A história de Flávia
o novo símbolo da luta contra o câncer em Franca

F

lávia Cristina Tavares Pereira tem 12 anos e já
pode receber o título de batalhadora, alguém que,
ao lado de toda sua família, está lutando contra
a leucemia com muita vontade de vencer. E viver!
Sua história começa há mais de um ano no município de
Jacareí (SP). Em maio de 2007, os médicos daquele
município perceberam que a palidez da garota e suas dores
nas pernas (que a levaram ao pronto-socorro) poderiam
ser um sinal de problemas mais sérios. A mãe, Joseli
Aparecida Tavares Pereira, 35, que a acompanhava, viu
sua filha ficar internada durante 14 dias. Mas, apesar de
todos os exames, os médicos não conseguiram chegar a
um diagnóstico e encaminharam-na a um especialista. E
foi ele quem deu a notícia no dia 22 de maio de 2007:
Flávia estava com leucemia e precisava de tratamento
urgente. “A partir daí nossa vida virou de cabeça para baixo”,
afirmou Joseli.
A corrida contra o tempo então começava e depois de
algumas internações no hospital de São José dos Campos,
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A 4ª edição do Dia D Contra o Câncer, uma parceria
do Hospital do Câncer e do
Posto Galo Branco foi um
sucesso! Confira!

Campanhas

4e5

Acompanhe a retrospectiva das campanhas realizadas por parceiros em prol
do hospital e suas respectivas arrecadações.

Joseli, aconselhada pela mãe de seu marido, mudou-se
para Franca. Aqui, segundo suas palavras, encontrou um
acolhimento para sua filha tão grande e importante que a
recuperação dela é notável. “Os médicos, as enfermeiras,
as voluntárias, enfim, toda a equipe do Hospital do Câncer
de Franca nos trata muito bem. Aqui minha filha tem a
atenção que precisa”, afirmou Joseli. Além de Flávia, ela
tem mais dois filhos – Isadora e Gabriel – e no meio do
tratamento descobriu-se grávida. Ao saber que teria
gêmeos, Joseli ficou desesperada, mas aceitou o seu
destino, porque é uma mulher de muita fé. “Na minha
cabeça, os bebês vieram para salvar a vida da Flávia”. E
se isso for mesmo necessário, Flávia poderá contar com
o sangue dos cordões umbilicais das crianças que foram
guardados para um possível transplante. Na atualidade, a
menina de 12 anos, continua seu tratamento semanal no
Hospital do Câncer de Franca, freqüenta a escola e ainda
ajuda a mãe com as crianças mais novas. Flávia, a garotasímbolo do Hospital do Câncer de Franca!

Diga Sim para a Vida!
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Conheça a nova campanha
do Telemarketing do Hospital do Câncer: “Diga Sim
para a Vida”, em prol dos
pacientes do hospital.

2º Grande Leilão
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Se o primeiro já foi um sucesso, o 2º Leilão de Gado
em prol do Hospital do
Câncer é uma grande promessa da J.P. Leilões.
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Prestando contas à comunidade

Presidente
José Cândido Chimionato

O

trabalho do Hospital do Câncer de Franca continua a todo vapor
e queremos agradecer as contribuições da comunidade. Essa
é uma parceria muito importante para garantirmos a manutenção dos serviços prestados. Por isso, prestar contas do que é feito com
a arrecadação é mais que um dever, é nossa obrigação. Queremos
agradecer a todos que participaram das campanhas para a compra do
mamógrafo. O aparelho acaba de chegar a Franca e é um dos mais
modernos que existe. Dessa forma, nosso compromisso com a sociedade vai se efetivando, principalmente no que diz respeito à prevenção.
Sabemos que o diagnóstico precoce é o fator preponderante para o
sucesso de cura do câncer de mama. Em breve, este serviço será
disponibilizado e mais mulheres poderão ser atendidas fazendo exames preventivos.
Nessa caminhada, gostaríamos de contar que estamos atendendo
a maioria dos casos de câncer diagnosticados na cidade. Isso significa
que os pacientes não precisam mais viajar até outras cidades como
Barretos e Ribeirão Preto para realizar o seu tratamento. A credibilidade
do trabalho realizado pelo Hospital do Câncer de Franca é tanta que
estamos fazendo o caminho inverso, ou seja, atendendo pessoas de
outras localidades encaminhadas pelo HC de Ribeirão Preto. Por meio
de um convênio, 30 pacientes de radioterapia estão sendo atendidos no
Hospital do Câncer de Franca.
Nosso trabalho não pára, por isso
gostaria de ressaltar que a Fundação
Civil Casa de Misericórdia acaba de
lançar seu próprio Plano de Saúde.
O novo serviço oferece todas as coberturas regulamentadas pela lei e
torna-se mais uma opção para os
usuários de Franca e região.
Mais uma vez gostaria de agradecer a todos os colaboradores internos e externos, a todos os doadores e participantes das mais
diversas campanhas realizadas
em prol do Hospital do Câncer de
Franca. Nosso sucesso depende cada vez mais de cada um de
vocês. Obrigado! E, por favor, continuem dizendo sim para a vida!
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Dia D Contra o Câncer 2008 - 4ª edição

Mais de 90 mil reais foram
arrecadados no evento deste ano
A 4ª edição do Dia D contra o Câncer
realizada no dia 13 de abril foi um sucesso.
Neste ano, foram arrecadados R$ 94.308,16,
superando os anos anteriores. O evento
integra as ações da comunidade próHospital do Câncer de Franca e é realizado
por meio de uma parceira entre o hospital e
o Posto Galo Branco, da família Bombicino.
Neste dia todo o lucro arrecadado com
a venda de combustível (álcool e gasolina)
foi revertido para o hospital. Além
disso, diversos voluntários se
juntaram ao Posto Galo
Branco e trabalharam por
mais de 12 horas para vender
os itens promocionais como
camisetas, rifas de quadros,
camiseta do Franca Basquete
autografada, CDs, livro de receitas da
Ultragaz, kits Avon, entre outros. A
arrecadação deste ano tem destino certo:
será investida na digitalização do mamógrafo
(aparelho que pode diagnosticar precocemente o câncer de mama) - veja na pág. 7

Intenso movimento
nas barracas de venda de
camisetas e vários
outros itens promocionais
da campanha

Arrecadação Dia D 2008
Combustível - 39.063 mil litros - R$11.283,16
Camisetas - 7.968 unidades - R$ 79.960,00
Rifas e itens promocionais - R$ 3.065,00

Ao lado, Jorge Damian,
Laura Pacheco, Onofre
Trajano, Solange
Bombicino, Paulo de
Tarso Bombicino e
Alexandre Cólimo,
na entrega do cheque
ao hospital

Você quer organizar um evento para ajudar o Hospital do Câncer?
Saiba como:
Os interessados devem entrar em contato com o setor de eventos do Hospital do Câncer e apresentar o projeto.
Ele será analisado e adequado às necessidades e possibilidades da instituição.
Todas as atividades são acompanhadas pelo setor de eventos que participa de sua organização.
Seja você também um amigo do Hospital do Câncer de Franca!
Ligue (16) 3711-4146 e fale com Laura Pacheco.

www.santacasadefranca.com.br
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Hido Motos e Hospital do Câncer entregam moto do
Concurso Cultural “Moto Rionegro & Solimões”
No dia 27 de dezembro de 2007, o presidente do
Complexo Santa Casa, José Cândido Chimionato, entregou
a “Moto Pop 100”, personalizada com o logo da dupla
Rionegro & Solimões. A feliz ganhadora foi Adriana Soares,
funcionária da Impec (empresa francana de palmilhas). A
moto foi doada ao Hospital do Câncer pela concessionária
Honda em Franca - Hido Motos - e rendeu ao hospital R$
16.250,00 em mais uma campanha para a compra do
mamógrafro. O sorteio ocorreu pela Loteria Federal.

Ultragaz doa 2 mil livros
de receita para o hospital

Cuidando do Hospital do Câncer:
Juntos pela Vida!
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Franca, por
meio de seu presidente, Mansur Jorge Said Filho, acaba de se
juntar ao Hospital do Câncer de Franca em mais uma campanha pela vida. Em agosto, todos os advogados estão recebendo uma carta convidando-os a conhecer e colaborar financeiramente com o hospital. Mais uma iniciativa importante da
sociedade francana. Informações pelos telefones 3712-3093,
Telemarking com Sofia.

Franca Shopping faz doação
ao Hospital do Câncer

A Ultragaz de Franca (grupo Frangaz Comercial)
doou ao Hospital do Câncer 2 mil livros de receitas.
Com o sugestivo título “As melhores receitas da minha
cidade”, o trabalho reúne 26 receitas de pães e roscas
de clientes da Ultragaz. Com a coordenação de Luís
Cláudio Coelho Lima e Fernando Minuci o resultado é
um livro de dar água na boca. Cada exemplar está
sendo vendido por R$ 5 e toda renda será revertida ao
Hospital do Câncer.

Pontos de venda: Galo Branco, Hospital do Câncer, Hospital do Coração, Santa Casa, nos caminhões
da Ultragaz e no depósito da Ultragaz, ou direto com
Laura Pacheco pelo telefone 3711 4146.

A Campanha de Natal do Franca Shopping em 2007 rendeu
R$ 9 mil ao Hospital do Câncer de Franca. A arrecadação
ocorreu por meio de uma campanha solidária, onde o
shopping distribuiu sacolas ecológicas aos seus consumidores. Para isso, bastava trocar as notas fiscais no valor de
R$ 100 por um dos dois modelos disponíveis fazendo uma
doação de 3 Reais. Cerca de três mil sacolas foram confeccionadas e o público esgotou o produto rapidamente.

www.santacasadefranca.com.br
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CD Diga Sim para a Vida nº 2
pode ser comprado nos Correios
O CD Diga Sim para a Vida nº 2 continua à venda nas agências
dos Correios de Franca e região. O álbum conta com a participação de
diversas duplas como Rick & Renner, Gian & Giovane, Rionegro &
Solimões, Edson & Hudson, Emílio & Eduardo, entre outras. Além dos
Correios, o CD pode ser adquirido na Santa Casa e no Hospital do
Câncer. Toda a renda é revertida para o Hospital do Câncer de Franca.
Informações pelo telefone (16) 3711-4146 com Laura Pacheco.

Campanha “Café Amigo” em Pedregulho
em prol do Hospital do Câncer de Franca
Amigos da cidade de Pedregulho se uniram em uma nova ação de solidariedade
pelo Hospital do Câncer de Franca. Trata-se do “Café Amigo” que visa à arrecadação de sacas de café cuja renda será revertida ao Hospital. A iniciativa é de Célia
Uehara, do Cartório; Luís Alberto Spirlandeli, o Picolé; Ely Brentine, do Sindicato
Rural, e Fernanda Maciel, fazendeira da região. Outros produtos também serão
aceitos. Mais informações pelo telefone (16) 9261-3390 com Célia Uehara.
Fazendeiros, participem vocês também da Campanha “Café Amigo”!

IV Encontro de Muares
e Muladeiros

Chá beneficente arrecadou
alimentos para o Hospital
A Igreja Bíblica Evangélica, através de seu representante
Pastor Nelson Guirra, realizou em março um Chá Beneficente
em prol do Hospital do Câncer de Franca. Cada participante
doou um quilo de alimento não perecível e no total foram
arrecadados 62,5 quilos (mais 30 pacotes de bolacha, 4 latas
de extrato de tomate e 4 sabonetes). Toda a arrecadação foi
entregue ao Hospital. Os pacientes do hospital agradecem!

2ª Campanha Nota 10 Alvescar
Pelo segundo ano
consecutivo a Rede
O IV Encontro de Muares e Muladeiros de São
José da Bela Vista foi realizado no dia 25 de maio
deste ano. Para participar, cada pessoa deveria levar
um quilo de alimento ou um litro de leite. O Hospital
do Câncer de Franca foi a entidade escolhida pelos
participantes para receber a doação de 100 litros de
leite. A todos os que participaram e aos
organizadores do evento o nosso muito obrigado.

Alvescar Centro Automotivo realizou uma campanha em prol do Hospital do Câncer com
uma arrecadação no
valor de R$ 1.680,00.
No mês de novembro de 2007, quem comprava dois pneus
da marca Michelin era convidado a investir mais R$ 10, levando
para casa um boneco Michelin-Alvescar e ajudando o Hospital.
Uma campanha realmente Nota 10!

www.santacasadefranca.com.br
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Notícias

Voluntários da Saúde de Franca

Eugênia Wirz toma posse no CVSF
Desde fevereiro desse ano, o Centro
de Voluntários da Saúde do Hospital do
Câncer de Franca tem nova presidente.
Trata-se da sra. Eugênia Susana Amedea
Wirz que substituiu Mônica Cristina
Machado. A posse foi realizada no dia
20 de fevereiro. A diretoria do Centro ficou
composta por: Ana Paula Leal Ramos
Bôtto, Antônio Carlos Domenes Barbosa
e Sônia Maria da Fonseca Gajardoni. O
mandato vai até julho de 2009.

Vem aí o McDia Feliz 2008
Restaurante da Av. Major Nicácio
ficará aberto 24 horas
No próximo dia 30 de agosto será realizada mais uma
edição do McDia Feliz. O evento, realizado anualmente
pela rede McDonald’s, arrecada recursos para diversos
hospitais de câncer de todo Brasil. Os Voluntários de
Franca já estão empenhados na venda das camisetas e
dos vales-sanduíches que podem ser comprados com
antecedência. Os padrinhos da edição deste ano em
Franca são: Leite Zanetti e Consórcio Luiza. Para superar
as vendas do ano passado, o restaurante McDonald’s da
Avenida Major Nicácio ficará aberto 24 horas.
Em 2007, foram arrecadados R$ 83.056,00 e destinados à montagem da brinquedoteca e da farmácia oncopediátrica da nova ala do Hospital do Câncer de Franca.
Telefone para informações: (16) 3711-4146.

CVSF recebe doação de
Trote Solidário do Uni-Facef
O Uni-Facef realizou no início do ano o “Trote Solidário”
com os alunos ingressantes de 2008. Foram várias ações e
uma delas beneficiou os pacientes do Hospital do Câncer de
Franca por meio do Centro de Voluntários da Saúde. No dia 6
de maio, os professores Francismar e Mônica do Uni-Fracef
entregaram para a ONG, 200 latas de Nutren (suplemento
alimentar de grande importância para os pacientes em
tratamento contra o câncer). A todos os alunos participantes e
ao Centro Universitário pela ação, o nosso muito obrigado!

7º Jantar Dançante arrecadou R$ 17 mil
O Centro de Voluntários da Saúde realizou no dia 4 de abril
desse ano, seu 7º Jantar Dançante com a renda destinada
aos trabalhos desenvolvidos em prol dos pacientes do Hospital
do Câncer de Franca. O total arrecadado foi de R$ 17.045,00
que será utilizado nos projetos do centro.

Título de utilidade pública
O CVSF recebeu título de utilidade pública estadual. O
projeto, de autoria do deputado estadual Roberto Engler, foi
aprovado na assembléia e propicia o recebimento de verbas
estaduais. A presidente, Eugênia Wirz, convidou o deputado
para conhecer as instalações do local (que fica no próprio HC)
e, ele, prontamente aceitou o convite. Na oportunidade, Eugênia
fez questão de agradecer o empenho de Engler no projeto.
A entidade, constituída desde 1º de agosto de 2001 presta
serviço de apoio aos pacientes do HC e seus familiares que
necessitam de auxílio material, psicossocial ou mesmo jurídica. O Centro oferece refeições e hospedagem. “O trabalho
feito pelo CVSF é reconhecido em toda a cidade como de suma
importância e é um prazer e orgulho ser autor da proposta que
concedeu a eles apoio do Estado em suas ações”, disse Engler.
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“Diga Sim para a Vida”
é a nova campanha do Telemarketing do hospital
O Hospital do Câncer de Franca conta com um serviço de telemarketing
para manter o atendimento dos seus pacientes – por isso a ajuda de todos é
fundamental. Com a campanha “Diga Sim para Vida” as operadoras ligam para
novos e antigos doadores solicitando as doações. O valor é estipulado pela
própria pessoa e, os mensageiros uniformizados e com crachá, recebem
diretamente na residência do doador. Se a pessoa preferir, também pode fazer
sua doação via boleto bancário ou pessoalmente no Telemarketing. O espaço
é aberto para que todos possam conhecer; a prestação de contas pode ser
verificada através de uma visita ao Hospital do Câncer, pelo Jornal do próprio
hospital ou ainda pela internet. A atual campanha visa a aquisição de leito de
U.T.I. Semi-intensivo infantil.
Informações e doações, ligue (16) 3712-3093. Todo o dinheiro arrecadado
é empregado no Hospital do Câncer de Franca.
Telemarketing do Hospital do Câncer: você ajudando a salvar vidas!

Hospital do Câncer realiza “Campanha do Cofrinho”
O Hospital do Câncer de Franca já está colocando cofrinhos em diversos estabelecimentos de
Franca e região. O objetivo é captar doações em moedas para o Hospital do Câncer. Estes cofrinhos
ficarão de julho a dezembro nos locais participantes e serão substituídos mensalmente. As empresas que quiserem aderir podem entrar em contato pelo telefone (16) 3711-4146 com Laura.

Mamógrafo
O mamógrafo comprado pelo Hospital do Câncer chegou em Franca no último
mês de julho. A expectativa era que o aparelho estivesse na cidade no mês de
junho, mas com a greve da Receita Federal houve dificuldade na liberação
alfandegária. O mamógrafo será instalado e depois digitalizado, para melhor
atender às mulheres de Franca e região.

Show da Solidariedade
Rionegro & Solimões cantam para o Hospital do Câncer
Os cantores Rionegro e Solimões continuam trabalhando pelo Hospital do Câncer de Franca e, no Show da Solidariedade, realizado em dezembro de 2007, a dupla sertaneja arrecadou R$ 23.295,15. O montante
foi totalmente revertido para o hospital. O evento foi realizado no salão
Phoenix e a participação da população francana foi muito importante
para garantir o sucesso do show. Obrigado à Dupla de Ouro do hospital.

www.santacasadefranca.com.br
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2º Leilão de Gado J.P. Leilões
em prol do Hospital do Câncer de Franca
Os eventos para arrecadação de verbas para o Hospital do Câncer não
param e, no próximo dia 13 de setembro, será realizado o 2º Leilão de
Gado em prol do Hospital do Câncer de Franca, organizado pela J.P. Leilões,
de propriedade do sr. José Pedrinho.
Na edição de 2007, foram arrecadados R$ 37.702,00 com o leilão de
100 bezerros, doados por fazendeiros de Franca e região. Um dos animais
bateu recorde de pista ao ser arrematado 32 vezes, ou
seja, o mesmo bezerro era doado ao H.C. logo depois
de ser arrematado. O dinheiro foi destinado à obra de
ampliação do Hospital, com ala infantil exclusiva,
inaugurada no dia 24 de setembro de 2007.
Os interessados em doar animais para o leilão desse
ano podem entrar em contato diretamente na JP Leilões
ou pelo telefone (16) 3711-4146.

Equipe
Multidisciplinar
do Hospital do Câncer
de Franca

Acima, a arena de leilões e, ao lado,
o responsável pela iniciativa do
Leilão de Gado, sr. José Pedrinho
(proprietário do J.P. Leilões)

Hospital do Câncer realiza

1ª Jornada de
Pediatria Oncológica
O Hospital do Câncer de Franca realizou no mês de
abril a 1ª Jornada de Pediatria – Sinais e Sintomas em
Oncologia Pediátrica. O evento reuniu cerca de 100 profissionais entre médicos, enfermeiros e outros profissionais em um encontro multidisciplinar da rede de saúde
de Franca e região. Os palestrantes apresentaram abordagens de alto nível e os objetivos do evento foram atendidos. Os palestrantes foram os médicos: Robson Azevedo Dutra, Reynaldo José Sant’Anna Pereira de Souza,
Bianca Mori, Edgard Eduard Engel e Pedro Couri. Aos
parceiros - Secretaria Municipal de Saúde, Unimed, Hospital Regional e Centro de Voluntários da Saúde – os
nossos agradecimentos.

O Hospital do Câncer de Franca conta com uma equipe
multidisciplinar que objetiva apoiar os pacientes em
tratamento. Atualmente, a equipe é formada por nutricionista, assistente social, psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. O objetivo é abordar
todas as necessidades do paciente que deve ser visto de
forma integral. Com o atendimento multidisciplinar ele
pode enfrentar a doença com muito mais apoio, conhecer
melhor seus direitos, ter suas necessidades básicas
atendidas. É um trabalho muito importante e aprovado
pelos pacientes e seus cuidadores.
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