Dia ‘D’ arrecada 85 mil reais!

O

dia amanheceu ensolarado e o domingo (15
de abril) não poderia ser diferente. Com muita
animação e muito trabalho, a campanha “Dia
‘D’ Contra o Câncer” movimentou o Posto Galo Branco e arrecadou 85 mil reais para Hospital do Câncer de Franca, apresentando um crescimento de
51% em relação ao ano passado. O espírito de solidariedade contagiou a todos, e desde as primeiras
horas da manhã o movimento de veículos foi intenso, formando filas para abastecer e para adquirir
camisetas promocionais do evento, que este ano
contou patrocínio de 76 empresas que proporcionaram a confecção de mais de 7 mil peças.
O presidente da Fundação José Cândido Chimio-

Nova Ala do HC
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Graças às doações de empresas e de cidadãos de
Franca e Região, as obras
se aproximam do final.
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Jardins Renovados

Veja na matéria como foi
o sábado em que paisagistas e jardineiros transformaram os jardins do HC.

nato foi o primeiro a abastecer seu carro às 6h10
da manhã e permaneceu no local até o final do dia,
quando as bombas foram lacradas. O resultado superou as expectativas e contribuirá para a ampliação do Hospital do Câncer, que terá uma ala exclusiva para os pacientes infantis.
Chimionato agradeceu a participação dos parceiros, dos patrocinadores, da imprensa, dos colaboradores e principalmente da população que compareceu em massa para ajudar o hospital.
“A colaboração de parceiros como vocês, comprometidos com a sua realidade social, nos fortalece
a enfrentar este grande desafio que é a luta contra o
câncer”, disse o presidente.

Sucesso triplo!
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Confira as imagens e resultados da 3ª Edição do Dia
‘D’ Contra o Câncer.
Sucesso triplo!

Retrospectiva
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Acompanhe os principais
acontecimentos de 2006
para o Hospital do Câncer
de Franca.

2

PRIMEIRO

SEMESTRE

-

2007

EDITORIAL

Título do Editorial

A

companhando sempre de muito perto o desenvolvimento
do Complexo Santa Casa, devo dizer que foi um grande
desafio assumir, no início deste ano (fevereiro) a presidência da Fundação Civil Casa de Misericórdia de Franca, mantenedora
da Santa Casa, Hospital do Câncer e Hospital do Coração, para o
próximo triênio (2007 à 2009).
Dando continuidade ao projeto de recuperação da Instituição, a
nossa luta será no sentido de sanear as dívidas do Complexo, negociando com os governos (Federal, Estadual e Municipal), mais verbas
para que os nossos hospitais possam continuar atendendo com a
atenção e qualidade a população de Franca e região.
Esperamos que os governos façam a sua parte, destinando a
verba necessária para a cobertura dos custos dos serviços prestados,
considerando a defasagem dos preços pagos pelo SUS.
A comunidade já demonstrou, que quando unimos forças, conseguimos grandes resultados, e a ampliação da nova ala do Hospital
do Câncer é prova disto.
Quero agradecer a população de
Franca e região e cumprimentar
a todos que colaboraram, acreditaram e foram parceiros nesta obra, em especial ao senhor Onofre de Paula Trajano,
o idealizador e incentivador
desse projeto; à dupla Rionegro & Solimões, os Voluntários da Saúde, aos médicos e
colaboradores do hospital
e a imprensa. E, em especial a todos os nossos
pacientes, que participaram com depoimentos em
várias de nossas campanhas, engajando-se na luta
contra o câncer; nosso
muito obrigado.

DIGA SIM PARA A VIDA!
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Nova Ala do HC
Com a presença da dupla sertaneja Rionegro & Solimões,
padrinhos da ala infantil, autoridades, diretores, médicos,
colaboradores e convidados, deverá ser inaugurada no
próximo mês de agosto, a nova ala do Hospital do Câncer de
Franca, com ala exclusiva para crianças.
Projetada para proporcionar mais espaço e conforto no
atendimento das necessidades de seus pacientes, a obra de
ampliação tem um custo aproximado de 1 milhão e duzentos
mil reais e está sendo realizada com o dinheiro doado pela
comunidade, através de doações e participações em eventos
promovidos em prol do HC, e não conta com nenhuma verba
governamental.
A nova ala possui 2 andares e um total de 1690 m2. O
primeiro pavimento será ambulatorial e abrigará recepção,

brinquedoteca, banheiros, salas de quimioterapia, consultórios, sala de emergência, sala de equipamentos e posto de
enfermagem. O segundo piso será administrativo, com espaço
para almoxarifado, sala para os Voluntários da Saúde e
auditório para palestras e orientações de grupo aos pacientes
e acompanhantes.

BRAQUITERAPIA
Juntamente com a nova ala, será inaugurado o Serviço
de Braquiterapia. Os pacientes poderão contar com um novo
recurso tecnológico no tratamento radioterápico da doença. (Leia mais na página 08).
FOTO PANORÂMICA DA NOVA ALA DO HOSPITAL DO CÂNCER

HC cresce em atendimentos
Em apenas cinco anos de atividade, o Hospital do
Câncer de Franca, que inicialmente atendia 120 pacientes, atende hoje quase 1200, (960 pelo SUS entre eles
25 crianças e adolescentes) e o restante convênio e particulares. Estes pacientes geraram, somente nos 5 últimos meses (janeiro a maio), uma média de 8 mil atendimentos mensais, entre consultas, sessões de quimioterapia, radioterapia, dentista, fisioterapia, nutricionista,
assistência social e psicologia.
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Revitalização dos Jardins do Hospital do Câncer
Mais de 20 jardineiros doaram um dia
de trabalho ao Hospital do Câncer no último
dia 05 de maio e passaram o sábado revitalizando os jardins do Hospital. Coordenados pelo empresário José Domingos (Sapucaia Paisagismo), estes jardineiros erradicaram mudas doentes, podaram a grama
dos canteiros, levantaram as copas das árvores, replantaram novas mudas e colocaram terra e adubos orgânico e mineral.
A ação partiu da voluntária, engenheira
agrônoma paisagista Olga Toledo Almeida,
que através do empresário conseguiu doações de adubo (Nitrorgan), terra (Terraplan)

Sra. Olga Toledo e toda a equipe que revitalizou os jardins
do Hospital do Câncer de Franca

grama e mudas (Sapucaia) para revitalizar o jardim do hospital.
As empresas terceirizadas como a Bel Jardim, Paisagismo Ouro
Verde, Nacional Verde Paisagismo e Carlos Ferreira Pessoa
também colaboraram, através de seus jardineiros.
Na operação, foram removidos 02 caminhões de “lixo verde”,
e a revitalização consumiu 30 m2 de grama, 12 sacos de adubos, 18m cúbicos de terra e 750 mudas, entre palmeiras, arbustos e forrações. “O hospital economizou aproximadamente 5 mil
reais com este trabalho voluntário”, ressaltou a paisagista, lembrando que quem quiser colaborar com os jardins da nova ala
do Hospital, deverá entrar em contato pelo telefone 3722 3680.

1º Arraial da Comitiva Sertaneja
Duplas de violeiros, fogueira, pipoca e quentão fizeram parte do 1º Arraial da Comitiva Sertaneja, que
aconteceu no dia 30 de junho, a partir das 20h30, na
Fazenda Jaborandí, em Cristais Paulista.
Os organizadores da Comitiva, Fernanda Passareli,
João César e Eurípides vão destinar parte da venda de
mesas para o Hospital do Câncer.
As empresas interessadas em realizar parcerias
com o Hospital do Câncer deverão ligar para 3722 4000
e falar com a Laura, no Setor de Eventos e Captações.

Supermercado Gimenes doa
2 mil reais em alimentos
O Supermercado Gimenes da avenida Chico Júlio
realizou em janeiro deste ano, uma campanha em prol
do Hospital do Câncer de Franca. Por meio desta campanha foram arrecadados 2 mil reais em alimentos,
encaminhados ao Setor de Eventos e Captações do
hospital, representado pela assessora Laura Pacheco.

Amazonas doa carro para o HC
O Grupo Amazonas Produtos para Calçados Ltda.
doou para o Hospital do Câncer um carro Ford Landau
ano 1974. O automóvel encontra-se exposto no Posto Galo Branco até o final do mês de junho. Doando
50 reais para o Hospital do Câncer você terá a chance
de levar este carro para casa. Para mais informações,
ligue 3722 4000 e fale com Laura, no Setor de Eventos.
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Dia ‘D’ Contra o Câncer
Um grande sucesso em sua 3ª edição

O

s carros começaram a chegar logo cedo e rapidamente tomaram conta do Posto Galo Branco, que
permaneceu movimentado o dia todo, garantindo o
sucesso do evento. A venda de camisetas na campanha deste
ano foi recorde, proporcionando uma renda de 76 mil e novecentos e cinqüenta reais, assim como o número de patrocinadores (76 empresas) parceiros da Campanha “Dia D Contra o
Câncer”.
Como nos anos anteriores, no sábado, dezenas de carros
participaram da carreata, que foi animada com fogos de artifício,
buzinaço, bandeirolas e trio elétrico. Tudo para lembrar aos
francanos que domingo era o grande dia de ajudar o Hospital
do Câncer e as pessoas de Franca e Região, que dependem
dos seus serviços. E a população, demonstrou sua solidariedade e compareceu em massa. Mais uma vez, valeu!

José Cândido Chimionato e Onofre Trajano (presidente e vice presidente do
Complexo Hospitalar Santa Casa de Franca), juntamente com a Equipe de Marketing e Eventos
do Dia ‘D’ e com o pessoal de apoio da venda de CDs e camisetas da campanha

O grande sucesso desta 3ª edição
do Dia ‘D’ Contra o Câncer se deve em
grande parte ao apoio de muitos empresários
francanos, que abraçaram a causa do hospital
e patrocinaram as camisetas da campanha,
que foram um “estouro” de vendas.
A estas pessoas e empresas socialmente
responsáveis, nosso muito obrigado.

Números do Dia ‘D’
. CAMISETAS ............. R$ 76.950,00

. COMBUSTÍVEL ........ R$ 6.826,19

. CDS E LIVROS ......... R$ 418,00
Além do trabalho das equipes do hospital,
houve um grande envolvimento por parte dos
funcionários do Posto Galo Branco, que
desde as primeiras horas da manhã já estavam
a postos para a abertura do Dia ‘D’.
A todas estas pessoas que não mediram esforços
para ajudar o hospital e seus pacientes, ficam
registrados nossa gratidão e carinho.

. QUADROS ................ R$ 1.120,00

. ARRECADAÇÃO
TOTAL ....................... R$ 85.314,89

Posto Galo Branco
entrega cheque ao HC

Solange e Paulo Bombicino (Proprietários do Galo Branco), Alexandre (Gerente
do Posto), Jorge Damian (Proprietário do Galo Branco), José Cândido
Chimionato e Onofre Trajano (presidente e vice presidente do Complexo
Hospitalar Santa Casa de Franca - Hospital do Câncer e Hospital do Coração)

Em solenidade realizada no Posto Galo Branco, no último dia 23
de abril, o presidente do Complexo Hopitalar Santa Casa de Franca Hospital do Câncer e Hospital do Coração, José Cândido Chimionato
e seu vice, Onofre de Paula Trajano receberam dos proprietários do
Posto, um cheque “simbólico”, no valor de R$ 85.320,89, resultado
da Campanha “Dia ‘D’ Contra o Câncer”. Chimionato parabenizou e
agradeceu o empenho dos empresários, que segundo ele “são parceiros exemplares, que atuam com responsabilidade social, e contribuem sistematicamente para o desenvolvimento do H.C. de Franca”.
O resultado da campanha será todo destinado às obras de ampliação
do Hospital, com ala exclusiva para crianças, que deverá ser inaugurada no próximo mês de agosto.
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Notícias

Voluntários da Saúde de Franca

Jantar Dançante

Páscoa Feliz no HC!

Os Voluntários da Saúde realizaram em maio, mais um
jantar dançante no Castelinho, com a participação da Banda
Conexão. Durante o jantar, houve sorteio de uma viagem
para o Canadá, oferecido pela Air Canadá. O resultado
financeiro do Jantar não foi publicado até o fechamento desta
edição.

A felicidade estava estampada nos rostinhos de cada
criança. Imaginem que alegria que é procurar ovos de
páscoa escondidos deliberadamente, criando um clima de
grande expectativa! Foi assim que as crianças do Hospital
do Câncer de Franca comemoraram a Páscoa, com direito
a lanchinhos, bolos, orelhinhas de coelho e claro, os esperados ovos de chocolate.
A festa, organizada pelos Voluntários da Saúde, foi proporcionada pelas empresas Cacau-show chocolates, Depósito de Bebidas Cristal, Padaria Estrela e Shock Doce,
através de doações ao Hospital.

Evandro Pólo (ganhador da passagem), Mônica Cristina Machado
(assessora CVSF), Maria Jacintho Moreno (gerente de vendas
da Air Canadá), Ângela Vilela Costa (presidente do CVSF) e
Antônio Carlos Barbosa (tesoureiro do CVSF).

Alunos da Uni-FACEF doam
Nutren para o hospital
O Centro de Voluntários da Saúde, recebeu no mês de
março, no Hospital do Câncer, 200 latas de “Nutren”, (produto usado na dieta de pacientes) que foram doadas pelos
alunos da Uni-FACEF. O produto é resultado do “Trote
Solidário” realizado naquela instituição de ensino. A professora Maria Inêz Santana Justo Smith, organizadora do
“Trote Solidário” acompanhou os alunos na entrega do produto arrecadado, à presidente dos Voluntários Ângela Vilela.
Cada lata de Nutren custa em média 22 reais.

4º Desfile Beneficente
A rede de Supermecados Savegnago realizou no dia
26de abril, no buffet Fiorino, o 4º Desfile Beneficiente
em prol dos pacientes carentes do Hospital do Câncer,
através do Centro de Voluntários da Saúde de Franca,
e teve um excelente resultado. Além da renda de R$
5.029,00, no mesmo evento, eles conseguiram arrecadar
1 tonelada de alimentos.

Vem aí o McDia Feliz 2007!!
As Voluntárias da Saúde , Carmem Lígia Jacinto
Rodrigues Alves e Eugênia Wirz viajaram para Brasília
(DF) no dia 27 (terça-feira) para participar do lançamento
Nacional da Campanha “Mac dia Feliz” 2007, que está
marcada para o dia 25 de agosto.
Todos os anos, a empresa realiza antecipadamente
um workshoping para a capacitação das entidades que
participam da campanha. Elas deverão trazer mais informações sobre a campanha e o modelo de camiseta escolhido para este ano.
O objetivo da campanha deste ano, será arrecadar
fundos para a Brinquedoteca e para a modernização da
Farmácia do Hospital do Câncer de Franca, segundo informou Ângela Costa, presidente dos Voluntários da Saúde.
No ano passado as Voluntárias conseguiram arrecadar 130 mil reais, que foram utilizados na compra de
equipamentos para a nova ala do Hospital, que será inaugurada em agosto.
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Retrospectiva
Hospital do Câncer lança
2º CD “Diga Sim para a Vida!”

Grupo “Inimigos da HP” faz
doação para o hospital

Com a presença da dupla Rionegro & Solimões, o Hospital do Câncer de Franca lançou em dezembro último, no Buffet
Chaminé, o 2º CD “Diga Sim para a Vida”.
Durante o evento, que foi bastante animado e contou ainda
com a presença de diretores do Hospital, funcionários e convidados, foi exibido um DVD mostrando os serviços prestados
pelo Hospital do Câncer, as obras iniciais da ampliação, com
ala infantil e depoimentos de pacientes, que emocionaram a
todos os presentes.
A realização do projeto contou com a parceria das empresas Colifran, HSBC, Empresa São José, Embratec/GoodCard,
Magazine Luiza e Luiza Cred, que tornaram possível a produção de 10 mil cópias deste novo CD, com a participação de 10
duplas, 2 cantores e 1 locutor; gente de peso no cenário da
melhor música sertaneja.
Os CDs estão à venda por apenas R$ 14 reais, e podem
ser encontrados nas agências dos Correios, no Posto Galo
Branco ou no Setor de Eventos e Captações do Hospital do
Câncer, pelo telefone 3722-4000, com a assessora Laura
Pacheco. A renda será revertida para a ampliação do Hospital
do Câncer de Franca, com ala exclusiva para as crianças.

O Grupo “Inimigos da HP” destinou parte da renda do seu
show realizado no Castelinho, em dezembro do ano passado,
para o Hospital do Câncer. O diretor, na época, Onofre Trajano,
recebeu R$ 10.500,00 mil do sr. Norival Galvani (um dos patrocinadores do show). A doação foi resultado do trabalho conjunto entre o Grupo Franca Folia (Adérmis Marine, Franco
Garcia e Laura Ribeiro) que promoveu o evento e o grupo Inimigos da HP, através de seu empresário Guto Campos.

Show Solidariedade:

HC recebe 30 mil reais

Livraria Martins doa quase 4 mil ao HC
Em sua campanha de “Volta às aulas” realizada no 1º
trimestre deste ano, a tradicional Papelaria e Livraria Martins,
arrecadou 3 mil e novecentos reais para o Hospital do Câncer.
A empresa destinou parte do lucro de suas vendas realizadas
através de listas escolares para a instituição. A renda também
foi utilizada na ampliação do Hospital com ala infantil exclusiva.

O Hospital do Câncer de Franca recebeu do produtor de
eventos Ronaldo Ignácio, a quantia de R$ 30.343,40 arrecadados com a venda de ingressos do Show Solidariedade, ocorrido no final do mês de novembro de 2006, no Castelinho,
quando a dupla Rionegro & Solimões sacudiu o palco do clube em prol da Entidade. O dinheiro será aplicado nas obras de
ampliação do Hospital, cuja ala infantil levará o nome da famosa dupla sertaneja.
O diretor do Hospital, José Cândido Chimionato está satisfeito com a participação da comunidade, que vem doando
materiais de construção e participando de shows e eventos, e
também com a participação dos artistas Rionegro & Solimões,
que não medem esforços para ajudar o hospital. “Eles realizaram vários shows beneficentes em favor do Hospital do Câncer de Franca”, afirmou o diretor.
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JP realiza 1º Grande Leilão de Gado
em prol do Hospital do Câncer de Franca
A empresa JP leilões vai realizar no dia 11 de agosto
(sábado), a partir das 10 horas da manhã, o 1º Leilão de
Gado em benefício do Hospital do Câncer de Franca, no
seu recinto de leilões, na Rodovia Cândido Portinari, Km
403, na saída para Cristais Paulista.
O proprietário Zé Pedrinho e os filhos Thales Eurípides
de Oliveira e Saulo José de Oliveira já estão visitando e
convidando fazendeiros de Franca e região para fazer
doações do gado a ser leiloado e garantem que vai ser
muito animado.
Quem quiser contribuir, doando gado, é só ligar para
9989-1438 e falar com o Thales. A renda do leilão será
utilizada para equipar a ampliação da nova ala do Hospital,
que está em fase final de construção.

Hospital inaugura serviço de Braquiterapia
A partir do mês de agosto os pacientes
do Hospital do Câncer de Franca poderão
contar com mais um importante recurso no
tratamento radioterápico da doença.
O Serviço de Braquiterapia, que consiste
em realizar o tratamento radioterápico dentro do tumor (localizado), será inaugurado juntamente com a nova ala do Hospital.
O novo aparelho mostra-se ideal para o
tratamento de câncer de próstata e do colo
do útero, apresentando baixo índice de efeitos colaterais e grandes sucesso nos resultados finais.
O novo aparelho custou 541 mil e 450
reais, sendo que o Ministério da Saúde através de emenda do Deputado Federal Hélio
de Oliveira liberou uma verba de 400 mil reais, e a diferença de 141 mil e 450 foi paga
pelo Hospital com recursos de campanhas.

Acima, o novo aparelho na sala do Serviço de Braquiterapia
no Hospital do Câncer de Franca

110 Anos da Santa Casa
Mantenedora dos Hospitais do Câncer, do Coração e da Santa Casa, a Fundação Civil Casa
de Misericórdia completou 110 anos de serviços prestados à saúde da população de Franca
e Região. Neste dia, centenas de pessoas deram um abraço simbólico na Santa Casa,
rezaram e caminharam até a praça central, onde cantaram o “parabéns a você”.

