Yara de Souza Memelli – Bruna da Silva Mendonça do 
Nascimento – Edna Maria Gonzaga da Costa Dias – Márcia Alessandra de Lyra Souza 
– Dia 02 – Márcio Nazareno da Silva – Dia 03 – Letícia Rolemberg Barreto – Lizangela 
Rabelo Sampaio – Raquel Nathália da Silva Dias – Ronildo Bovolenta – Gabriele Lopes 
da Silva Ramos – Guaraci de Almeida Gonçalves Lima – Jéssica Oliveira de Carvalho – 
Leonardo Logan Fialho Calcagno – Dia 04 – Luis Carlos Ferraz – Teodomira Pereira da 
Silva – Dia 05 – Elisangela Gomes da Silva – Gisele Bazílio Silva Bonioli – Giselle Alves 
Feijo – Luciana da Silva Damata - Maria de Fátima Baptista Borges – Martha Cunha da 
Silva – Miriam Martins da Silva – Policarpo Alves Carvalho – Taiana Manso de Araújo 
– Tiani das Graças Bonfochi da Silva – Dia 06 – Célia Regina dos Santos – Cristiasne 
Cardoso Couto – Danielle Aparecida Menezes Tollomeli de Paula – Franklin Roosevelt 
Salerno Júnior – Geanne Dias Hoffman – Giselle Costa Eloy – Joice Helen Ribeiro da 
Silva – José Ricardo Martin Guerra – Luciene Campos Salles da Silva – Suanny Chamba-
relli Pinto – Dia 07 – Andresa Cristina Farias Silva – Cláudio Valença Neto – Fernanda 
Cristina Banhos – Gabrieli Rodrigues da Cruz – Lucas dos Santos Pereira – Renan Alon-
so da Silva – André Luis Rodrigues dos Santos – Bethânia Ribeiro Costa – Denis Alberto 
da Silva – Denise de Melo e Silva Lopes – Dia 08 – Fabiano Sérgio Martins – Flávio Costa 
Rodrigues – Jocelma Damião da Conceição – Maria Elciana da Silva – Priscila Vanessa 
Ramazoti – Vanilda Batista – Dia 09 – Amanda Rosária da Costa – Ana Claudia Norvete 
Bistafa – Edilene de Cerqueira – Elaine da Silva dos Santos – Esteffani dos Santos Maria-
no – Fábio Correia da Silva – Iasmim Alves de Oliveira Simões de Souza – Israel Leandro 
da Silva – Juliana Aparecida Dalmazo de Oliveira – Marly Aparecida Pimpinati Gasolla 
– Patrícia da Silva Natividade Santa Rosa – Priscila Silva Dollinger – Tiago Aparecido da 
Silva – Zilene Torres da Rocha – Dia 10 – Andréa Francisca de Assis – Daniele Almeida 
Anastácio – Daniella Maria da Silva Cruz – Geovana Licielli Destra – Luiz Guilherme 
Gomes Ribeiro – Maria de Lourdes Mendes Dagustinho – Marília de Oliveira – Vera 
Lúcia dos Santos Torres – Dia 11 – Ana Caroline de Souza da Silva – Bruna da Silva Yui 
Tung Farias – Elisangela Gomes Gandra – Joziane Cristina dos Santos Rodrigues – Kátia 
Cristiane Alvarado de Souza – Marlon Charles de Souza Goulart – Priscila Souza dos 
Santos – Rosimeri Valladares Pessoa – Vivia Costa Assad – Dia 12 – Ana Cristina Mar-
tins Leôncio – André Luís Falchi – André Luiz Fernandes – Andréia Patrícia Rocha San-
tos – Cleidiane Mendonça de Oliveira Aguiar – Elizabeth Alexandre Souza Silva – Karina 
Jussara Luiz – Maria Aparecida Pintor – Neci Daiani de Andrade Sant’Ana – Raysa Mar-
tins Ribeiro Castro – Rosinei Aparecida Gonçalves Roberto – Tatiane Soares Marques 
Barreto – Valdete Maria Galvão – Dia 13 – Amanda Tavora da Silva – Carla Priscilla 
Bessa Martins – Cristian Henrique Atílio Daltin – Fernanda Lopes Silva – Jéssica Ribeiro 
de Camargo – Kelly Maria Volponi Furlan – Nathália Gabriela Franchin – Patrícia Maria 
da Costa Silva – Rafael Bailune Antunes – Taiza de Lima Queiroz – Alessandro Bispo 
da Silva - Dia 14 – Ana Paula Peixoto de Freitas – Bruna Martinon Toschi – Caroline 
Andrade de Jesus – Débora da Silva Amaral – Douglas de Oliveira Giro – Gidalva Vitório 
dos Santos Ferreira – Leilane Vanessa Santos da Silva Luiza – Nathália Vergani – Silvia 
Aparecida Castor dos Santos Silva – Tatiane de Almeida Azeredo – Dia 15 – Aline Perei-
ra Soares – Barbara da Silva de Oliveira – Barbara da Silva de Oliveira – Denise Rachel 
Elias Cardoso dos Santos – Dhgener Ramos Robles – Luis Fernando da Silva Oliveira – 
Marco Antonio de Oliveira Frutuozo – Dia 16 – Alexandre de Castro – Anderson Carlos 
Constantino  – Claudia Cristina Damasceno – Daiana Souza Peixoto de Lima – Ivana 
Aparecida Silva Ramos – Jhonathan Pereira – Lorran Cardoso Fernandes – Renata de 
Oliveira Marques da Silva – Dia 17 – Adriana Conceição dos Santos – Arieli Porto da Sil-
va – Geison Schunck Capelini – Humberto Adriano Lins – Juliana Cristina do Nascimen-
to Silva – Renata da Silva Galdino – Roberto Rocha dos Santos – Sidnei do Nascimento 
Soares – Valone Carlos da Silva Braz - Dia 18 – Andrea de Souza Alves Vasconcellos – 
Maurício Dias de Oliveira – Willians Batista de Oliveira – Dia 19 – Alessandra Pinheiro 
Gonçalves – Beatriz Luciana Oliveira – Carmen Lúcia da Silva Biserra – Cristiane Raquel 
Leite Bomgosto – Damarina de Oliveira Cunha de Azevedo – Giseli Aparecida Toneto 
– Luciana de Oliveira Gomes – Marcilene dos Santos Silva – Priscilla Oliveira da Silva 
– Regina Aline Fausto – Dia 20 – Claudimar Maria Gomes – Edson Aparecido Tenório – 
José Ricardo Martins de Souza Albuini – Luiz Vieira dos Santos – Renato Milan – Silvio 
Manoel Souza Silva – Tatiane Barbosa da Silva Silveira – Dia 21 – Ana Paula dos Santos 
Matias – Bianca Alves da Silva Duarte – Luis Maurício Mancini – Mariana Neves da 
Cruz – Roberta Rovetta Matos – Rogério Rios Elisiário – Dia 22  – Eduardo José Coelho 
Silva – Heber de Souza – Itatiane de Oliveira Silva – Jorge Luiz Rodrigues Ferreira – Lais 
Fernanda de Lima Fileraz – Michele Evaristo Vieira – Nathália Sobral Silva – Silvano 
Firmino de Oliveira – Dia 23 – Andréia Inácio  – Arina Trota da Silva – Edilane Andrade 
Sório – Edna Donizeti Rodrigues de Barros – Lígia Angélica Vieira – Luciana Fernandes 
de Souza – Marcela Aparecida Fernandes – Marcos Vinícios Repizo Belo – Marli Vieira 
de Souza – Maurício Mendonça de Assis – Rita de Cássia Scardua – Solange da Silva 
Gomes – Vivian Filgueiras de Andrade Lima – Dia 24 – Fabrícia Silva Garcia Hernandes 
– Renata Cristina de Melo Souza – Dia 25 – Alecy Pereira de Araújo – Carlos Renan 
Xavier – Douglas José Silva Martins – Ester José Rosa da Costa – Márcio Magalhães 
de Oliveira – Mariana Theodoro dos Santos – Roberta de Oliveira Gil – Dia 26 – Aline 
Aparecida Gino Miranda – Dilamar de Brito Sebastião – Jorge Medeiros Branco Neto 
– Kerolyn Lorrayne Vernâncio de Souza – Marcos Santos de Oliveira – Ritielli Casotti 
Galvão – Vivily Ferreira Barbosa – Dia 27 -  Alessandra Leite Pereira – Amarildo Abreu 
de Souza – Joanna Gabriela da Silva Pacheco – Thiago Lemos de Oliveira – Dia 28 – Ana 
Paula dos Santos Sanglard  – Ana Paula San Severino Pinheiro Arneiro – Barbara Lucélia 
de Toledo Piza – Caroline Mendes Barcelos – Eva Coelho Guerrero – Gabrielle da Con-
ceição Dedino – Lucas Leonardo Silva Chalegre – Tatiana Ferreira Santos.

A N I V E R S A R I A N T E S
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Catanduva-SP

‘‘Consultório na Rua’’ é destaque na imprensa,
realizando 170 atendimentos Médicos em 3 meses!

Hospital Leal Júnior realiza 
ação de Transporte Aeromédico 

Itaboraí-RJ

Um projeto que já nasceu vitorioso. 
O programa Consultório na Rua 
realizou 170 atendimentos médi-

cos em três meses.
O objetivo do trabalho implementa-

do pela Secretaria Municipal de Saú-
de e gerido pela Associação Mahatma 
Gandhi é tornar o atendimento em 
saúde mais acessível a quem rompeu 
vínculos sociais ou familiares, possibili-
tando resgate de sua dignidade e cida-
dania.

Para alcançar o público-alvo, a equi-
pe se divide em busca ativa nas ruas e 
acolhimento dos pacientes. As ativida-
des são realizadas durante o dia e tam-
bém à noite, visando conhecer e esta-
belecer vínculo com o usuário.

“Atuamos para criar vínculo com essa 
população e convencer, a quem precise, a 
aceitar atendimento, estimulando o pa-
ciente a usufruir os serviços ofertados na 
rede”, explica Tiago Silva, coordenador 
técnico do projeto.

A demanda é espontânea, sem 
agendamento de horário. Só nessa fase 
inicial, são 95 pessoas cadastradas pelo 

serviço, parte delas há mais de 30 dias 
nas ruas.

Dentre os números mais significa-
tivos do relatório de acompanhamen-
to estão as consultas de enfermagem 
(167) e os atendimentos psicológicos 
individuais (73). O projeto é composto 
por equipe multiprofissional, com mé-
dica, psicóloga, assistente social e en-
fermeira.

Entre os procedimentos, os usuários 
são submetidos a testes rápidos, coleta 
de exames laboratoriais e curativos. “A 
maioria das ações é realizada no local em 
que o paciente está”, destaca o profissio-
nal.

O Consultório na Rua integra a 
rede de Serviços da Saúde Mental do 
Município, extensivo a grupos de res-
socialização em parceria com o Centro 
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
(CAPS AD) e grupos educativos. 

“Vendo o interesse da mídia, nos sen-
timos honrados em fazer a gestão desse 
programa, inédito em todo o Brasil. Cada 
pessoa em situação de rua que recebe um 
atendimento é uma vitória a mais na bus-

ca de uma so-
ciedade mais 
humanizada, 
resgatando 
a dignidade 
desse mora-
dor”, comen-
ta Marcelo 
Fernandes 
dos Santos, 
vice-presi-
dente da 
Associação 
M a h a t m a 
Gandhi.

Já para o 
presidente 
da institui-
ção, Dr. Lu-
ciano Lopes 
Pastor, “a 
satisfação da união de objetivos entre a 
Prefeitura Municipal, através da Secreta-
ria Municipal de Saúde, e a Associação 
Mahatma Gandhi mostra a afinidade de 
objetivos em prol da nossa comunidade, 
inclusive da pessoa em situação de rua”.

No último mês de dezembro, foi 
realizado no anexo do  Hospital Mu-
nicipal Leal Junior, (Itaboraí-RJ) uma 
ação de Transporte Aeromédico em 
parceria com o CBMERJ e a Coordena-
ção de emergência da Unidade.

O evento envolveu um paciente 
acometido por  Infarto Agudo do Mio-
cárdio (IAM). O supervisor da emergên-
cia Pierre Pimentel, o Médico Yan e a 
viatura móvel da unidade contribuíram 
de maneira brilhante para o sucesso 

da remoção. 
São ações como essa que confir-

mam a presteza da Associação Mah-
atma Gandhi, em buscar todas as con-
dições para aliviar dores e salvar vidas.

Já conquistou o paladar e o coração 
de todos. Quem vai, volta sempre. Rea-
lizado apenas uma vez por mês, o Café 
Colonial da Dona Angola já se tornou 
um evento no calendário da cidade. E o 
mais recente confirmou o sucesso.

Realizado no último dia 13 de janei-
ro, o evento foi um cenário ideal para 

Catanduva-SP

O Concorrido Café Colonial da 
Dona Angola!

uma linda manhã de domingo ensolara-
da, com os convidados saboreando um 
vasto cardápio, incluindo bolos, pães, 
queijos, doces, frutas, sucos, leite, café 
e muito mais. A loja Dona Angola está 
localizada na área verde do Hospital 
Mahatma Gandhi e toda a renda do 
Café Colonial é em prol do Hospital.
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D I R E T O R I A

DONA ANGOLA É 
SUCESSO COM 

ENFEITES NATALINOS

Um dos entrevistados desta edição 
é um dos nomes mais conhecidos do 
circuito beleza-moda-eventos de Catan-
duva-SP: o Designer de Moda Fernando 
Daltin, atuando na área há mais de 35 
anos e atualmente o Coordenador da 
Dona Angola, a loja de artesanatos e de-
coração do Hospital Mahatma Gandhi 
(Catanduva-SP).

Apenas alguns dos seus trabalhos: 
Estilista, Rei do Carnaval feiticeiro por 
4 anos, decorador de locais públicos 
como a Igreja Matriz, Forum e Prefeitu-
ra, Carnavalesco, Cerimonialista, inclusi-
ve cuidando de recepções para receber 
governadores e primeiras damas, ex-
-coordenador da Inclusão Social de Ca-
tanduva e, ainda, Coordenador e Coreó-
grafo do Concurso Miss e Mister BRASIL 
COBAP (Confederação Brasileira dos 

Aposentados) desde 2016, este ano o 
concurso será realizado em Gramado!!! 
Conheça aqui um pouco do trabalho de 
Fernando Daltin e sua atuação na loja 
Dona Angola

Como a arte entrou em sua vida?
Comecei minha carreira como estilista 

em uma loja da cidade (Novidade Center) 
e com este trabalho comecei a fazer as 
vitrines da loja, onde consegui em pouco 
tempo me destacar como merchandising 
visual de várias outras lojas de nossa cida-
de e região, ainda como estilista me envol-
vi com o carnaval.  As chamas das artes 
se ascenderam mais intensamente dentro 
de mim e passei a procurar informações 
e conhecimento nas áreas especifi cas de 
decoração e designers. 

Como, depois da moda, você par-
tiu para outras áreas, envolvendo 

eventos e decoração?
Comecei a ser convidado para traba-

lhos, como criar fi gurinos de teatro, dança 
e para escolas de samba. Com esses traba-
lhos sempre acabava me envolvendo em 
outros setores que não somente a moda 
em si. 

Qual sua função hoje na Dona An-
gola?

Desenvolvo um trabalho junto com as 
artesãs Rosa e Josi, criando peças artesa-
nais de primeira linha. Tenho a função 
de trocar experiências com elas para que 
tudo saia perfeito, visando atender nossos 
clientes com excelência. 

Poderia explicar um pouco sobre o 
que é a Dona Angola?

A Loja Dona Angola é um espaço di-
ferenciado, nas dependências do Hospital 
Mahatma Gandhi, visando primeiramen-
te o paciente: um espaço sintonizado com 
o tratamento terapeutico. Oferecemos um 
trabalho exclusivo com peças de artesa-
nato de decoração, vasos de cimentaria 
e também uma linha sacra maravilhosa. 
Hoje posso dizer que é uma das mais be-
las lojas de artesanato de Catanduva e Re-
gião.  E o mais importante é que tudo que 
é produzido em nossa loja é revertido para 
a melhoria no atendimento dos nossos 
pacientes, então, comprando na Dona An-
gola você está praticando a solidariedade.

A Dona Angola também vem rea-
lizando um badalado Café Colonial 
mensal. Poderia falar sobre esse pro-
jeto?

O café é sucesso pelo apoio de todos 
que, direta ou indiretamente, estão envol-
vidos, se doando para que uma vez por 
mês possamos encontrar os amigos e sa-
borear um magnifi co café colonial, com sa-
bor de fazenda, utilizando a belíssima área 
verde da instituição. Tudo isso por preço 
acessível e número de convites limitados. 
Desta forma também estamos levando as 
pessoas a conhecer o Hospital Mahatma 
Gandhi e sua encantadora área verde.

Quais os planos para a Dona An-
gola?

Buscamos parcerias que possibilitem o 
aprimoramento e as tendências de merca-
do. A atual diretoria nos dá o incentivo e 
as condições necessárias para realizarmos 
um bom trabalho e para sempre buscar-
mos o novo.  Em breve estaremos lançan-
do uma coleção de camisetas em homena-
gem ao nosso patrono Mahatma Gandhi. 
Também vamos trabalhar com mudas de 
plantas frutíferas e muitas outras novida-
des. Aguardem!  

Deixe aqui sua mensagem aos 
mais de 3 mil colaboradores da Asso-
ciação Mahatma Gandhi, espalhados 
pelos estados de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Santa Catarina e Espírito Santo.

Comece fazendo o que é necessário, 
depois o que é possível, e de repente você 
estará fazendo o impossível (São Francisco 
de Assis). É muito bom fazer parte de uma 
equipe que é uma grande família. Venham 
conhecer nossa loja Dona Angola e parti-
cipar do nosso Café Colonial.

Rua Duarti na, 1311 - Catanduva-SP
Nos jardins internos do Hospital Mahatma Gandhi 

Fone 17-3524-9070 

FERNANDO
DALTIN

A arte e a decoração 
que fazem o sucesso 

da Dona Angola

Você conhece a Dona Angola?
Se não conhece, não sabe o que está perdendo! A 

Dona Angola está localizada em Catanduva-SP, ocu-
pando um belíssimo espaço na área verde do Hospi-
tal Mahatma Gandhi. Um mundo de novidades de 
artesanatos e artefatos.

Imagens sacras, objetos de decoração, relógios de 
parede personalizados, enfi m, a arte para sua casa, 
opções para presentes e ainda uma incrível linha de 
artefatos, incluindo pisos, ladrilhos, vasos, bancos e 
muito mais, para deixar sua casa absolutamente di-
ferenciada.

ENTREVISTA 
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Catanduva-SP

Associação Mahatma Gandhi e a Secretaria de Saúde de 
Catanduva promovem o I Simpósio Interdisciplinar de Saúde

O excelente trabalho realizado pela institui-
ção na UPA de Bebedouro-SP garantiu a reno-
vação, junto a prefeitura municipal, a gestão por 
mais um ano. É o resultado de muito trabalho e 
dedicação, proporcionando à população da ci-
dade um atendimento de excelência, com toda 
a seriedade com que a saúde merece.

No último dia 26 de janeiro, a As-
sociação Mahatma Gandhi e a 
Secretaria Municipal de Saúde de 

Catanduva-SP , realizaram o I Simpósio 
Interdisciplinar de Saúde, direcionado 
aos profissionais da rede municipal de 
Catanduva. O evento aconteceu no cam-
pus do Centro Universitário Padre Albino 
– UNIFIPA.

A programação foi voltada para reali-
zação de debates e reflexões sobre as po-
tencialidades e desafios do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) com a participação do 
Secretário Municipal de Saúde de Catan-

duva e membro da diretoria do Conselho 
dos Secretários Municipais de Saúde do 
Estado de São Paulo (COSEMS), Ronaldo 
Carlos Gonçalves Junior. Também par-
ticiparam dessa roda de conversa, Diego 
Meloni e Isabel Cristina Pagliarini Fuen-
tes, ambos apoiadores do COSEMS. O 
prefeito de Catanduva, Afonso Macchio-
ne Neto estava presente na cerimônia 
de abertura ao lado de Marcos Rober-
to Nishiyama, Diretor da Associação 
Mahatma Gandhi.

A programação ainda incluiu rodas 
temáticas que discutiram temas relacio-

nados à saúde: ‘‘Saúde do idoso na aten-
ção básica’’ e ‘‘Desafios da integração en-
tre atenção básica e vigilância em saúde 
e saúde mental’’. Para complementar a 
programação o palestrante e ilusionista 
Vitor Hugo animou e contagiou a plateia 
formada por participantes, com uma 
apresentação intitulada “Desperte o po-
der mágico em você”

No decorrer de todo o evento foi rea-
lizada a I Mostra de Experiências Exi-
tosas do município de Catanduva, onde 
as equipes de saúde apresentaram os 
trabalhos desenvolvidos no ano de 2018 
que retratam ações e atividades exitosas 
desenvolvidas pelos profissionais. Os 
trabalhos foram avaliados por uma co-
missão cientifica, sendo que os melhores 
ganharam o prêmio “Dr. Carlos Roberto 
Surian” e terão a oportunidade de apre-
sentar os trabalhos no 33 º Congresso 
de Secretários Municipais de Saúde do 
Estado de São Paulo que será realizado 
no final de março na cidade de Águas de 
Lindóia-SP. 

No final do evento foi premiada a 
equipe vencedora do projeto “SUStentá-
vel” desenvolvida pela Associação Mahat-
ma Gandhi, visando a economia de água, 
energia elétrica e copos descartáveis nos 
serviços de saúde. Também aconteceu o 
lançamento oficial do site “Observatório 
em Saúde”.

EQUIPES PREMIADAS
Receberam Menção Honrosa:

NASF II:  Impacto da atividade física na 
memória e atividade diária.
NASF IV: Qualificação dos atendimentos 
e redução da fila de espera na especiali-
dade de psiquiatria através do matricia-
mento do NASF AB.
USF Bom Pastor:  A importância da 
atenção farmacêutica em paciente com 
dificuldade de tomar a medicação de 
uso contínuo.
USF Nova Catanduva:  Prevenção do 
Câncer de colo uterino: a importância 
da busca ativa na Atenção Básica;
DST:  Projeto Despertar – Saúde e Pre-
venção nas Escolas.

1º Prêmio “Dr. Carlos 
Roberto Surian”

USF Alpino:  Sistema de referência e 
contrareferência na atenção primária à 
saúde: estudo de caso na Unidade de 
Saúde da Família (USF) Napoleão Pelli-
cano.
CAPS AD: A transformação no cuidado 
multidisciplinar e recuperação dos pa-
cientes em uso abusivo de álcool e dro-
gas no município de Catanduva  através 
da implantação do CAPS AD e sua inte-
gração com a rede de atenção básica.
CAPS II: A participação e o envolvimento 
de pacientes psiquiátricos em atividades 
desenvolvidas em um CAPS II do muni-
cípio de Catanduva-SP , como estratégia 
para diminuição das reinternações.
NASF III: Grupo Viver Bem: o desenvol-
vimento de atividades manuais estimu-
ladoras das habilidades cognitiva, moto-
ra e emocional na terceira idade.
DST: Ampliação da implantação de tes-
te rápido para HIV, sífilis e hepatites no 
município de Catanduva: experiência 
exitosa no ano de 2018.

Bebedouro-SP

Renovado contrato para gestão da 
UPA Bebedouro

A diretoria do Hospital Mahat-
ma Gandhi recebeu a visita do Ve-
reador Maurício Gouveia, sempre 
contribuindo com a Saúde de Ca-
tanduva-SP, levando a confirmação 
de que o Deputado Estadual Chico 
Sardelli, atendendo a um pedido do 
Vereador, destinou uma emenda par-
lamentar impositiva, no valor de R$ 
80 mil, para o Hospital, que deverá 
usar esse recurso para a aquisição 
de equipamentos e mobiliários em 
prol dos pacientes desta instituição 
que hoje é referência em tratamen-
tos psiquiátricos e dependência 
química em todo Brasil. Gouveia foi 
recebido pelo presidente Dr. Lucia-
no Lopes Pastor, o vice-presidente 
Marcelo Fernandes dos Santos e 

Catanduva-SP

Emenda parlamentar destina 
verbas para o HMG

o diretor Marcos Roberto Nishiyama. 
“Estive, no Mahatma Gandhi, levando o 
comunicado da Assembleia Legislativa, de-
vidamente assinado pelo Deputado Chico 
Sardelli”, comentou Maurício Gouveia. 
Toda a diretoria do Mahatma Gandhi, 
assim como toda a equipe de colabora-
dores agradecem.

Em Alfredo Chaves-ES, a Associação 
Mahatma Gandhi está em tempo de 

Alfredo Chaves-ES

Unidade Capixaba 
com inovações e 
delícias de Natal

novidades: para isso vem sendo realizadas 
“Visitas nas Estratégias”, procurando conhe-
cer e acompanhar a estratégia e o trabalho 
executado por cada colaborador. 

A unidade também está reformando o 
Pronto Atendimento e vale registrar que o 
Natal também não passou em branco por lá. 
Todos os colaboradores receberam delicio-
sos bombons com cartão de felicitações da 
diretoria da Associação Mahatma Gandhi.
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Janeiro Branco não passou em branco no 
Hospital Mahatma Gandhi

Aprimorar, evoluir, oferecer os serviços 
com a dignidade que a população merece. 
Esta é a filosofia da Associação Mahatma 
Gandhi em todas as suas unidades, em todo 
o Brasil. 

Em Mafra-SC, toda a equipe de limpeza 
recebeu treinamento para garantir a qualida-
de total no pronto atendimento. 

Equipe de recepção, motorista e contro-
lador de excesso também se reuniram para 
discutir alguns pontos referente a essa tare-
fa. Além da eficácia da limpeza, também foi 
levantada a questão da economia e susten-
tabilidade.

Mafra-SC

Unidade 
catarinense realiza 
treinamento

Estas fotos bastante significativas encerraram as apre-
sentações em comemoração ao Janeiro Branco no Hospital 
Mahatma Gandhi. Foram momentos produtivos e gratifi-
cantes, inclusive, com uso de instrumentos musicais, onde 
muitos pacientes puderam descobrir suas potencialidades 
e ressignificar suas convicções. Na foto, com, nossas profis-
sionais ao lado de pacientes cujos rostos estão devidamen-
te embaçados, para preservar a privacidade de cada um. 

Gincanas, ginásticas, palestras, socializações, enfim uma 
série de atividades marcaram o mês, envolvendo educado-
res físicos, psicólogas, assistentes sociais, terapeutas ocu-
pacionais e enfermeiros. Um janeiro para não passar em 
branco.

Catanduva-SP

A conscientização sobre os cuidados com a saúde mental 
marca o início das comemorações de 50 anos do HMG

Se o mês de outubro é rosa (com-
bate ao câncer de mama) o novembro 
é azul (combate ao câncer de próstata), 
janeiro é branco! O primeiro mês do 
ano é dedicado à conscientização dos 
cuidados com a nossa saúde mental, 
quebrando tabus e mostrando a im-
portância de estar em dia com o nosso 
cérebro. A campanha, criada por psi-
cólogos brasileiros, também tem como 
objetivo abrir novas possibilidades para 
tratamentos nos aspectos emocionais e 
mentais da nossa vida! 

O mês de janeiro foi escolhido, pois 
representa, simbólica e culturalmente, 
um mês de renovação de esperanças 
e projetos na vida das pessoas. Muitas 

“A música é o caminho que 
liberta a alma”

vezes, ao fim de cada ano, fazemos ava-
liações de como foi o ano que passou e 
de como queremos que o próximo seja, 
e a campanha propõe o debate e o pla-
nejamento de ações em prol de sua saú-
de mental. Pretende-se, assim, difundir 
um conceito ampliado de saúde mental 
e saúde emocional, como um estado de 
equilíbrio.

Cuidar da saúde mental é autoco-
nhecimento, é evitar doenças e criar es-
tratégias de como lidar com as diversas 
situações da vida. O Janeiro Branco foi 
a primeira ação dentre as muitas que 
serão realizadas ao longo de 2019, mar-
cando os 50 anos da fundação do Hos-
pital Mahatma Gandhi.

Muitas atividades 
marcaram o 

Janeiro Branco


