ALA PEDIÁTRICA
Muito trabalho e dedicação empregados
na construção de um sonho para as crianças

Segunda edição
da Campanha
“Dia ‘D’ Contra o
Câncer acontece
em abril.
O Hospital do
Câncer aguarda
um sucesso muito
maior que o do
ano anterior.
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e “Record
Solidária” dão
provas de cidadania e consciência
social
Página 4

Retrospectiva:
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O aumento expressivo no número de pacientes
infanto-juvenis atendidos pelo hospital do Câncer (que
saltou de 2 para 17 em apenas 4 anos), revelou a
necessidade de urgente ampliação do espaço de
atendimento dedicado às crianças acometidas pela
doença.
Para proporcionar mais conforto, tecnologia e um
ambiente apropriado às suas necessidades, terá inicio
em breve a construção da nova Ala de Oncologia Infantil
do hospital com 600 m2, que receberá o nome da dupla
sertaneja Rionegro e Solimões.
Para vencer mais este desafio, o diretor do Hospital,
Onofre de Paula Trajano, conta com a participação de
toda a comunidade de Franca e Região. “Nossas
crianças precisam deste espaço. Elas não
devem continuar a ser atendidas junto com
os adultos, pois já têm que enfrentar a
sua própria realidade,” afirmou o diretor.
As campanhas para arrecadar
fundos para a construção, iniciadas no
ano passado, já conseguiram levantar
quase a metade do valor da obra
(acompanhe os detalhes nas páginas
centrais). Mas o desafio é grande e este
ano elas continuarão a convocar a
população a participar deste investimento:
o tratamento efetivo e eficaz das crianças
vitimadas pelo câncer.
Faça como a dupla Rionegro e Solimões,
que entre outras participações, doou seu
cachê do último show de 2005 para a construção da nova ala. Você pode participar de campanhas e leilões em benefício do Hospital ou
ligar para o Telemarketing no telefone 37224000 e tornar-se contribuinte doando quantias
a partir de 10 reais mensais.
Acompanhe e participe de nossas campanhas. Uma comunidade que cuida de suas
crianças está cuidando de seu futuro.
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Editorial

P

rogramado para atuar com tecnologia de ponta, o Hospital do
Câncer de Franca conta com
uma equipe de reconhecimento nacional e com uma rede de serviços especializados para enfrentar a dura realidade da luta contra o Câncer, aumentando cada vez mais as possibilidades
de vitória sobre a doença.
Com apenas 4 anos de existência,
o Hospital apresentou um crescimento
exponencial no seu atendimento,
saltando de 120 pacientes/ mês para
cerca de 800 e com previsão para este
ano de atender 1200 pacientes
mensalmente.
Este aumento no número de
atendimento mostra que devemos
continuar na busca incansável de
recursos e tecnologia para garantir aos
nossos pacientes a continuidade de
um tratamento de qualidade, com
todos os avanços que a medicina
oferece.

Voluntariado
Além de tecnologia, o paciente do
câncer necessita de atenção, carinho,
orientação, pois muitas vezes estão
abalados psicologicamente e a maneira
que ele é acolhido faz muita diferença.
É aí que entra o trabalho imprescindível e incansável das Voluntárias da

Expediente
Saúde, que dão o amparo necessário
para a superação das dificuldades
desses pacientes, além de participar
de campanhas que ajudam a melhorar
o Hospital.

Presidente
Onofre de Paula Trajano

Superintendente

Novos aparelhos

Fernando Bueno Ribeiro

Antes de querer curar, o Hospital
quer também prevenir, investigar,
acompanhar e identificar os grupos de
risco, para que a população tenha
acesso rápido e fácil aos processos de
prevenção da doença.
O ano de 2005 foi de conquistas,
entre elas a instalação de vários
aparelhos como o de cintilografia
(Medicina Nuclear), a compra do
Tomógrafo Heliecoidal e o aparelho de
Braquiterapia, que deverá ser instalado
em breve, e a aquisição de um novo
aparelho de litotripcia. Estes aparelhos
são o que há de mais avançado nas
suas áreas e sem dúvidas vão contribuir muito para o diagnóstico e o
tratamento precoce do Câncer.

Gestor de Oncologia

Oncologia infantil

Gerente de Marketing e

Outra grande conquista, foi obtida
junto à comunidade, que compareceu
aos chamados das campanhas do
Hospital e colaborou para o início da
construção do prédio da Ala de Oncologia Infantil. Um marco na história recente do Hospital.
A construção da nova ala vai permitir a ampliação e a melhoria na qualidade do atendimento às nossas crianças, que hoje são atendidas em uma
pequena sala.
Mas a luta ainda é grande e nós
não podemos parar! O nosso objetivo
é tecer uma rede completa de serviços para pacientes portadores de qualquer tipo de câncer e continuarmos
a ser referência no tratamento da
doença. Com a união e participação
de toda a comunidade de Franca e
região, tenho a plena certeza de que
conseguiremos.
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Há quatro anos vencendo desafios
grande arrancada ao receber, em 2002,
seu primeiro equipamento de radioterapia e um acelerador nuclear, doado pela
empresária Luiza Trajano Donato.
Apesar do pouco tempo de existência, já se pode comemorar. O hospital
possui hoje uma infra-estrutura composta
de consultórios médicos, hormoterapia,
psicologia, fisioterapia, nutrição, medicina
nuclear, quimioterapia (adulta e infantil)
e radioterapia com capacidade para atender um grande número de pacientes.

Ala Infantil
Além da luta para manter o padrão
de atendimento e incorporar novas tecnologias no combate ao câncer, o atual
desafio é a construção de uma ala de
oncologia infantil, que terá 600 m2 e
atenderá as crianças que necessitam de
tratamento.
Com a ajuda da população, que marca
presença nas campanhas realizadas, acredita-se que no próximo aniversário teremos mais motivos de comemoração.

Foto: João Henrique Steffen

Há 4 anos, o Hospital do Câncer tornou-se realidade. A união, o esforço e o
sonho de um grupo de oncologistas, tendo à frente o diretor Onofre de Paula
Trajano, foi aos poucos tomando forma,
e hoje os pacientes de Franca e região
já não necessitam viajar para outros centros para obter um tratamento digno e
de qualidade.
Construído numa área de 1300 m2,
com verbas da Prefeitura e da Câmara
Municipal, o empreendimento teve sua

Alta tecnologia
Em breve os pacientes do Hospital do Câncer poderão
contar com mais um importante recurso para o tratamento radioterápico da doença. O serviço de braquiterapia consiste em realizar o tratamento radioterápico
dentro do tumor (localizado), mostrando-se ideal para o
tratamento de câncer de próstata e do colo do útero,
com grande sucesso e apresentando baixo índice de
efeitos colaterais.
O aparelho de braquiterapia adquirido pelo Hospital,
neste final de ano, a um custo de 541.450 mil reais está
apenas aguardando a liberação de importação e será
instalado em breve. Para adquirir o aparelho, o Hospital
do Câncer pagou, com recursos de campanhas e de seu
serviço de telemarketing, uma diferença de 141.450 mil
reais, já que a verba liberada pelo Ministério da Saúde,
através de emenda do Deputado Federal Hélio de Oliveira
Santos, foi de 400 mil reais.

Foto: catálogo do fornecedor VARIAN medical systems

Nova aquisição:
aparelho de braquiterapia
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Rionegro e Solimões
Um show de solidariedade
Mais de 11 mil pessoas compareceram e fizeram a festa com a apresentação dos cantores Rionegro e Solimões e
Edson e Hudson, na noite de sábado,
no dia 17 de dezembro, no palco montado ao lado do Franca Shopping. Até o
tempo colaborou. Pouco antes do início
do evento, parou de chover e o Show
da Solidariedade foi um sucesso.
O evento arrecadou 142.886,30 mil
reais que serão destinados à construção
da ala infanto-juvenil do Hospital do Câncer, que terá o nome da dupla. O projeto de 600 m2 já está pronto e aguarda
apenas a liberação nas repartições públicas da vigilância Sanitária, Cetesb e prefeitura, para o início da construção.
Mais uma vez a dupla sertaneja Rionegro e Solimões mostrou que é mesmo a
Dupla de Ouro do Hospital do Câncer.
Muito felizes, eles encantaram o público
e ainda trouxeram a dupla Edson e Hudson para colaborar, dando um “Show de
Solidariedade”, que contou ainda com a

dupla Ruan e Rafael em seu
encerramento.
Segundo Rionegro, eles
sempre têm prazer em subir ao
palco e cantar. “Quando a gente pode fazer isso ajudando as
pessoas, fica melhor ainda, ainda mais recebendo esse presente que é ter conosco a dupla Edson e Hudson”, declarou.
Logo no início do show, depois das primeiras músicas, a dupla convidou o diretor do Hospital, Onofre de Paula Trajano
para subir ao palco. Trajano, emocionado, agradeceu o carinho e a presença
do público, que mesmo com tempo de
chuva compareceu e ajudou as crianças
do Hospital do Câncer.
“A disposição dessa dupla em ajudar
o nosso hospital é fantástica. Nós só
temos muito que agradecer a eles e as
duplas Edson e Hudson e Ruan e Rafael,
que também são sucesso e nos presen-

Foto: J. Comparini

tearam com sua presença”, comentou.
Segundo informou o assessor de
marketing da dupla, Ronaldo Ignácio, eles
deverão participar este ano, em data a
ser definida, do 2º jogo com o cantor
Daniel cuja renda também será destinada
ao Hospital. Ronaldo, que coordenou o
Show da Solidariedade já está preparando também o 2º CD da campanha “Diga
Sim para a Vida”, para breve.

Record Solidária arrecada 158 mil
O Hospital do Câncer, em parceria com
a TV Record de Franca, realizou no final
do mês de outubro/2005 uma campanha de mobilização social em prol da construção da sua ala infantil de oncologia,
onde foram arrecadados 158.578,33 mil
reais (descontados os 20 mil do McDia
Feliz que ainda estão pendentes). “É um
ótimo começo, já que a obra custará em
torno de R$ 1.400.000,00 - exclamou
Onofre Trajano, diretor do Hospital.
A participação de vários segmentos
da sociedade, com doações realizadas
através de ligações para as linhas de 0500
e de doações ao vivo no programa especial da Record, (domingo, 23) foi muito
importante para o sucesso da campanha,
que teve a garotinha Viviane Minchio Oliveira (9 anos) como símbolo.
Qualidade e conforto
Foi pensando em crianças como ela,
que é paciente do Hospital do Câncer
de Franca, que Trajano encarou mais es-

te desafio: o de construir uma ala infantil
para proporcionar mais conforto e qualidade no atendimento especializado aos
pequenos acometidos pela doença.
“O número de crianças atendidas aumentou muito rapidamente e nós precisamos de mais espaço, mais estrutura,
para atendermos dignamente estas crianças. Não é saudável que elas continuem a ser atendidas junto com os adultos, pois já têm que enfrentar a sua própria realidade”, explicou Trajano. Ele informou ainda que a construção da ala
infantil terá 600 m2 e deverá ser iniciada
em abril e concretizada em 12 meses.
“Para atingirmos este objetivo, utilizaremos todos os recursos, de várias campanhas que serão realizadas pelo Hospital,
durante o ano de 2006. Por isso convoco toda a população de Franca e Região
para participar, seja comprando camisetas, fazendo doações ou participando de
campanhas do varejo que beneficiem o
Hospital”, ressaltou o diretor.

Foto: João Henrique Steffen

A “criança-símbolo” da campanha, Viviane
(de chapéu) posa para foto durante o evento

Agradecimentos
Segundo Trajano, somente unindo os
esforços de todos é que conseguiremos
atingir este objetivo. “Quero agradecer
a população de Franca e região, aos empresários, aos artistas e a todos os funcionários e diretores da TV Record (parceiros desta empreitada) que estiveram
direta ou indiretamente envolvidos nesta campanha, pelo carinho e atenção
que nos foram dispensados.”
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“Carteiro Solidário“

Campanha “Dia ‘D’
contra o Câncer
”
Câncer”

Sucesso de arrecadação de
alimentos e agasalhos

A campanha do Dia D Contra o Câncer movimentou
a cidade em abril do ano passado, levando milhares de
pessoas ao Posto Galo Branco, parceiro do Hospital neste
evento, que reuniu autoridades, personalidades,
esportistas, empresários, voluntários e cidadãos.
Naquele sábado, quem abasteceu o carro com a
Maxxi Gasolina das 9 às 17 horas, também colaborou. A
campanha arrecadou R$ 31.152,00 que foram investidos
no Hospital.
A campanha deste ano já está sendo preparada pela
equipe de marketing da Santa Casa e equipe do Galo
Branco e promete ser ainda melhor.
Foto: João Henrique Steffen

Foto: João Henrique Steffen

Em julho de 2005, os Correios realizaram a campanha
“Carteiro Solidário” e arrecadaram 1 tonelada de alimentos
e agasalhos para o Hospital do Câncer , com a participação
de 120 carteiros do Centro de Distribuição dos Correios
da rua Distrito Federal. Eles fizeram o recolhimento dos
materiais durante uma semana, em 35 veículos da
empresa, nos bairros Jardim Angela Rosa, São José e
Santa Cruz.
O diretor do Hospital foi até o Centro de Distribuição
agradecer pessoalmente a colaboração dos carteiros e
dos coordenadores.

Na foto, alguns integrantes da grande equipe que trabalhou
no Dia ‘D’ Contra o Câncer, junto com o presidente do hospital

Onofre Trajano (ao centro), foi pessoalmente receber
as doações e agradecer a todos os envolvidos na campanha

NO
TA
NOT

A Campanha “Revelando Sorrisos”
da Telephoto, realizada dia 15 de
outubro de 2005 nas lojas da empresa
em Franca, conseguiu arrecadar para
o Hospital do Câncer um total de
5.297,10 mil reais, entre revelações
de filmes e vendas de camisetas.
A Telephoto contou com grande
público naquele sábado, quando
100% dos recursos arrecadados com
revelações amadoras de filmes e fotos

Foto: Arquivo Telephoto

Campanha T
elephoto - “R
evelando Sorrisos
”
Telephoto
“Revelando
Sorrisos”
digitais, no tamanho 10x15 centímetros, naquele dia, foram destinados ao hospital.
Estiveram presentes no lançamento da Campanha o diretor do
Hospital do Câncer de Franca,
Onofre de Paula Trajno e o proprietário da Telefhoto, Antonio Vicente
da Silva, o “Toninho”, que na ocasião demostrou a disposição de
repetir o evento todos os anos.

Festa Junina rende 2,9 mil ao Hospital do Câncer
Realizada no estacionamento do Shopping do Calçado, em junho último, a festa arrecadou um total de 2.969,96 reais.
A renda foi destinada à aquisição de materiais de apoio aos pacientes e à construção da ala infanto-juvenil do HC. Quem
foi, se divertiu muito com as apresentações de grupos de dança e ao mesmo tempo ajudou o Hospital do Câncer.

6

JANEIRO

.

DIGA SIM PARA A VIDA!

2006

RETROSPECTIVA 2005

Voluntários da Saúde de Franca

Nova Diretoria

Foto: João Henrique Steffen

Ângela Vilela Costa assumiu a presidência do Centro de Voluntários da Saúde, no dia 1° de agosto
de 2005, em substituição à Dorotéa de Souza Russo. Em seu discurso de posse, Ângela ressaltou o
apoio decisivo e marcante do diretor do Hospital,
Onofre de Paula Trajano ao trabalho das Voluntárias.
Ângela Costa participa do Centro de voluntários
da Saúde de Franca desde do seu início em agosto
de 2001, quando um grupo de mulheres, lideradas
por Maria Paula do Val Rocha, fundou a entidade.

Confraternização
Num clima de satisfação e muita
alegria os colaboradores do Centro
de Voluntários da Saúde se reuniram
dia 05 de dezembro, dia internacional do Voluntariado, no quiosque do
HC , para a festa de confraternização
do grupo.
Na oportunidade a presidente dos
Voluntários, Angela Vilela Costa agradeceu a presença da presidente do
Fundo de Solidariedade, Diva Faleiros
Rocha , ressaltou a dedicação de
todos lembrando a importância do
trabalho de cada um e fez uma homenagem especial para as coordenadoras das oficinas do bazar.

Natal
No dia 15 de dezembro, a festa
foi das crianças (pacientes) e seus familiares, também no quiosque do HC.
Um grupo de Voluntárias se vestiu de
palhaço para alegrar as crianças , que
não paravam de sorrir e se encantar
também com a contadora de estórias, Margarida Nascimento e seus fantoches.
Mas o auge da festa foi a chegada do Papai Noel (Voluntária), que
deixou as crianças cheias de presentes, doados por vários setores da
comunidade.

DESTAQUE

5º Grande Bazar
Reconhecido pela beleza e qualidade
das peças de artesanato, confeccionadas pelas Voluntárias em suas oficinas de
trabalho durante o ano todo, o 5º Grande Bazar foi realizado com sucesso em
novembro último no salão Pio XII da
Diocese de Franca.
O bazar, que teve o apoio da Ordem
DeMolay (grupo de jovens patrocinado
pela Maçonaria) arrecadou 71.059,37 mil
reais que serão utilizados, parte na manutenção dos serviços do Centro de
Voluntariado, e outra parte na construção da nova ala de oncologia infantil.

1º lugar no Brasil

As Voluntárias da Saúde foram ao Rio
de Janeiro, no dia 20 de novembro, para
receber o prêmio de 20 mil reais do Instituto Ronald McDonald, conquistado na
última campanha do McDia Feliz. Elas faturaram o 1º lugar Nacional ao apresentar o
maior crescimento em porcentagem de
vendas de vales antecipados e vendas no
balcão, em relação ao ano de 2004.
As voluntárias receberam o cheque simbólico de 20 mil reais e estão aguardando
o repasse do dinheiro, pelo Instituto Ronald
McDonald, que deverá ser depositado em
conta, logo após o início da obra.

Foto: João Henrique Steffen

Notícias

Ângela Vilela, presidente dos Voluntários da Saúde,
recebendo o cheque do Instituto Ronald McDonald

Dia Feliz para as crianças
do Hospital do Câncer de Franca
As crianças do Hospital do Câncer receberam
em agosto de 2005 a visita da Turma do Ronald
Mc Donald, no Franca Shopping, numa festa de
muita alegria, bolo, refrigerantes e até teatro de
fantoches.
O gerente da loja do shopping, Alex Fernando
Fonseca explicou que a idéia da visita partiu dos
próprios funcionários, envolvidos na campanha
McDia Feliz, que quiseram acrescentar algo mais
em suas participações. “Este trabalho é voluntário
e muito importante, pois proporciona alegria e descontração, ajudando na recuperação
e superação dos problemas vividos por essas crianças”, disse.

LIGUE 3722 4000 E FAÇA SUA DOAÇÃO

JANEIRO

.

2006

7

‘Diga Sim para a Vida!’
Ligue e contribua!
O Hospital do Câncer de Franca tem
contado com a colaboração dos mais
variados segmentos da nossa sociedade
para manter o atendimento de excelência
nos serviços prestados, inclusive às pessoas mais carentes.
Um dos métodos utilizados para a
captação de recursos do hospital é o seu
serviço de Telemarketing (na foto),
criado há quase 2 anos e que tornou-se
imprescindível para o nosso funcionamento, realizando contatos telefônicos
em busca de doações para a entidade.
“A campanha ‘Diga sim para a vida!’ é
permanente e nós temos consciência da
importância do nosso trabalho”, explicou
Laura Cristina Pacheco, coordenadora do
serviço que visa melhorar a arrecadação
e garantir um atendimento de qualidade

Foto: João Henrique Steffen

a todos os pacientes.
Segundo ela, qualquer pessoa pode
contribuir com o hospital a partir de 10
reais. “Com um simples gesto podemos
contribuir para minimizar a dor daqueles
que se encontram em tratamento, na
luta contra o câncer”, ressaltou.
Quem desejar auxiliar o hospital nesta
luta, pode ligar para a Central de Atendimento (16) 37224000. É bom lembrar
que apenas este serviço está autorizado
a receber doações em nome do Hospital
do Câncer de Franca.
“O Hospital do Câncer de Franca tem
enfrentado um luta árdua e às vezes
desigual com outras entidades que arrecadam dinheiro para tratamento de pessoas com câncer, e não destinam verbas
para o nosso hospital”, finalizou Laura.

Expectativa para o lançamento do
segundo CD “Diga Sim para a Vida
”
Vida”

NO
TA
NOT

O novo CD da Campanha “Diga Sim para a Vida” nº 2, já
está na fase de preparação e deverá ser lançado no 2º semestre.
Reunindo oito duplas de peso da melhor música sertaneja do
país, o segundo CD terá uma tiragem de 10 mil cópias.
As duplas que apoiaram o Hospital do Câncer de Franca neste
lançamento são Rionegro e Solimões, Edson e Hudson, Emilio e
Eduardo, Gian e Giovani, Gino e Geno, Luan e Leomar , Rick e
Renner, Ruan e Rafael Já deu para ter uma idéia de como vai ser este
CD?
Este projeto conta ainda com a indispensável colaboração dos Correios
que distribuem o CD através dos pontos de venda de suas agências em
Franca e Região.
O CD “Diga Sim para a Vida“ nº 1 continua a venda por 13 reais e você
pode adquiri-lo nos Correios ou pelo telefone 3722 4000 do Telemarketing do
Hospital do Câncer de Franca.

Acima, o 1º CD
“Diga Sim para a Vida”, que
continua a venda nos Correios
e no Telemarketing do Hospital.

Alvescar Centro Automotivo
A empresa Alvescar Centro Automotivo realizou uma campanha em 2005, em favor do Hospital do Câncer. A cada
venda de um Kit de Serviços, que incluia alinhamento de direção, balanceamento de rodas e alinhamento de faróis, o
hospital recebeu 2 reais, totalizando ao final da campanha 2.199,00 reais.
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Grupo “Conheça seus Direitos”
orienta pacientes

NO
TA
NOT

Logo depois do “susto” com o diagnóstico de câncer de mama, da mãe de
49 anos, a auxiliar de produção Maiara
Carvalho Costa, 18 anos, teve outra preocupação: “Como garantir um tratamento
digno à minha mãe? Será que vou conseguir pagar os remédios, o transporte e a
alimentação?”, questionou.
Informada ali mesmo, no hospital, que
havia um grupo de apoio aos pacientes
e familiares, ela tratou logo de inscrever
sua mãe. “Foi muito importante receber
as informações, além de ajudar a entender a doença, a ter mais aceitação, recebemos orientação de como agir. Sozinha não saberia resolver nada”, declarou
Maiara, mais aliviada.
O grupo de apoio “Conheça seus Di-

reitos”, nasceu em julho de 2004, quando a Assistente Social da Fundação,
Danila Carrijo, percebeu a carência de
informação das pessoas que chegavam
ao hospital para tratamento, principalmente em relação à previdência social.
“O câncer traz um desgaste físico, social, emocional e econômico nos pacientes e seus familiares. No Grupo, nós orientamos e encaminhamos os pacientes
para conseguir os benefícios que tem
direito, já que a maioria desconhece ou
não sabe como proceder, explicou“. A
mídia fala dos direitos, mas não esclarece
como fazer para recebe-los. “Por exemplo, muitos pacientes não sabem que podem sacar o PIS ou o FGTS”, ressaltou a
assistente social.

Para Danila, as orientações diminuem
a ansiedade e ajudam na medida em que
os pacientes são informados de seus direitos, como por exemplo: auxílio doença, mesmo para quem nunca foi contribuinte, e isenção de impostos na compra de carros para pacientes que ficaram
incapacitados de dirigir um veículo comum
(pacientes mastectomizados).
“São orientações como estas que trazem um certo alívio aos pacientes, em
um momento tão delicado de suas vidas
e que podem fazer diferença”, declarou.
As reuniões do Grupo acontecem
sempre às sextas - feiras das 8:30 às 930
hs da manhã, no hospital. O grupo conta com assessoria jurídica voluntária realizada pela advogada Érica Valim.

Rotary Club Franca Oeste
O “3º Encontro de Pescadores, Caçadores de Aventuras e outros Mentirosos Afins”, realizado pelo Rotary Clube Franca
Oeste, em novembro último, foi marcado por um jantar beneficiente, cuja renda de 8.245,91 mil reais foi revertida para
o Hospital do Câncer de Franca.

