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VOLTA REDONDA-RJ

4º Rock Solidário arrecada 1.121 
quilos de alimentos para o Hospital 
Mahatma Gandhi!

CATANDUVA-SP

No domingo, 19 de maio, aconteceu a quarta edição 
do Rock Solidário, evento anual coordenado pelo mo-
vimento Pró-Rock, onde diversas bandas se apresen-
tam ao longo do dia e a entrada é um quilo de alimen-
to, sempre destinada a alguma entidade assistencial.

Desta vez toda a arrecadação foi destinada ao Hos-
pital Mahatma Gandhi, e confirmou que a dobradi-
nha Rock and Roll + Solidariedade é totalmente viável. 
Ao todo foram arrecadados 1.121 kg de alimentos, 
sendo que 272 kg foram arrecadados pelo Pecados 
Capitais Moto Clube. 

Ocupando as amplas dependências do Clube dos 
Bancários, reuniu mais de 850 amantes do rock que se 
divertiram, curtiram e sobretudo ajudaram uma insti-
tuição sem fins lucrativos, que assiste em regime de in-

ternação cerca de 138 pacientes/dia em tratamento de 
transtornos mentais ou dependência química. 

O show contou com quatro bandas: BERNADEAF 
(Heavy Metal/Bebedouro-SP), ÓCIO (Rock Clássico/
Matão-sp), ZAC (Grunge/Rio Preto-sp) e WHATE-
VER BLUES(Banda autoral que tem como referên-
cia o som Stoner Rock-Garage Rock/Catanduva-SP), 
além de uma infraestrutura com Food Truck, Feira 
de artesanato/ vinil , roupas e acessórios Rocker. 
Para entrada do evento foi estipulado que 1 kg de ali-
mento fosse escolhido entre as opções arroz, feijão, 
leite ou óleo.

No evento também foi prestada homenagem pós-
tuma a João Marcelo Pachuti, um dos grandes incenti-
vadores do rock em nossa cidade, querido por todos e 

que também atuava comercializando produtos volta-
dos a este ritmo musical. 

No último dia 21 os organizadores do evento, assim 
como do Pecados Capitais Motoclube, estiveram pre-
sentes no Hospital para a entrega dos mantimentos 
arrecadados, quando foram recebidos pelo presidente 
da instituição, Dr. Luciano Lopes Pastor e o vice-presi-
dente Marcelo Fernandes dos Santos.

“A parceria estabelecida neste evento nos estimula e 
nos ajuda. Portanto, registramos aqui a nossa gratidão. 
É muito estimulante ver jovens e músicas unidos por um 
ideal que ultrapassa as notas musicais”, comentou o vi-
ce-presidente.

Dr. Luciano Lopes Pastor também comemorou 
a iniciativa e ofícios de agradecimentos, em nome de 
toda a diretoria da instituição, foram entregues aos or-
ganizadores.

Foi um dia de música e de benemerência que ecoa-
rá por um longo período dentro do Hospital Mahat-
ma Gandhi e que refletem o nosso slogan “Uma nova 
vida é possível”. 

A Associação Mahatma Gandhi em 
evolução constante nas unidades geridas 
no Estado do Rio de Janeiro, confirma o 
respeito que a instituição dispensa aos pa-
cientes e familiares.

Acaba de ser concluído, no Hospital 
Municipal Munir Rafful (Volta Redonda-
-RJ), o Espaço Conviver, além de nova co-
municação visual, Enfermaria 24, locais de 
Higienização, protocolo de úlcera por pres-
são e quadro de identificação de pacientes.

No Espaço Conviver os pacientes po-
dem usufruir de um ambiente acolhedor, 
com lâmpadas led para leitura inclusive 
noturna, confortáveis poltronas e até mes-
mo revistas no estilo “passatempo” para 

Espaço Conviver e mais uma 
série de inovações concluídas no 
Hospital Municipal Munir Rafful

Vencedora de um processo li-
citatório, a Associação Mahatma 
Gandhi passou a gerir a UPA – Uni-
dade de Pronto Atendimento 24 
horas da cidade de Carazinho-RS. 

Trata-se da segunda cidade do 
Estado do Rio Grande do Sul cuja 
unidade de saúde está sob res-
ponsabilidade da Associação e o 

CARAZINHO-RS

Mahatma Gandhi assume a 
gestão da UPA em mais uma 
cidade do Rio Grande do Sul

contrato especifica a “gestão de 
operacionalização e execução de 
ações e dos serviços de saúde na 
UPA 24h - Armindo Francisco Ca-
pitânio”. 

Carazinho conta com cerca de 
65 mil habitantes e está distante 
284 km de Porto Alegre, Capital do 
Estado.

ocupar a mente do paciente e tirá-lo da-
quele universo hospitalar. 

A Enfermaria 24 também foi toda pro-
jetada para a segurança do paciente, com 
4 leitos e todas as sinalizações para segu-
rança dos pacientes, relacionados aos Pro-
tocolos de Segurança. Os corredores das 
enfermarias também foram reformados 
e agora partem para uma nova etapa, que 
será a reforma de todas as enfermarias, 
com equipamentos e acessórios dentro da 
melhor tecnologia hospitalar.

Parabéns às equipes de Qualidade e de 
Manutenção, assim como à todos os nos-
sos colaboradores que, unidos, atingiram 
mais um objetivo. 



Abr/Mai 2019 página 3Jornal Mahatma Gandhi

No último mês de 
abril, a Superinten-
dência de Monitora-
mento e Qualidade/
Secretaria Estadual 
da Saúde do Rio de 
Janeiro  instituiu uma 
reunião com vistas a 
subsidiar melhorias 
e inovações nos pro-
cessos de trabalho e 
nortear gestores  das 
Unidades Pré-hospi-
talares e Hospitalares 
para melhoria contí-
nua da gestão, avalia-
ção de desempenho, 
implantação da Política de Huma-
nização, fomentando a transversa-
lidade entre os diferentes níveis de 
atenção.

A Associação Mahatma Gan-
dhi esteve presente com a partici-
pação de colaboradores das mais 
diversas unidades geridas pela ins-
tituição: Hospital de Traumatolo-
gia e Ortopedia da Baixada Flu-
minense Vereador Melchiades 
Calazans (Nilópolis-RJ), Hospital 
de Traumatologia e Ortopedia 
Dona Lindu (Paraíba do Sul-RJ), 
Hospital Municipal Munir Rafful 
(Volta Redonda-RJ) e demais UPAs, 
Unidade de Atendimentos Bási-
cos e SAMU de regiões da cidade 

Hospital Mahatma Gan-
dhi recebeu, no último dia 29 
de abril, a visita de um grupo 
de alunos do curso de Enfer-
magem da UNIFUNEC – Cen-
tro Universitário de Santa Fé 
do Sul-SP, acompanhados dos 
professores Rafael Guerra de 
Aquino e Thaísa Fernanda 
Queiróz. No anfiteatro foram 
recepcionados por profissionais 
do Hospital, as coordenadoras: 
psicóloga Juliana Saraiva Ayusso, a Assistente Social Fábiana Herédia e a Enfer-
meira Gabriela Mazzutti. Depois de receberem orientações sobre o funcionamen-
to da instituição, seguiram para um tour pelas instalações daquele que é hoje o 
hospital psiquiátrico referência em todo o Brasil.

O programa Jovem Aprendiz, projeto do Go-
verno Federal, criado com o objetivo de que as em-
presas desenvolvam programas de aprendizado, 
visando a capacitação profissional de adolescentes 
e jovens em todo o país, acaba de ser implantado 
no Hospital Mahatma Gandhi.

Sempre preocupada com as ações sociais, a 
instituição aderiu ao programa, começando com 
uma ampla divulgação na mídia digital e impressa, 
para que o maior número possível de interessados 
pudesse concorrer a uma das vagas. Dentre os 
mais de 300 currículos recebidos, foram selecio-
nados 61 jovens, que foram sabatinados. 24 deles 
foram selecionados, passando por entrevista com 
psicóloga de modo a se chegar ao número definiti-
vo de contratação: 16 jovens. Importante lembrar 
que o número de contratados é a partir da Lei da 
Aprendizagem (Lei 10.097/00), estabelecendo as co-
tas para uma empresa do porte da instituição. 

O projeto é composto por curso de aprendi-
zagem gratuito com duração de até dois anos. 
Durante este período, o aprendiz recebe ensina-
mentos teóricos e práticos. O turno de trabalho é 
de 4 horas por dia, nunca coincidindo com o seu 
horário escolar.

No último dia 11 de maio, os selecionados, 
acompanhados de pais ou responsáveis, estive-

No último dia 12 de abril 
o Hospital Mahatma  Gan-
dhi recebeu alunos do cur-
so de Psicologia da UNI-
FAFIBE, de Bebedouro-SP. 
Os alunos foram recebidos 
no anfiteatro para uma 
conversa com profissionais 
da instituição e depois per-
correram as instalações do 
Hospital.

CATANDUVA-SP

Mahatma Gandhi implanta Projeto Jovem Aprendiz, 
proporcionando trabalho e capacitação profissional

ram na sede do Hospital, onde foram efetuadas as 
assinaturas de contratos para registros profissionais, 
instrução de trabalho e definição de áreas de atuação, 
envolvendo todas as coordenadorias do Hospital. Na 
sequência foram recebidos por Carlos Rinaldo Rai-
mundo, Coordenador de Recursos Humanos e Marce-
lo Fernandes Santos, vice-presidente.

Em sua fala, o vice-presidente deu as boas-vindas aos jo-
vens, lembrando que “este programa visa minimizar a grande 
dificuldade que a população de pouca idade tem em conseguir 
o primeiro emprego. No Hospital Mahatma Gandhi respira-
mos trabalho e dedicação e, ter esta juventude buscando seu 
caminho, nos deixa extremamente confiantes e conscientes de 
nossa responsabilidade”. 

Alunos do Curso de Enfermagem 
conhecem Hospital Mahatma Gandhi

SANTA FÉ DO SUL-SP

Hospital recebe visita de estudantes 
de Psicologia da UNIFIPA-FIBE

BEBEDOURO-SP

Estrutura e estratégias de atuação
RIO DE JANEIRO -RJ

do Rio de Janeiro-RJ, cuja gestão estão a car-
go da instituição.

As estruturas e estratégias foram anali-
sadas de modo a proporcionar uma qualida-
de de atendimento evolutiva e de busca da 
excelência dos serviços prestados.
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CATANDUVA-SP

Comemorando o dia das 
categorias profissionais!

Dia do Assistente Social

Como bem disse nosso patrono  Mahatma Gandhi, 
‘‘Seja a mudança que você quer ver no mundo’’.

Seguindo esta filosofia, a Associação Mahatma Gan-
dhi comemora cada conquista com a certeza de que esta-
mos caminhando mais um passo na busca da excelência.

No dia 21 de Maio de 2019 foram reabertas as portas 
de emergência do  Hospital Municipal Desembargador 
Leal Júnior (Itaboraí-RJ), incluindo os setores de acolhi-
mento, recepção, sala de medicação, consultórios médicos 
e banheiros, que passaram por melhorias em toda sua área 
de atendimento.

ITABORAÍ-RJ

Associação Mahatma Gandhi comemora tempo de inaugurações 
no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior

Uma construção histórica, imponente e espa-
çosa, que outrora abrigava um renomado  semi-
nário de padres, foi adaptado e hoje é a sede do 
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, gerido pela 
Associação Mahatma Gandhi em Viamão-RS.

É muito bom ver uma cidade cuidando dos 
seus patrimônios históricos e, ao mesmo tempo, 
transformando-os em espaço de utilidade para 
toda a população.

VIAMÃO-RS

Antigo seminário 
é a Sede do CAPS

De 06 a 09 de maio foi realizado treinamen-
to da C.I.P.A. no Anfiteatro Amil Zakia, do Hos-
pital Mahatma Gandhi. A programação incluiu 
apresentação do SESMT, NR4 e CIPA – NR5, além 
de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 
Princípios Gerais de Higiene do Trabalho e das Me-
didas de Controle de Riscos; Investigação e Análise 
de Acidentes do Trabalho; Combate a Incêndio e 
Primeiros Socorros, dentre outros itens.

A CIPA é uma comissão interna de Prevenção 
de Acidentes, com norma regulamentadora do 
Governo Federal, constituída por representantes 
dos empregados e dos empregadores, atuando na 
promoção à segurança e saúde dos trabalhadores.

Seu objetivo principal é a prevenção dos aci-
dentes e das doenças decorrentes do trabalho e é 
um dos principais meios de se estabelecer o diálo-
go e a conscientização entre os colaboradores e os 

CATANDUVA-SP

Associação Mahatma 
Gandhi realiza 

treinamento da CIPA

Estiveram presentes para a inauguração o  pre-
feito de Itaboraí-RJ,  Dr. Sadinoel Souza  e o  Secre-
tário Municipal de Saúde,  Júlio César Ambrósio.   
A direção administrativa do Hospital Municipal condeco-
rou com menção honrosa o responsável pela restrutura-
ção, Rafael Bailune e todo sua equipe pela qualidade no 
atendimento, registrando o agradecimento:  “Todos estão 
de parabéns pela excelente trabalho realizado, pelo espírito 
de união e sacrifício que existe na equipe.”

O prefeito também fez questão de frizar que “Sabemos 
que não adianta fazer todo este investimento se o paciente 
não receber tratamento humanizado”.

O Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior 
registra até 18 mil pacientes por mês e atende 24h. São 
4 médicos prestando atendimentos emergenciais. No lo-
cal também são realizados atendimentos médicos espe-
cializados: urologia, neurologia, cardiologia, infectologia, 
proctologia, ginecologia obstetrícia e cirurgias pediátricas, 
plásticas, vascular e torácica. O local também dispõe de 
um Centro de Tratamento e Terapia Intensiva – CTI, com 
10 leitos.

empregadores, mantendo assim a produtividade, 
o bem-estar, a segurança e a saúde dos trabalha-
dores em geral.

A realização de treinamentos como o realiza-
do no Hospital é a melhor ferramenta de preven-
ção, pois os trabalhadores podem compreender 
os procedimentos necessários de forma correta e 
segura do seu trabalho. O SESMT da Associação 
Mahatma Gandhi espera, com esse treinamento, 
poder diminuir ou, até mesmo, extinguir os aci-
dentes dentro da empresa.

Fazem parte da SESMT da instituição os se-
guintes nomes: Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro 
(Médico do Trabalho), Carlos Rogério Marchese 
(Engenheiro de Segurança do Trabalho), Ander-
son Lopes Requena (Enfermeiro do Trabalho), 
Roberta Karine Santos de Melo (Técnica de Se-
gurança do Trabalho) e Ronildo Bovolenta (Téc-
nico de Segurança do Trabalho).

Em comemoração ao Dia Internacional da Enfer-
magem e do Enfermeiro (12 de maio) e Dia do Técnico 
e Auxiliar de Enfermagem (20 de maio), a Associação 
Mahatma Gandhi realizou um happy hour na varanda 
da Dona Angola, a loja do Hospital Mahatma Gandhi, 
reunindo os profissionais da área, que atuam no Hos-
pital, na UPA e nas UBSs de Catanduva-SP

Dia Internacional do Enfermeiro 
e do Técnico e Auxiliar de 

Enfermagem

O dia do Assistente Social foi em 15 de maio, mas a 
Associação Mahatma Gandhi reuniu os colaborado-
res desta linda profissão para um happy hour na va-
randa da loja Dona Angola, na tarde do dia 17.

Parabéns a todos (as) Assistentes Sociais desta ins-
tituição. Os dois eventos citados nesta reportagem fo-
ram realizados pelo Centro de Captação de Recursos e 
Eventos e contaram com delicioso cardápio executado 
pela cozinha do Hospital.
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No último dia 02 de 
maio assumimos a ges-
tão de Saúde na cidade 
de Viamão-RS, envol-
vendo quatro unidades 
de CAPS – Centro de 
Atenção Psicossocial. 
A data foi marcada por 
uma apresentação da 
Associação Mahatma 
Gandhi junto aos no-
vos colaboradores e 
membros da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Núcleo de qualidade e excelência em saú-
de, da Secretaria Estadual de Saúde, realizou 
no último 25 de abril, o IX Seminário de Boas 
Práticas de Gestão Pública, juntamente 
com o lançamento do ciclo 2019 para o pro-
cesso de Autoavaliação da gestão das Orga-
nizações Sociais de Saúde do Rio de Janeiro. 
O evento contou com a presença da Ge-

Como parte da programação de-
senvolvida pelo Hospital Mahatma 
Gandhi referente a Semana da Luta 
Antimanicomial, um grupo de pacientes 
desfrutaram de um sábado diferente: 
foram assistir um filme no cinema, lo-
calizado no Shopping de Catanduva-SP.

“Um passeio tão simples para nós, se 
torna um evento inesquecível na vida des-
sas pessoas”, comenta a Coordenadora 
de Psicologia do Hospital, Juliana do 
Carmo Saraiva Ayusso, acrescentando 
que “tivemos caso como a de uma pacien-
te de 47 anos, internada com depressão e 

CATANDUVA-SP

Pacientes assistem filme em 
cinema de shopping e criam telas 
e artesanatos para exposição 
de arte em Faculdade!

tentativa de suicídio, que não escondia a 
felicidade ao entrar, pela primeira vez na 
vida, em um cinema”.

O Hospital Mahatma Gandhi dis-
ponibilizou transporte, pipoca e refrige-
rante, enquanto a empresa Lumière  li-
berou as entradas para os pacientes e 
equipe técnica que os acompanhou. 
Assistiram ao filme de animação “Ugly-
Dolls”, onde bonecos que partem para 
uma aventura no Instituto da Perfeição 
e descobrem que não é preciso ser per-
feito para ser incrível. 

A animação foi criada por David Hor-

Outra ação desenvolvida dentro da 
Semana da Luta Antimanicomial foi a 
participação na III Semana de Saúde 
Mental do IMES – Instituto Municipal 
de Ensino Superior de Catanduva, 
ocorrido nos dias 15 e 16 de maio, na 
Biblioteca Municipal.

Trabalhos de artesanato e até mes-
mo quadros com pintura em tela, feitos 
pelos pacientes do Hospital Mahatma 
Gandhi, foram apresentados numa 
belíssima exposição de arte, possibili-
tando que a nossa comunidade veja a 
beleza dos trabalhos  executados por 
eles, dentro do processo de tratamen-
to humanizado e de ressocialização. 
Parabéns para toda a equipe que, uni-
dos num objetivo comum, confirmam 
o slogan da instituição: “Uma nova 
vida é possível!”.

vath e Sun-Min Kim, como uma linha de 
brinquedos de pelúcia. Os personagens 
são diferentes justamente por seu as-
pecto fora dos padrões estabelecidos 
pela sociedade, “num roteiro que vai 
justamente ao encontro de nosso objeti-
vo que é trabalhar o estigma da doença 
mental e mostrar que o que mais importa 
é quem você realmente é”, conclui a coor-
denadora.

Pacientes expondo 
telas e artesanatos

Uma equipe entrosada e com muita disposição!
VIAMÃO-RS

Mahatma - Rio de Janeiro 
realiza seminário focando a 

excelência em gestão

RIO DE JANEIRO-RJ

rência de Qualidade e Coordenadores das 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de 
todo o Estado do Rio de Janeiro.

Ações dessa natureza vão ao encontro 
da filosofia de trabalho da Associação Mah-
atma Gandhi, que aplaude e parabeniza os 
colaboradores de todas as unidades geridas 
por esta instituição no Estado.

A partir da esquerda: as coordenadoras administrativas Ivanete 
Pereira e Patricia Bianchessi, o gestor administrativo Carlos 

Rolhano, a coordenadora técnica Vanessa Bettiol e as assistentes 
administrativas Stephanie Pinheiro e Rafaela Freitas e a Analista de 
RH da Associação Mahtma Gandhi (Catanduva-SP) Lilian  de Arruda.
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O sucesso da Dona Angola, a loja 
do Hospital Mahatma Gandhi, atin-
giu mais uma marca: a confecção por 
encomenda. Atendendo a um pedido 
da Escola Infantil Roda Pião, a loja 
confeccionou 250 unidades de Porta-
-Papel de cozinha.

Escola Roda Pião arrecada 800 litros de leite 
para o Hospital Mahatma Gandhi

ARRECADAÇÃO

Numa bela ação social, a Escola 
Infantil Roda Pião, de Catanduva-SP, 
realizou uma campanha voltada para 
o dia das mães, incluindo homena-
gens, mimos e o pedido de que cada 

uma delas doasse um litro de leite lon-
ga vida. E a instituição escolhida foi o 
nosso Hospital Mahatma Gandhi.

O sucesso foi total. No último dia 
10 de maio os proprietários da esco-

Escola contrata Dona Angola 
para confeccionar presentes

Em comemoração ao mês de Páscoa, 
as coordenadorias da Terapia Ocupacio-
nal, Psicologia e Serviço Social do Hospi-
tal Mahatma Gandhi, colocaram suas 
equipes para atuar no projeto Oficina de 
Chocolate, realizado de 8 a 11 de abril.

O objetivo dessa atividade foi o de 
estimular a interação social, descobrindo 
novas potencialidades e aprendizados 
que possam garantir uma opção de ge-
ração de renda futura. Outro aspecto im-
portante é que todos os pacientes foram 
presenteados com os chocolates que eles 
próprios confeccionaram, sob supervisão 
e acompanhamento de especialistas, na 
Festa de Páscoa destinada aos pacientes, 
que aconteceu no dia 18 do mesmo mês.

Num clima de confraternização, na 
linda data de Páscoa, que simboliza o 
renascer, pacientes e colaboradores des-
frutaram de horas agradáveis e fraternas.

“No tratamento humanizado é essen-
cial experiências dessa natureza, propor-
cionando a integração desde o momento 
em que foram aprender a fazer peças de 
chocolate até a hora da comemoração e da 
degustação. Essa interatividade é salutar no 
processo evolutivo”, comenta Dr. Luciano 
Lopes Pastor, presidente do Hospital 
Mahatma Gandhi.

Oficina de Chocolate e a 
comemoração da Páscoa!

COMEMORAÇÃO

la, Silvânia Godoy Mestieri e Wagner 
Mestieri, acompanhados da filha Le-
tícia, chegaram ao Hospital com uma 
caminhonete totalmente lotada, com 
800 litros de leite.

A instituição utiliza 48 litros de leite 
por dia, utilizados no café da manhã e 
em outros alimentos servidos aos pa-
cientes. O que significa que a doação 
efetuada será suficiente para cerca de 
15 dias. 

Atitudes como a dos proprietários 
da Escola Infantil Roda Pião mos-
tram a credibilidade que o Hospital 
Mahatma Gandhi desfruta atual-
mente junto à comunidade, com pes-
soas abraçando nossa causa e nos 
ajudando no dia-a-dia.

A equipe toda 
se empenhou em 
produzir um mimo 
que deixou as mães 
extasiadas com o 
cuidado de acaba-
mento e a vida útil 
do presente.

A loja Dona 
Angola aceita en-
comenda, inde-
p e n d e n t e m e n t e 
da quantidade de 
peças. Toda a renda é revertida aos 
pacientes do SUS do Hospital.
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Na última edição o Jornal do 
Mahatma Gandhi publicou matéria 
especial com chamada de Capa so-
bre o saudoso senhor Benedito Zan-
caner. Uma homenagem ao homem 
que doou toda a terra onde hoje en-
contra-se o Hospital e que participou 
ativamente de sua construção.

As homenagens tiveram continui-
dade, com a inauguração da galeria 
dos patronos da instituição, justa-

CATANDUVA-SP

Descendentes de Benedito 
Zancaner participam da 
inauguração da obra de arte 
feita em sua homenagem

mente com uma pintura em tela do 
artista plástico Jesser Valzachi retra-
tando Benedito Zancaner.

Muitos dos descendentes do ho-
menageado estiveram presentes nesta 
inauguração, assim como o próprio pin-
tor e membros da diretoria do Hospital 
Mahatma Gandhi. 

“Esta tela nos servirá de inspiração a 
cada amanhecer e de esperança ao final 
de cada dia, através do nosso exemplo 

maior de dedicação e 
amor ao próximo que 
foi Benedito Zancaner”, 
afirmou o vice-pre-
sidente do hospital, 
Marcelo Fernandes 
dos Santos.

O artista plástico 
Jesser Valzachi se 
disse emocionado ao 
ver os familiares do 
homenageado inau-

gurando sua obra: “como artista sinto-me 
gratificado e ao mesmo tempo ansioso, 
mas senti que todos aceitaram o resultado 
final do meu trabalho. Foi uma encomen-
da da diretoria do Hospital Mahatma 
Gandhi e fiz uma séria pesquisa sobre a 
história de Benedito Zancaner, assim 
como um levantamento de fotos até che-
gar à expressão mais próxima possível do 
seu rosto, dos seus olhos, do seu gestual. 
Retratar um personagem da história des-
ta instituição e da cidade, foi um grande 
desafio e espero ter correspondido a con-
fiança depositada”.

Para a diretoria do HMG e para os 
descendentes do homenageado, a pin-
tura foi o mais próximo possível do real. 
Representando os Zancaner estiveram 

presentes Sylvio Antonio Bueno Net-
to (genro), Ponciana Zancaner Teles 
(neta), Silvia Zancaner Costa (neta), 
Paula Bueno Netto Massoni (neta), 
Luciana Bueno Netto (neta) e Fabiano 
Zancaner Ueta (bisneto). 

Ao final da cerimônia aconteceu uma 
confraternização entre os membros da 
diretoria e familiares do homenageado.

“Foi um dia muito especial pois Bene-
dito Zancaner representa a nossa filoso-
fia de trabalho, que é a humanização no 
trato com os pacientes, e nossa institui-
ção está sempre de portas abertas para 
quem quiser acompanhar nosso traba-
lho”, concluiu o presidente do Hospital      
Mahatma Gandhi, Dr. Luciano Lo-
pes Pastor.

VEJA VERSÃO ONLINE
Todas as edições do Jornal do Mahatma Gandhi estão disponíveis 

em nosso site em versão digitalizadas.

Confira: www.associacaomahatmagandhi.com

No último dia 18 de abril o 
Hospital Mahatma Gandhi 
recebeu a visita de uma equi-
pe do Bensaúde, o renomado 
Plano de Saúde do Hospital 
Beneficência Portuguesa de 
São José do Rio Preto, com 
forte atuação no Noroeste 
Paulista e em cidades dos 
estados vizinhos, realizando 
cerca de 90.000 consultas mé-
dicas, 5.000 internações, além 
de 120.000 exames comple-
mentares por ano. 

Fabiana Matos (Gerente 
Administrativa), Fabiana Hipólito (Enfermeira Auditora), Anderson de Lima 
(Gestão de Rede) e Anderson Perreira (Marketing) percorreram as instala-
ções do Hospital Mahatma Gandhi e trocaram informações com profissio-
nais e diretores da nossa instituição.

O mês de maio, que 
marca os 20 anos de 
fundação do Hospital 
Municipal Dr. Munir 
Rafful, (Volta Redon-
da-RJ), foi realizada Mis-
sa em Ação de Graças, 
celebrada pelo Padre 
Alex, querido por toda a 
comunidade, que esteve 
presente a este ato de fé, 
juntamente com os cola-
boradores da Associa-
ção Mahatma Gandhi, 
que faz a gestão desta 
importante unidade de 
saúde do Estado do Rio 
de Janeiro.

Participou do evento religioso o Secretário Municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, 
que agradeceu publicamente a Associação Mahatma Gandhi, relacionando a Insti-
tuição às muitas melhorias do Hospital.  Presentes também Dr. Hugo Barcelos Bali-
za, Diretor Médico da unidade, e Carlos Norberto, Diretor Administrativo.

CATANDUVA-SP

Profissionais do Bensaúde 
visitam Hospital 

Mahatma Gandhi

VOLTA REDONDA-RJ

Missa marca os 20 anos do 
Hospital Municipal Munir Rafful
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Pacientes do Hospital Mahatma Gandhi ganham, 
café especial comemorativo às mães!

DIA DAS MÃES

MOTIVACIONAL

Renomada psicóloga e coach 
realiza palestra no Hospital 
Mahatma Gandhi

Manter-se atualizado e 
somar conhecimentos são 
prioridades do Hospital 
Mahatma Gandhi, junto 
aos seus colaboradores. 
No último dia 10 de maio a 
equipe de artesãs do Hos-
pital, Rosa Oliveira e Josy 
Valadão, que produzem as 
peças da loja Dona Angola, 
participaram do Workshop 
Decoupagem e Estêncil.

O evento foi promovido 
por Ivana Sampaio Pavan, 
da Arte & Cia Artigos para 
Artesanatos e ministrado 
por Mônica Santos, da OPA 
Decupagem, renomada em-
presa do ramo.

Um delicioso e farto café da ma-
nhã, no último dia 10 de maio, mar-
cou o Dia das Mães no Hospital 
Mahatma Gandhi. Assistentes So-
ciais, Psicólogas e Terapeutas Ocupa-
cionais, somando-se a colaboradores 

No último dia 
17 de abril os coor-
denadores e cola-
boradores da Asso-
ciação Mahatma 
Gandhi (Catandu-
va-SP),assistiram 
brilhante palestra 
da psicóloga e 
coach Deise Pic-
colo, com o tema 
“A complexidade 
das interações nos 
relacionamentos 
organizacionais de 
trabalho”.

Coach é o profissional que se utiliza 
das ferramentas presentes na metodo-
logia de desenvolvimento e maximiza-

APERFEIÇOAMENTO

O aperfeiçoamento constante

dos mais diferentes setores, se uni-
ram para que essas mulheres pudes-
sem comemorar esta data tão signifi-
cativa, inclusive emocionalmente.

Eventos desta natureza, mais do 
que uma atividade social, são impor-

tantes peças 
na ressocia-
lização das 
p a c i e n t e s , 
dentre ou-
tros benefí-
cios que fa-
zem parte do 
tratamento. 
Parabéns às 
profissionais 
que realiza-
ram este lindo 
encontro de 
mães-pacien-
tes.

ção de performance humana, conhe-
cida como coaching. O papel do coach 
é apoiar o cliente (coachee) durante o 
processo de coaching para que possa 
alcançar as metas determinadas por 
ele, desde o início do projeto.

“Falar sobre um assunto tão sério e 
ao mesmo tempo tão estimulante é um 
grande desafio. Fui recebida com muito 
carinho e respeito profissional pelos cola-
boradores do Hospital”, afirmou a coach 
e psicóloga.

Para Marcelo Fernandes dos 
Santos, vice-presidente do Hospi-
tal Mahatma Gandhi, “pretendemos 
transformar essas palestras em eventos 
constantes na grade de ocupação de 
nosso anfiteatro, proporcionando uma 
retaguarda diferenciada e atualizada aos 
nossos colaboradores. Todos sairemos 
ganhando”.Marcelo Fernandes dos Santos, vice-presidente 

do Hospital Mahatma Gandhi e a Coach Deise 
Piccolo
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Nesta entrevista a Coordenadora de 
Assistência Social, Fabiana Waldomiro 
Herédia, fala sobre os projetos em fase 
de estudos e implantação.

Quais seriam esses projetos que 
visam a profissionalização?

O primeiro deles, que estamos tra-
balhando para ser iniciado o mais breve 
possível, é o da Padaria Artesanal, que 

inclusive deveremos contar com o apoio 
do Fundo Social de Solidariedade da Pre-
feitura Municipal. Trata-se de um projeto 
que visa a promoção humana. Vamos tra-
balhar o resgate da autoestima e a reinte-
gração social.

Como vai funcionar?
Selecionaremos pacientes que tem 

perfil e condição terapêutica apropriados 

para frequentar este curso de 150 horas, 
onde ele vai aprender a fazer os pães fran-
ceses, pães caseiros e biscoitos variados. 
Trata-se de uma atividade dividida em vá-
rias etapas e que esperamos que quando 
o paciente voltar ao convívio familiar, leve 
consigo uma profissão que possa gerar re-
cursos para o sustento de sua família. Seja 
trabalhando em panificadoras ou mesmo 
produzindo os produtos para venda em 
sua própria casa, pois o custo de produ-
ção é baixíssimo.

Essa atividade contribui para o 
tratamento do paciente?

Sem dúvida nenhuma! Todo o aprendi-
zado que proporcionamos são totalmente 
terapêuticos. Dentro da padaria teremos 
toda uma equipe multidisciplinar, além da 
monitora. Nessa atividade estaremos tra-
balhando a autoestima, higiene, recursos, 
empreendedorismo e marketing. Nossa 
equipe estará avaliando cada passo desse 
processo.

A quem se destinará os itens pro-
duzidos por essa padaria artesanal?

A princípio será para uso interno, do 
próprio Hospital Mahatma Gandhi. 
Porém, existe um projeto de, no futuro, 
quando estivermos totalmente profissio-

nalizados, produzirmos pães também 
para distribuição gratuita à algumas ins-
tituições beneficentes. Mas neste primeiro 
momento será mais terapêutico mesmo.

Em que estágio se encontra a co-
zinha?

Totalmente montada em local apro-
priado. Já temos cilindro, fogão industrial, 
freezer, forno, mesa, enfim, só falta mes-
mo ajustarmos os detalhes para dar início 
ao projeto.

O que será produzido?
Pães franceses, pães caseiros, bolos e 

biscoitos variados.

Existe algum outro projeto neste 
estilo?

Estamos trabalhando, porém em fase 
inicial, um projeto voltado a fabricação 
de artefatos de cimento. Trata-se de um 
segmento que já existe no Hospital e cujos 
produtos são vendidos pela Dona Angola 
e muito bem aceitos inclusive pelos arqui-
tetos. Vamos fazer desse segmento tam-
bém um curso terapêutico e profissiona-
lizante aos nossos pacientes. Todas essas 
ações vão ao encontro da proposta e da fi-
losofia de trabalho do Hospital Mahatma 
Gandhi, que é o tratamento humanizado.

ENTREVISTA

Fabiana Waldomiro 
Herédia

“Cursos destinados 
aos pacientes: 

proporcionando 
a profissionalização

e a reintegração social”
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Com menos de um mês de traba-
lho na gestão do Upa de Carapina, no 
município da Serra, no Espírito Santo, 
Associação Mahatma Gandhi já reali-
zou obras e melhorias visando garantir 
a excelência e a celeridade no serviço 
prestado, com a implantação da farmá-
cia satélite e do laboratório interno de 
análises clínicas. 

A farmácia foi climatizada e apro-
priada para armazenar todos os medi-
camentos utilizados na Unidade. A loca-
lização é de extrema relevância, porque 
fica próxima aos postos de saúde adulto 
e infantil. 

De acordo com a farmacêutica Ta-
tiana Ferreira da Silva, responsável 
pela Farmácia Satélite e pelo almoxari-
fado, “com o novo espaço, a logística de 
trabalho diário dentro da Unidade é muito 

A humanização do atendimento 
é primordial para a Associação Mah-
atma Gandhi, que em abril passou a 
gerenciar a Upa de Carapina, no muni-
cípio da Serra-ES. Desde que assumiu a 
unidade o tempo de espera foi reduzi-
do e o número de médicos por plantão 
também foi ampliado. 

Todas as iniciativas da equipe cami-
nham em consonância com as diretri-
zes da Associação, visando a excelência 
na gestão de serviços de saúde. 

O gerente administrativo da Uni-
dade, Warley Cristian Rodrigues 
Francisco, afirma que a equipe iniciou 
os trabalhos com o compromisso de 
eficiência e responsabilidade. “Espera-
mos atender a demanda da população 
do município da Serra, oferecendo um 
serviço de qualidade. A humanização 
do atendimento foi uma das nossas di-
retrizes para o início dos trabalhos, pois 
as pessoas necessitam de uma recepção 
calorosa, sanando suas dúvidas sobre o 

SERRA-ES

Mahatma Gandhi inicia a gestão 
na UPA de Serra, no Espírito Santo, 

com inovações
problema trazido até a Upa”.

Warley explica que antes do início 
da gestão, foram realizadas reuniões 
de alinhamento com toda a equipe, 
envolvendo o corpo médico, enferma-
gem, recepcionistas, farmacêuticos, e 
os responsáveis por cada setor para 
que todos atuassem de acordo com a 
postura adotada pela Mahatma para 
melhoria do fluxo de atendimento.

Importante dizer que o município 
da Serra, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), ultrapassou a marca de meio 
milhão de habitantes e manteve o títu-
lo de cidade mais populosa do Espírito 
Santo, com 507.598 moradores.

Boa parte dessas pessoas procu-
ram os serviços oferecidos pela Upa 
por estar localizada em região de fácil 
acesso, perto de um terminal de ôni-
bus. Somente no primeiro mês de ges-
tão, em abril, foram atendidos 20.665 
pacientes, inclusive crianças.

mais efetiva, pois facilita e agiliza 
o trabalho dos enfermeiros e téc-
nicos de enfermagem no atendi-
mento ao paciente. ”

Para a coordenadora de en-
fermagem da Upa de Carapi-
na, Geani Nunes Marcelino, a 
Farmácia Satélite é de total im-
portância no bom desempenho 
das equipes, que não precisam 
mais fazer um longo percurso 
em busca de medicamentos. 

A Farmácia Satélite é ali-
mentada pela central de abas-
tecimento farmacêutico, que 
também foi ampliada para aco-

modar os medicamentos de forma mais 
segura.

Garantindo mais agilidade e preci-
são no atendimento aos pacientes, foi 
instalado o laboratório de análises clí-
nicas, tornando o tempo de espera dos 
resultados muito menor, inclusive para 
exames mais complexos.

De acordo com o responsável pelo 
laboratório, Márcio Oliveira, farmacêu-
tico bioclínico, algumas análises podem 
ser feitas em até 30 minutos. “Nosso 
compromisso é auxiliar o médico em sua 
decisão e diagnóstico, com responsabilida-
de e eficiência. Aqui no laboratório conse-
guimos acompanhar todo o processo, des-
de a coleta até a liberação do resultado, 
facilitando o andamento do atendimento 
e atendendo a população com o respeito e 
o dinamismo que ela merece”, afirma.

Em uma ação solidária voluntária, os 
50 atiradores do TG 02-012, turma 2019, 
sob o comando do Sargento Vaz, reali-
zou campanha de arrecadação de leite 
para os pacientes do SUS do Hospital 
Mahatma Gandhi.

Os atiradores Breno, Pedro e San-
tana, acompanhados pelo Secretário 
Lucas Ribeiro, estiveram visitando a ins-
tituição, ocasião em que entregaram os 
produtos arrecadados.

Uma belíssima demonstração de so-
lidariedade, preocupação social e des-
prendimento. Toda a equipe Mahatma 
agradece!

Tiro de Guerra de Catanduva arrecada 
leite para o Hospital Mahatma Gandhi
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ENTREVISTA

Dra. Fernanda Marra 
Martinez Perez

Coordenadora 
Médica de 

Atenção Básica

A Ótica Kassis, de Catanduva-SP, 
como faz todos os anos na época da 
Páscoa, colocou duas urnas e cupons 
para serem preenchidos pelos colabo-
radores do Hospital Mahatma Gandhi 
e da UPA – Unidade de Pronto Aten-
dimento. Os premiados ganharam um 
delicioso Ovo de Páscoa gigante.

No Hospital, a vencedora foi Ana 
Paula D. Gessi (foto 1) e recebeu seu 
prêmio das mãos do Coordenador de 
RH, Carlos Rinaldo Raimundo. Na UPA 
a diretora da Ótica, Marcela Kassis, foi 
quem entregou o ovo para a sorteada, 
Adriana Rita da Silva Allio (foto 2).

O Hospital Municipal Dr. Munir 
Rafful (Volta Redonda-RJ) registrou no 
primeiro trimestre de gestão da Asso-
ciação Mahatma Gandhi um aumento 
de 1,9% no número de atendimentos 
(mais de 177 mil), em relação ao mesmo 
período do ano anterior. Os dados são 
do Sistema de Informações Ambulato-
riais do SUS (SIA/SUS), do Ministério da 
Saúde.

Em relação às internações hospita-
lares (AIH), o Hospital teve um cresci-
mento no número de procedimentos de 

Nesta edição entrevistamos Dra. 
Fernanda Marra Martinez Perez, Mé-
dica Coordenadora da Atenção Básica, 
junto as UBSs geridas pela Associação 
Mahatma Gandhi, em Catanduva-SP. 
Formada pela Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto em 2008, fez especializa-
ção em otorrinolaringologia e nesta pá-

VOLTA REDONDA-RJ

População de Volta Redonda-RJ 
aplaude aumento no número de 
atendimentos

11,66%. O crescimento é registrado pa-
ralelamente à melhora no atendimento 
da unidade. Quem comprova são os 
próprios pacientes, como o aposenta-
do Francisco Assis Saltes, 70 anos: “Aqui 
temos seis refeições por dia, psicóloga, 
nutricionista, todo dia, além da assisten-
te social, sem falar da equipe de médicos. 
Sou muito bem tratado, não tenho nada 
do que reclamar”, afirmou o aposenta-
do, que está há 30 dias na unidade se 
preparando para realizar cirurgia para 
retirada de ponte de safena.

CATANDUVA-SP

Colaboradores ganham ovos de 
Páscoa gigante!

(Dados: Por Raphael Martiniano - Foto de Evandro Freitas. / Secom VR)

1

2

3

A Ótica Kassis, que mantém convê-
nio com o Hospital Mahatma Gandhi, 
realizou no último dia 09 de maio, o 
Dia da Manutenção, com uma equipe 
de funcionários atendendo todos os 
colaboradores da instituição que preci-
sassem realizar ajustes de óculos. No 
final foi sorteado um “vale óculos de 
sol” entre os colaboradores. O sorteio 

Dia Manutenção aos Clientes

realizado por profissionais do Hospital, 
teve como ganhador Ronildo Bovo-
lenta (foto 3).

Aplaudimos e agradecemos a ati-
tude da Ótica Kassis pela atenção 
dispensada às empresas e instituições 
parceiras. Muitos colaboradores fize-
ram a manutenção dos seus óculos, 
sem transtornos e demoras. 

gina nos conta um pouco do seu trabalho 
junto as 26 equipes por ela coordenada. 
Confira.

Qual é a função da supervisão mé-
dica? 

A supervisão médica é um instrumento 
de gestão com múltiplas funções e de cará-
ter continuo. Função que exige conhecimen-
to técnico, experiência, flexibilidade e em-
patia para gerir, supervisionar e integrar os 
profissionais, com a finalidade de subsidiar 

a qualidade e a integralidade da atenção 
prestada à população.

Como é desenvolvida a supervisão? 
É desenvolvida por meio da observação 

ativa do processo de trabalho, com investi-
gação e acompanhamento dos problemas 
identificados, análise dos dados e estatís-
ticas, visitas regulares às unidades, acolhi-
mento dos novos profissionais, organização 
de reuniões com os profissionais e intercâm-
bio dinâmico e contínuo entre os profissio-
nais médicos e a regulação médica do mu-
nicípio. 

Qual a diferença entre a medicina 
praticada nos consultórios e hospitais 
e a medicina praticada nas Unidades 
Básicas de Saúde?

A atenção primária é um modelo assis-
tencial fundamentado no cuidado longitu-
dinal com ações que possibilitem a promo-
ção da saúde e prevenção dos agravos. As 
unidades são uma referência à saúde da 
população da sua área de abrangência de 
caráter preventivo e terapêutico. 

No quesito consultas, como se con-

trola as prioridades?
O acesso do usuário é determinado por 

acolhimento seguido pela triagem classifica-
tória de risco a fim de padronizar os crité-
rios de avaliação e propiciar atendimento 
da demanda espontânea em menor tempo 
além de integrar e humanizar os serviços de 
saúde. 

Como a senhora avalia o trabalho 
da Associação Mahatma Gandhi na 
gestão das Unidades Básicas de Saúde?

No período em que venho atuando 
como coordenadora da Atenção Básica, 
posso afirmar que o serviço é prestado com 
excelência.

Qual o grande aprendizado que a 
senhora poderia tirar do seu trabalho 
junto as UBSs?

Conhecimento Técnico e experiência em 
gerir pessoas. Como médica coordenadora 
tenho oportunidade de aprender novos con-
ceitos e habilidades, juntamente com toda a 
equipe da gestão em saúde da Associação 
Mahatma Gandhi. Uma experiência enri-
quecedora e que nos enche de entusiasmo 
na busca de um aprimoramento constante.
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71 anos da morte de Mahatma Gandhi

A Grande Alma da Paz Mundial

No dia 30 de janeiro de 1948 
morria o indiano Mohandas 
Karamchand Gandhi, conheci-
do como Mahatma Gandhi. Ele 

foi morto a tiros, aos 79 anos, por um 
hindu radical em Nova Déli. Dias antes 
do seu assassinato, ele já havia sofrido 
um outro atentando. Nascido no dia 2 

de outubro de 1869, na cidade de Por-
bandar, Gandhi entrou para a história 
como um dos fundadores do moderno 
estado indiano e como defensor dos 
protestos sem uso de violência. Seu 
nome, Mahatma, em sânscrito, signi-
fica “grande alma” e temos muito or-
gulho em usar seu nome para batizar 

o Hospital e a Associação Mahatma 
Gandhi, justificando o slogan “Uma 
Nova Vida é Possível!”.

“De nada adianta a 
liberdade, se não temos 

a liberdade de errar”.
Advogado formado em Londres, 

Gandhi foi trabalhar na África do Sul e 
ficou famoso internacionalmente pela 
sua política de desobediência civil, o 
uso do jejum como protesto e, princi-
palmente, sua luta pela paz mundial. 
Por conta disso, teve a prisão decreta-
da várias vezes. Sua iniciação na políti-
ca começou após sofrer discriminação 
racial durante uma viagem de primeira 
classe em um trem. Quando pediram 
que fosse à terceira classe por ele não 
ser branco, Gandhi se recusou e foi jo-
gado para fora do trem. Depois disso, 
iniciou sua luta contra a discriminação 
racial. Ele também participou do mo-
vimento pela independência da Índia. 
Uma de suas estratégias era o boicote 
aos produtos importados, como os te-
cidos ingleses.

Gandhi ainda era contra a divisão 
do país em dois estados, mas isso aca-
bou acontecendo com a criação da 

Índia, predominantemente hindu, e 
do Paquistão, de maioria muçulmana. 
Após sua morte, seu corpo foi crema-
do e as cinzas jogadas no rio Ganges. 
Indicado cinco vezes para o Nobel da 
Paz, Gandhi nunca foi agraciado com 
o prêmio. Décadas depois, o erro foi 
assumido pelo comitê organizador do 
Nobel.

Destacado por suas façanhas e 
sua maneira “única” de agir, Gandhi é 
considerado o ícone do AHIMSÁ (lê-se 
arrimsá) termo sânscrito que significa 
não violência. 

Trata-se de um código de ética da 
tradição hindu que vai muito além do 
simples não agredir fisicamente. Refe-
re-se fundamentalmente ao respeito 
incondicional para com qualquer for-
ma de vida e engloba, por exemplo, 
o não agredir por palavras, atitudes e 
pensamentos. 

O mundo à nossa volta funciona 
como um espelho, ele manifesta o que 
é externalizado por nós. Então, se culti-
varmos atitudes agressivas, atrairemos 
exatamente isso para nosso dia a dia. 

Comece por você mesmo. 
“Seja a mudança que você quer ver 

no mundo”.

CATANDUVA-SP

No último dia 17 de abril, a Associação 
Mahatma Gandhi inaugurou, oficialmen-
te, o Núcleo Técnico e Administrativo de 
Gestão das Ações e Serviços de Saúde, 
localizado na Avenida José Nelson Macha-
do, 1148, na área central de Catanduva-SP, 
recebendo autoridades, imprensa e convi-
dados para um delicioso café da manhã, 
onde foi descerrada a fita inaugural.

Segundo o coordenador das Unida-
des Básicas de Saúde Tiago Silva, “trata-se 
de um espaço onde realizamos atividades de 

Associação Mahatma Gandhi inaugura 
Núcleo Técnico e Administrativo

Marcelo Fernandes dos Santos (vice-presidente da Associação 
Mahtma Gandhi), Afonso Macchione Neto (ex-prefeito), Dr 
Luciano Lopes Pastor (presidente da Associação Mahatma 
Gandhi) e José Carlos Rodrigues Amarante (presidente da 
Fundação Padre Albino).

gestão administrativa e técnica relacionadas 
aos serviços de saúde que integram o contra-
to de gestão com o município de Catanduva”.

Na fala do presidente, Dr. Luciano Lo-
pes Pastor, foi abordado a importância da 
Associação Mahatma Gandhi para o de-
senvolvimento de nossa cidade: “Esta inau-
guração representa mais um investimento 
da instituição em nossa cidade. Os recursos 
que geramos aqui, aqui mesmo investimos, 
seja através de geração de empregos, mo-
vimentação do comércio e da economia de 

modo geral, além dos impostos 
aqui recolhidos”.

O então prefeito munici-
pal de Catanduva, Engenhei-
ro Afonso Macchione Neto, 
também esteve presente e 
em seu pronunciamento sa-
lientou o fato da Associação 
Mahatma Gandhi ser o maior 
empregador da cidade, afir-
mando que “é com muita ale-
gria que vejo mais esta iniciativa 
da diretoria dessa instituição, 
sempre buscando aprimorar 
seu serviço, primando pela qua-
lidade, pela objetividade e pelo 
esforço conjunto com o municí-
pio, sendo hoje o maior empre-
gador de nossa cidade”.
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