Diga Sim para a Vida!
Rionegro & Solimões e vários artistas compõem
o segundo CD do Hospital do Câncer

C

om a presença dos cantores de uma das maiores duplas sertanejas do país, Rionegro & Solimões, além
de empresários, políticos, diretores, médicos, colaboradores e convidados, o Hospital do Câncer de Franca lançará no dia 06 de dezembro, às 20h30, no Buffet Chaminé, em Franca, o seu segundo cd “Diga sim para a Vida” em
prol da entidade.
Foram confeccionados 10 mil cds, que estarão à venda
pelo preço de 14 reais, sendo que, toda a venda será rever-

Novo CD
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Rionegro & Solimões e vários artistas no lançamento do novo CD do Hospital
do Câncer.
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Ala infanto-juvenil

Confira as imagens da evolução das obras com inauguração para o primeiro
semestre de 2007.

tida para a ampliação do Hospital, que terá ala exclusiva para
atendimento infanto-juvenil. Vários artistas colaboraram com
o cd que tem a participação de 10 duplas, 2 cantores e 1
locutor.
O diretor do Hospital, Onofre Trajano elogiou a disposição
dos artistas em colaborar e conclama os empresários e prefeitos da região para participarem, adquirindo lotes ou proporcionando espaço de divulgação em suas empresas, para que os
funcionários conheçam e comprem o cd neste final de ano.

Hélio Rubens
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Loja Maçônica promove
palestra com o técnico de
basquete em prol do H.C.
e de outras entidades.

Filantropia
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Empresários de Franca e
região promovem campanhas e arrecadam fundos
para o nosso hospital.
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EDITORIAL

Expediente

Tempo de agradecer

C

om a chegada do final de ano
torna-se inevitável a elaboração
de um balanço, seja em nossas
vidas, ou no nosso trabalho, para que
possamos verificar nossas realizações,
desejos e frustrações ; projetar o nosso
futuro, e principalmente para agradecer
àqueles que nos ajudaram na nossa
caminhada.
Apesar de termos enfrentado um ano
de muitas dificuldades, podemos dizer
que com a ajuda da comunidade, de
Franca e região, conseguimos vencer
alguns desafios, que nos estimulam a
continuar na luta contra o câncer.
Conquistas como a instalação do
Tomógrafo Helicoidal, da Litotripsia
(dezembro), da Cintilografia (medicina
nuclear) e a ampliação do hospital, que
acrescentará mais 1600 m2 de área (e
deverá ser inaugurada no 1º trimestre
de 2007) foram de uma importância
histórica para o Hospital, dando um salto
na melhoria da qualidade do atendimento
aos nossos pacientes.
ARQUIVO PESSOAL

Paralelamente ao avanço tecnológico,
não poderíamos deixar de mencionar o
avanço do atendimento médico e da
humanização dos nossos serviços.
Ainda este ano, o Complexo Santa
Casa, do qual faz parte o Hospital do
Câncer, recebeu duas grandes certificações, que não poderiam deixar de ser
mencionadas.
Fomos “Prata” no Programa de
Revitalização dos Hospitais Filantrópicos
instituído pela CPFL, avaliado pelo CQH
(Compromisso com a Qualidade Hospitalar) da APM (Associação Paulista de
Medicina).
Recebemos do Ministério da Saúde
(parceria com o UNICEF) o título de
“Hospital Amigo da Criança”, projeto este
que representa o fortalecimento das
relações mãe e filho, através da amamentação, que previne doenças e colabora na formação de cidadãos mais
afetuosos e mais saudáveis.
Tudo isso só foi possível graças à
participação efetiva dos nossos funcionários, dos médicos e diretoria, que estão empenhados na melhoria do atendimento à saúde e, a participação da comunidade de Franca e região, que sempre
atendeu aos nossos chamados, colaborando com doações ou participando dos
eventos em prol do Hospital.
Quero agradecer também a dupla
Rionegro & Solimões, aos Voluntários da
Saúde e a todos que estiveram conosco
nesta caminhada. Desejo um feliz Ano
Novo e convoco as pessoas para que
continuem com a mesma disposição em
ajudar na luta contra o câncer.
Muito obrigado!
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Diga Sim para a Vida!
Expectativa para o lançamento do cd ‘Diga Sim para a Vida 2’
em prol da ampliação do Hospital do Câncer
É grande a expectativa do lançamento do segundo cd “Diga Sim para a Vida!”.
Já está tudo pronto para que o evento
aconteça com sucesso, no dia 06 de
dezembro, às 20h3, no Bufett Chaminé.
Reunindo duplas de peso da melhor
música sertaneja, este novo cd do
Hospital do Câncer tem uma tiragem de
10 mil cópias (a mesma quantidade do
primeiro) que serão vendidas nas agências
dos correios de Franca e região ou através
da Central de Telemarketing do Hospital,
pelo telefone 3722-4000.
Para a produção do cd, o Hospital contou com a colaboração de duplas, cantores e até um locutor, que através do
produtor Ronaldo Ignácio, liberaram músicas e cederam suas participações em
favor da entidade. As duplas que colaboraram neste segundo são: Rionegro &
Solimões, Edson & Hudson, Emílio &
Eduardo, Gian & Giovani, Gino & Geno,

Luan & Leomar, Rick & Rener, Ruan &
Rafael, Alex & Conrado e Guilherme &
Santiago; os cantores João Henrique e
Juliano César e o locutor Gleydson
Rodrigues, também participaram.
O diretor do Hospital, Onofre Trajano,
disse que é gratificante poder contar com
a participação dos artistas e também das
empresas que patrocinaram o projeto.
São elas: Empresa São José, Magazine
Luiza, Consórcio Luiza, Banco HSBC,
Colifran e Embratec/Good Card.
O projeto conta ainda com a parceria
dos Correios, que distribuirão os cds através dos pontos de vendas de suas agências em Franca e Região.
Durante o evento será exibido um
vídeo, mostrando o andamento das obras
de ampliação do Hospital do Câncer de
Franca, bem como os serviços que o mesmo disponibiliza para seus pacientes na
luta contra contra o Câncer.

Show da Solidariedade
A alegria contagiante da dupla
Rionegro & Solimões sacudiu o palco do
Castelinho durante quase duas horas, na
noite de sexta-feira, dia 24 último, quando
os cantores realizaram mais um Show da
Solidariedade, em prol do Hospital do
Câncer. Foi estimado um público de mais
de 4 mil pessoas, que cantaram e dançaram ao som dos artistas.
Este é o segundo show realizado
pelos cantores, em benefício da ampliação do hospital, com ala exclusiva para
atendimento infanto-juvenil; ala esta, que
terá o nome de “Rionegro & Solimões”,
em homenagem à dupla.
No início do show, foi exibido em um
telão um vídeo, mostrando os serviços e
o trabalho desenvolvidos pelo Hospital.
Até o fechamento desta edição, a
organização do show não havia contabilizado o valor arrecadado. No ano passado, o show realizado ao lado do Franca
shopping arrecadou 142 mil para a entidade, que tem previsão de inaugurar a
nova ala no final de fevereiro de 2007.

JOÃO HENRIQUE STEFFEN

A “Dupla de Ouro” do Hospital do Câncer de Franca terá seu nome
na nova ala ampliada do hospital, que será inaugurada em fevereiro de 2007
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Ampliação do Hospital do Câncer:
uma conquista para a comunidade!
Nos meses de Outubro e Novembro o Telemarketing
do Hospital do Câncer realizou uma campanha para arrecadar
alguns materiais específicos, necessários para a obra de
ampliação do Hospital e foi prontamente atendido por 7
depósitos de materiais de construção e uma doação de
pessoa física. Foram doados 28 metros de areia, 50 quilos
de arame recozido, 50 sacas de cimento e 1 metro de
pedra britada, num total de R$ 1.856,00. Os depósitos de
materiais de construção que contribuíram com o Hospital

do Câncer foram: Irmãos Agreny (8 metros de areia), Araguaia
(5 metros de areia) Saara (2 metros de areia), Construsol (6
metros de areia), Lajes Premold (7 metros de areia), Litocon
(7 metros de areia) e Parreira (3 metros de pedra britada).
Dona Tereza, contribuinte do hospital, doou 50 sacos de
cimento e 50 quilos de arame recozido.
O diretor do Hospital, Onofre Trajano, agradece a
participação da comunidade, inclusive de alguns doadores
anônimos que também realizaram importantes contribuições.
JOÃO HENRIQUE STEFFEN

Imagem panorâmica das obras de ampliação do hospital.
Uma conquista da população de Franca e região, com a ajuda de empresários, instituições e grupos da comunidade.
JOÃO HENRIQUE STEFFEN
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Visão em perspectiva das obras de ampliação
do Hospital do Câncer de Franca

JOÃO HENRIQUE STEFFEN

Vista do piso superior da ampliação, que terá
uma ala exclusiva para atendimento infanto-juvenil

Mímico Everton Ferre
O mímico profissional Everton Ferre, em parceria com a Santa Casa, realizou no mês de outubro várias apresentações
em escolas particulares da cidade (Objetivo, Pestalozzi, Sesi CE418 e Toulouse Lautrec), arrecadando R$ 4.571,93 que
foram destinados às obras de ampliação do Hospital do Câncer. O projeto faz parte das comemorações de 1 ano da Sala
de Leitura da Santa Casa de Franca.
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4º Encontro de P
escadores
Pescadores
Evento do Rotary Club Franca Oeste beneficia Hospital do Câncer
LAURA PACHECO

O Rotary Club Franca Oeste realizou em novembro, o 4º Encontro de Pescadores e Caçadores de
Aventuras, que arrecada recursos para o Hospital do
Câncer de Franca. A festa aconteceu no salão da
Morada do Verde e ofereceu a seus convidados além
da tradicional peixada, dois grandes shows.
Após muita diversão com as piadas de Chico
Lorota, o público presente recebeu a energia
contagiante do cantor Jair Rodrigues.
“Este encontro é aberto a todos os amantes da
pesca, rancheiros e público em geral, que aprecia os
momentos de confraternização e descontração, somados ao espírito de auxiliar o próximo”, disse José
Humberto Jacinto, coordenador do evento.
Os coordenadores esperam arrecadar o dobro do
ano passado. A arrecadação será destinada às obras
de ampliação do Hospital do Câncer, com ala exclusiva para crianças. O encontro do ano de 2005 rendeu R$ 8.300,00 para a instituição.
Após a apresentação de Chico Lorota, o diretor
José Humberto Jacinto (coord. do evento), André Miguel Sanches (Presidente
do hospital, Onofre de Paula Trajano entregou um
do Rotary Club Franca Oeste), Onofre de Paula Trajano (Dir. do Hospital
do Câncer) e Roberto Tadeu de Almeida (empresário homenageado)
‘Diploma de Agradecimento’ ao presidente do Rotary
Club Franca Oeste, André Miguel Sanches, pela contribuição e exemplo de responsabilidade social do grupo, que organiza anualmente este belo evento.
Na oportunidade, Onofre Trajano homenageou também o rotaryano Roberto Tadeu de Almeida, empresário que participa
ativamente de campanhas do Hospital do Câncer.

Palestra com Hélio Rubens
beneficia H
.C. e outras entidades
H.C.
Organizada pela Loja Maçônica Harmonia e Liberdade,
a palestra “Segundo Fôlego” proferida pelo técnico de
Basquete Hélio Rubens Garcia, teve a renda revertida para
quatro entidades francanas, entre elas o Hospital do Câncer de Franca.
Reunindo mais de mil pessoas, no salão nobre do
Castelinho, o treinador falou sobre motivação e liderança,
usando sua experiência no mundo esportivo. Carismático
e cheio de energia, Helio Rubens tem sido bastante requisitado para proferir palestras em todo o país.
Na ocasião, a exibição de um vídeo institucional do
Hospital do Câncer mostrando seus serviços e o atendimento que oferece a seus pacientes e como está o andamento das obras de ampliação do mesmo, emocionou a
todos os presentes.
Até o final desta edição não tínhamos o resultado da
palestra, mas já sabemos que o valor também será destinado à obra de ampliação do Hospital, com ala exclusiva
para o atendimento infantil.

AGRADECIMENTO

LAURA PACHECO

Jacinta Sad e Laura Pacheco, em nome do Diretor do Hospital do Câncer
de Franca, prestaram homenagem ao palestrante Hélio Rubens,
na foto acompanhado por sua esposa Maria Helena

No final do evento, o técnico Hélio Rubens recebeu, em nome do diretor do Hospital do Câncer, Onofre Trajano (que estava
em Brasília, em busca de mais recursos para a saúde de Franca), um diploma de agradecimento pela sua disposição em sempre
colaborar com a entidade.
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Voluntários da Saúde de Franca

‘McDia Feliz’ arrecada 120 mil reais
Foi grande a movimentação nas lanchonetes da rede Mac Donalds durante
o evento que marcou a “18ª Campanha
Mac Dia Feliz”, realizada no mês de agosto. E o resultado foi um sucesso! A quantia arrecadada foi de R$ 130.652,16 que
serão destinados à ala infanto-juvenil do
Hospital do Câncer.
No ano passado, as Voluntárias conseguiram arrecadar R$ 101 mil, que somados a esta campanha, totalizarão uma
verba de R$ 231 mil. Para equipar a nova
ala, serão necessários R$ 260 mil.
O técnico de basquete Hélio Rubens
Garcia, o empresário Ébio Pedroza e o
diretor do Hospital, Onofre Trajano foram os padrinhos desta campanha, que
teve ainda a participação de atletas do
Franca-Basquete, que compareceram à
lanchonete para contribuir.

JOÃO HENRIQUE STEFFEN

O Técnico Hélio Rubens (dir.), que apoiou o McDia Feliz, fala para o público presente;
entre eles, os também colaboradores Onofre Trajano e Ébio Pedroza (esq.)

Bazar

Confraternização

O planejamento e a dedicação de um ano de trabalho
dos Voluntários da Saúde foram recompensados, em 2 dias
de Bazar, realizados em 10 e 11 de novembro último. O 6º
Grande Bazar obteve este ano uma renda de R$ 88.664,03
(oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e
três centavos), 24,7% maior que o ano passado.
As peças confeccionadas encantam pela criatividade,
beleza e qualidade dos acabamentos. Além do artesanato
quitutes, sapatos, roupas, artigos de cama, mesa e banho
e enfeites de natal puderam ser encontrados no evento
realizado no Salão Pio XII, na rua Frederico Ozanan.
O resultado do Bazar é para a manutenção do Centro
de Voluntários, durante o ano.
LAURA PACHECO

Emocionados com a palestra de motivação realizada
pelo consultor de empresas Márcio Frias, os Voluntários da
Saúde se reuniram no último dia 20 de novembro para a
festa de confraternização de final de ano, que foi realizada
no salão do Agabê, a partir das 20 horas.
Com o salão enfeitado, já em clima de Natal, a presidente do grupo, Ângela Vilela Costa e a tesoureira
Lourdinha Alarcon, apresentaram um balanço de suas atividades durante o ano de 2006, ressaltando o sucesso de
suas promoções e agradecendo a participação de cada
voluntário que se dedicou pela causa.
LAURA PACHECO
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Padaria Estrela doa 20 mil ao HC
Ao reinaugurar suas novas instalações, na esquina das avenidas presidente Vargas e Major Nicácio,
no dia 9 de outubro último, a Padaria Estrela doou
todo o faturamento do dia para o Hospital do Câncer, totalizando R$ 20.262,43. Os diretores da Estrela, João Batista de Lima e Paulo Xavier entregaram o cheque ao diretor do hospital, Onofre de
Paula Trajano, um dia após a inauguração. Para os
proprietários da padaria a iniciativa é uma maneira
de retribuir à cidade, o carinho que eles receberam.
João Batista revelou que receberam mais de 4
mil clientes naquele dia. “Muita gente veio de longe
comprar pãezinhos apenas para ajudar o hospital”,
observou.
Trajano elogiou a iniciativa da empresa, cujos
funcionários também deram o seu dia de trabalho
em prol do Hospital. “Gostaria muito que outras
empresas seguissem o exemplo de responsabilidade social”.

Ângela Vilela (Pres. Voluntários da Saúde), Onofre Trajano (Diretor Hospital
do Câncer) e os proprietários da Padaria Estrela, João Batista de Lima
e Paulo Xavier, fazendo a entrega do cheque

Campanha ““Assine
Assine esta Obra
”
Obra”
O diretor do Hospital do Câncer de Franca, Onofre de Paula
Trajano recebeu no final do mês de agosto, das mãos da presidente do Conselho de Administração do Jornal Comércio da Franca,
Sônia Machiavelli Corrêa Neves, um cheque no valor de R$ 23.023,
referente a campanha realizada pelo jornal na segunda quinzena de
junho. A campanha “Assine esta Obra” repassou para o Hospital do
Câncer 91 reais de cada assinatura realizada no período de 20 a 30
de junho. O valor doado fez alusão aos 91 anos do Jornal, completados naquele mês.
Sônia Machiavelli explicou aos presentes que este era um antigo
desejo do jornalista Corrêa Neves, e só agora foi concretizado. “E
queremos repetí-la”, ressaltou.
Trajano informou que o dinheiro será aplicado integralmente
para as obras de ampliação do Hospital, que deverão ser concluídas
no final de fevereiro de 2007.

Sônia Machiavelli na entrega do cheque para o hospital

1ª Dama Pedregulho entrega cheque
“A doação ao Hospital do Câncer é um sinal de solidariedade”. Foi assim que
a presidente do Fundo Social de Solidariedade da cidade de Pedregulho, Maria
Terezinha Venâncio Pólo se manifestou, no final de outubro, ao entregar um
cheque no valor de 5 mil reais ao diretor do Hospital do Câncer de Franca,
Onofre Trajano.
Após ter conhecimento de que várias pessoas de sua cidade recebem
atendimento no Hospital do Câncer de Franca, Terezinha Pólo resolveu fazer a
doação. Na ocasião ela ressaltou a importância da união de esforços entre os
municípios da região, “para que o Hospital possa ampliar seu atendimento trazendo
mais benefícios e comodidade aos usuários deste serviço”.

Sra. Maria Terezinha Venâncio Pólo junto
ao Diretor do Hospital do Câncer
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Telemarketing do Hospital do Câncer
A
A certeza
certeza de
de sua
sua doação
doação no
no destino
destino certo
certo

Visando garantir um atendimento de qualidade a seus pacientes,
principalmente os mais carentes, o Hospital do Câncer de Franca criou,
há 2 anos, o seu Serviço de Telemarketing, que realiza captações de
recursos para a entidade, através de contatos telefônicos.
Com uma campanha permanente denominada “Diga sim para a Vida”,
as operadoras abordam as pessoas que querem colaborar com uma
quantia, a partir de 10 reais.
Segundo a coordenadora do serviço, Laura Cristina Pacheco, o Hospital tem contado com a colaboração dos mais variados setores da
comunidade, de Franca e região.
Para experimentar a alegria de doar, basta ligar para o 3722 4000 e
tornar-se um contribuinte mensal. Este pequeno gesto, ajuda a salvar
vidas e dar um pouco de dignidade aos pacientes mais carentes, na
luta contra a doença.
A contribuição será recolhida em casa ou no trabalho, pelos nossos
mensageiros, devidamente credenciados (portando crachás) com o
nome do Hospital do Câncer.

Para
Para doar
doar ligue
ligue para
para (16)
(16) 3722
3722 4000
4000
Passeio Ciclístico Carrefour

Com o tema
“Natal Humanizado”, o complexo Santa Casa está se preparando para as
comemorações
de Natal com seus colaboradores e pacientes. As portas
dos três hospitais da entidade receberão uma bota de
feltro ornamentada (confeccionadas pelas assistentes sociais da Santa Casa), criando um clima natalino. O Hospital
do Câncer receberá ainda, a decoração dos Voluntários da
Saúde e no dia 20 de dezembro os pacientes receberão,
ao som de um violino, a visita do Papai Noel.
As crianças do hospital receberão o Papai Noel mais
cedo, dia 12, numa festa com muitas bexigas, brinquedos, brincadeiras e deliciosos lanches organizados pelos
Voluntários da Saúde, que também servirão cafés especiais aos adultos no período de 20 a 24 de dezembro.

Inaugurado recentemente
na
cidade,o hipermercado Carrefour realizou no início de dezembro, (domingo/
dia 03) o 1º Passeio
Ciclístico da Solidariedade, que beneficiou o Hospital do Câncer com a arrecadação de alimentos.
Numa manhã bastante ensolarada, mais de 200 inscritos participaram do passeio, que teve trio elétrico, distribuição de brindes e a aquisição de camisetas em troca de
1 kg de alimentos não perecível, que foram doados para o
Hospital do Câncer.
Até o fechamento desta edição, no dia seguinte, ainda não tínhamos o resultado da quantidade de alimentos,
mas o diretor da loja de Franca, Amarildo Ibner Fidelis informou, que a loja completará, se necessário, a quantidade de pelo menos 1 tonelada de alimentos.
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Natal Humanizado

Relações Institucionais
Com o objetivo de estreitar o diálogo com a comunidade, colaboradores, usuários e Poder Público, o complexo
Santa Casa de Franca (Santa Casa, Hospital do Câncer e Hospital do Coração) passou a contar neste final de ano, com
a colaboração voluntária da experiente Maria Ignez Archetti (ex-presidente da APAE), nomeada coordenadora de
Relações Institucionais.

