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Nova Diretoria 
do HMR, Conselho 
Administrativo e 

Diretoria do 
Corpo clínico 

tomaram posse no 
último dia 09/02
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conscientizem do risco que correm ao praticarem 
o sexo desprotegido (sem o uso da camisinha, 

como é conhecido o termo). O ideal é que 
mantenham relação sexual com um parceiro fixo, 

em uma união estável, pois a promiscuidade 
aumenta esse risco. Se houver alguma dúvida 

sobre o assunto, quando devem ser feitos 
exames para investigação das DST's, ou quais 
são os sintomas associados a essas doenças, 

procure o Posto de Saúde do seu bairro. Cuidar 
da saúde não é motivo de vergonha! Em relação 
à mamografia, ela deve ser realizada no máximo 

a cada dois anos, segundo o Ministério da 
Saúde, a partir dos 50 anos de idade, e 

anualmente, para as mulheres com risco elevado 
de desenvolver câncer de mama (mulheres com 
histórico familiar, por exemplo), a partir dos 35 
anos. Aquelas com 40 anos de idade devem 

realizar o exame clínico com o médico uma vez 
por ano. Essas recomendações associadas ao 
autoexame das mamas, que todas mulheres 

devem fazer uma vez por mês, fazem parte da 
investigação do câncer de mama, cujo 

diagnóstico precoce também aumenta as 
chances de cura. O acompanhamento pré-natal é 
um direito de todas as gestantes, através dele é 
possível identificar alguns problemas que podem 
atrapalhar o desenvolvimento do feto ou colocar 

em risco a saúde da mãe, como infecções, 
aumento da pressão arterial, diabete e outras 

doenças. Orientações sobre uso de medicações, 
dieta, atividade física, higiene, hábitos que 

podem prejudicar a gestação, informações sobre 
o parto e os cuidados com o bebê, são 

repassados durante o pré-natal. Reforço para as 
gestantes seguirem regularmente o 

acompanhamento pré-natal e não deixarem de 
tirar suas dúvidas!
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Entrevista com a Dra. Natália 
Thereza Castro de Barros - 
Ginecologista e Obstreta

Formada na Universidade de 
Cuiabá (UNIC), em Agosto de 
2010, com especialização em 
Ginecologia e Obstetrícia pela 
Faculdade de Medicina de Marília 
(FAMEMA) em Janeiro de 2014.

Conte-nos sobre seu trabalho no 
HMR, assim como sua opinião sobre a 

estrutura do Hospital: 

Primeiramente recebi o convite para 
trabalhar no Hospital e Maternidade de 

Rancharia (HMR), o qual apresenta boas 
instalações e infraestrutura adequada para o 

atendimento ginecológico e obstétrico. 
Considerando o atendimento para a saúde 
da Mulher, é preciso reforçar a importância 

de realizar uma vez ao ano o Exame 
Preventivo (Exame Citológico de 

Papanicolaou), através do qual é possível 
identificar o câncer de colo de útero em seus 
estágios iniciais. Esse diagnóstico precoce 

associado ao tratamento aumenta as 
chances de cura, diminuindo as taxas de 

mortalidade por esse câncer. A vacina que 
previne contra o câncer de colo de útero já 
está disponível no calendário de vacinação 
de meninas de 11 a 13 anos. Essa é uma 

Campanha Nacional de combate ao HPV, o 
vírus que causa essa doença, e será eficaz 
para as mulheres que não iniciaram a vida 
sexual; no entanto, a vacina não substitui o 
exame preventivo e uso de preservativo nas 
relações. Outro problema de saúde pública 
são as doenças sexualmente transmissíveis 
(DST), que incluem hepatites virais, sífilis, 
HIV, entre outras. Aproximadamente 10 

milhões de pessoas são portadoras de uma 
doença de transmissão sexual, segundo o 
Ministério de Saúde brasileiro. A falta de 

informação ou muitas vezes o medo em falar 
sobre o assunto, pode aumentar a incidência 

das DST's. É preciso que as pessoas se 



INFORMATIVO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA - ABRIL 2014 - EDIÇÃO 0603

O Hospital e Maternidade de Rancharia agradece 
as doações feitas por:

www.hospitalhmr.com.br

A ideia era se a Loja ganhasse o Concurso Natal Luz, 
os proprietários iriam reverter o prêmio recebido em 

doações para  entidades assistenciais de Rancharia
HMR, APROCAR, Asilo e Irmãs

Campanha realizada entre os moradores de Agissê
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da FRAN UNIESP

Comunidade de Agissê

Sílvio Produções FRAN UNIESP
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Título de Sócio Benemérito
ao Deputado Mauro Bragato

A Reportagem do Informa�vo do HMR ouviu o Deputado Mauro Bragato

Deputado o que representa esse �tulo recebido 
hoje da diretoria do hospital?

Bragato: Bom para mim tem um significado muito especial, 

pois eu tenho dedicado o meu mandato a saúde, e fico 

muito feliz de ter esse retorno com esse �tulo de sócio 

benemérito do hospital de Rancharia. Quero ressaltar que a 

maioria da Santa Casas estão passando por dificuldades de 

ordem financeira e Rancharia apesar dessas, teve um 

pequeno superavit no ano que passou, é muito posi�vo.

Deputado o Sr se empenhará para trazer o nosso 

Governador do Estado a uma visita ao Hospital?

O Governador vem para Rancharia seguramente para 

inaugurar essa grande obra que é a SP - 284, 

e seguramente visitará o hospital. É claro que todos tem que 

ter consciência que o estado de São Paulo pra�ca uma 

polí�ca na área de saúde pública, única no Brasil, o único 

estado que tem uma rede de hospitais que atende não só 

São Paulo como outros estados 

da federação. Além disso, tem �do uma preocupação 

com hospitais e en�dades filantrópicas como é o caso de 

Rancharia que tem recebido uma atenção obviamente não 

só nossa como também do Governador Geraldo Alckmin.

Deputado nossos parabéns em nome da diretoria

Muito obrigado pela oportunidade e fico feliz com a concessão 
desse �tulo e claro mais comprome�mento com o HMR.

Dra Gláucia Maria Centeio de Araújo, prestou em nome do 
HMR a devida homenagem ao deputado Mauro Bragato

O provedor Nelson Coletto Corrêa ressaltou a importância 
da parceria do deputado com o Hospital

O Prefeito Marcos Slobodticov

Iéia parabeniza a nova Diretoria do Hospital e Maternidade de Rancharia; o Título de 
Sócio Benemérito do Deputado Mauro Bragato

A Conselheira e Vereadora Glaucia Maria C. de Araújo saudou o 

Deputado Mauro Bragato em nome do HMR. Em seu discurso 

prestou uma singela homenagem ao amigo e Deputado, ao 

corpo clínico do HMR que luta incansavelmente, mesmo que 

encontrando obstáculos, desempenham a nobre missão de 

salvar vidas; a todos os conselheiros, ao provedor Nelson 

Coletto Corrêa, a administradora Etelvina, funcionários e aos 

voluntários do Hospital que de alguma maneira ajudam a 

en�dade. Aproveitou e agradeceu a presença das 

autoridades municipais e estaduais e os representantes

das en�dades sociais.

‘‘Foi através da parceria com o Deputado Mauro Bragato junto 

com o Iéia e o Governo do Estado que o Hospital conseguiu 

diminuir seu déficit. O Bragato, tem feito um trabalho excepcional, 

ele gosta de Rancharia e faz muito por esta cidade. Não posso 

deixar de elogiar principalmente o nosso Governador Geraldo 

Alckmin, por ser médico, eu acho que tem um carinho muito 

grande pela saúde do  nosso Estado e que tanto ajudou-nos. 

A população Ranchariense, o Hospital, conselheiros, 

     funcionários são eternamente gratos a você, que foi um grande 

parceiro nosso e acredito que con�nuará sendo. 

           Outras en�dades também apoiam o nosso HMR 

como a Maçonaria e o Rotary, que sempre nos ajudaram. 

Obrigado Deputado e que Deus te acompanhe e te ilumine.’’

‘‘Graças ao trabalho realizado com empenho, dedicação e 

hones�dade tanto pelo Deputado Mauro Bragato quanto pelas 

pessoas que estão a frente da Diretoria do HMR faz com que 

nosso Hospital seja referência regional. Gostaria de agradecer

ao Deputado pela dedicação com a cidade de Rancharia,

esperamos que você con�nue ajudando não só o Hospital

mas toda a cidade. Um dos meus obje�vos nessa 

gestão é ajudar o nosso querido Hospital. Por fim,

desejo um próspero trabalho à essa nova Diretoria

que hoje toma posse e novamente parabenizo o Deputado,

os Vereadores e as pessoas que dedicam suas vidas ao HMR’’.

“Primeiramente gostaria de parabenizar a nova diretoria, aos senhores vereadores, vereadoras e todas as pessoas que durantes anos vêm lutando 
pelo nosso querido Hospital. Meu pai sempre foi ligado ao hospital então nós temos dentro de casa um exemplo a ser seguido. E graças a Deus 

enquanto pude ser prefeito, sempre levamos ao hospital o nosso apoio total, e sempre intermediamos também a ligação do hospital com vários 
deputados. Em especial o Deputado Mauro Bragato que hoje é sem dúvida a maior referência regional em questão de apoio aos municípios, são mais 

de 100 municípios, não só na região de Presidente Prudente. Eu quero agradecer ao Deputado, por estar aqui, por ajudar o hospital, a verba da UTI 
que tanto lutamos. Rancharia sempre foi bem atendida tanto pelo Deputado quanto pelo nosso querido Governador Geraldo Alckmin. O Bragato 

atua aqui em Rancharia não apenas na área social, mas em todos os segmentos, desde o seu primeiro mandato. Quero nesse momento parabenizar o 
deputado, dizer que é um prazer muito grande ser o Presidente do PSDB, e ter você e o nosso Governador um exemplo a serem seguidos de decência, 
hones�dade e comprome�mento com a população e principalmente ajudar as pessoas. A maior obra que um poli�co pode fazer é ajudar as pessoas, 

principalmente os mais humildes, os que mais necessitam, e em especial as nossas crianças, e as famílias mais pobres do município. 
Rancharia é uma cidade privilegiada por contar com o apoio de vocês”.

 do Hospital. 
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Empossada a Nova Diretoria do HMR, 
Conselho Administrativo e Diretoria do Corpo Clínico

Empossada a Nova Diretoria do HMR, 
Conselho Administrativo e Diretoria do Corpo Clínico

No úl�mo dia 09/02 às 9 horas da 

manhã na sede do Rotary Clube de 

Rancharia foi empossada a nova 

diretoria, conselho delibera�vo, e 

corpo clínico do HMR, sob a 

presidência do senhor João Armando 

Fracasso, presidente em exercício, o 

mesmo deu posse ao conselho 

delibera�vo composto pelos senhores 

Alberto César Centeio de Araújo, 

Allisson Rodrigues de Assiz, Antônio 

Aparecido Pasco�o, Antônio Carlos 

Fernandes Dias, Arlindo Bini, Arthur 

Ernest Lamers, Audenir Bocchi, Carlos 

Eduardo Figueiredo D' Imperio, Dimas 

Bocchi, Edison Mikio Sassaki, Erideval 

Ferreira, Fernão Salles de Araújo, 

Gláucia Maria Centeio de Araújo, 

João Armando Fracasso, João Ricardo 

Alvarez Nicolosi, José Carlos 

Apparício, José Fernandes Dias, 

Katsuyoshi Murata, Natal Passianoto, 

Natalino da Silva, Nelson Cole�o 

Corrêa, Nivaldo Deganello, Setsuo 

Kanamura, Valdemir José Jardim, 

Vicente Moraes Souza, Adauto José 

de Almeida e Benedito Edno Zambolin 

Suplentes: Luiz 

Eduardo Herculane, Carlos Aparecido 

Miura Rodrigues, José Guimarães 

Dias Neto, José Luiz Ferreira Queiroz, 

Nelson Kenji Hossomi. Após a posse 

dos vinte e sete conselheiros e cinco 

suplentes foi empossado o novo 

presidente do Conselho Delibera�vo, 

o senhor Erideval Ferreira.

Nova Diretoria do HMR

Mesa composta pela Diretoria e Autoridades

O novo Diretor
Clínico - Dr Nassib

O novo Presidente
do Conselho 

Deliberativo - 
Erideval Ferreira

Foto geral da Assembléia
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Dra. Dulce Maria Boim Mathias é homenageada com flores e uma Placa de Prata 
por seus relevantes serviços prestados ao HMR

A Dra. Dulce foi uma das homenageadas na posse da Nova 

Diretoria, Conselho Delibera�vo e Corpo Clinico por seus 

relevantes serviços principalmente a frente do plantão do 

HMR. Na oportunidade a homenageada recebeu flores das mãos  

da Gerente Administra�va do Hospital a Sra. Maria Etelvina 

B. Xavier e do Dr. Fernando Costa Andrade de Moraes um Cartão 

de Prata como admiração e carinho de seus Diretores, colegas 

amigos e colaboradores. A Dra. Dulce agradeceu a 

homenagem prestada, dizendo "Que com certeza �nha ali 

pessoas que mereciam mais do que ela a homenagem 

prestada, mas que ela não fez mais do que o dever de um 

médico, muitos anos a frente dos atendimentos do pronto 

socorro do HMR, teve a colaboração de outros colegas, pois 

muitas foram às vezes que teve que contar com a ajuda de 

outros profissionais para sempre atender o melhor possível os 

pacientes que procuraram atendimento, chegou a hora de 

deixar o atendimento do Pronto Socorro para outros colegas, 

mas que por não mais fazer o pronto atendimento não seria 

uma aposentadoria de médica. Agradeceu a homenagem 

recebida e desejou a todos que a sucederam  sucesso nessa 

função de Pronto Socorrista que não é fácil mas gra�ficante 

para a nossa profissão . Muito obrigado de coração a todos ".

Palavra do Provedor
por Nelson Coletto Corrêa

Como Provedor do HMR quero agradecer à Diretoria, ao Conselho Delibera�vo e ao Corpo Clínico da nossa ins�tuição 
que muito contribuíram para o sucesso do nosso trabalho neste ano que se finda, ao nosso quadro de colaboradores pelo 
comprome�mento e desenvolvimento profissional acima da média. O sucesso ob�do durante 2013 deve-se à dedicação, 
colaboração e comprome�mento de todas essas pessoas. Quero deixar um agradecimento especial ao Prefeito 
Municipal de Rancharia, Marcos Slobod�cov, Câmara Municipal de Vereadores e Conselho Municipal de Saúde, que 
possibilitaram a contratação de mais uma equipe para atendimento no Pronto Socorro através do aumento da 
subvenção repassada ao hospital. Essa foi uma grande conquista para a nossa cidade, agradeço também aos prefeitos 
de Quatá, João Ramalho e Iepê pelos repasses das subvenções deste ano. Ao Deputado Mauro Bragato que em 2013 
superou todas as expecta�vas quando indicou uma verba de 600 mil para as obras da UTI, des�nou também 100 mil 
para custeio (mat/med). Trabalho este conduzido pelo seu assessor em nosso município Alberto Cezar Centeio de Araujo 
(Iéia). Esse Provedor só tem a agradecer ao PSDB pois o Governador Geraldo Alckmim tem sido parceiro constante do 
HMR, um governador voltado para as necessidades do povo e com conhecimento para gerenciar recursos dentro da área 
da saúde, nos dando subsídios para prestar uma assistência de excelência para a população de Rancharia e região. A 
ins�tuição HMR representada por esse Provedor com a Diretoria e Administração tem trabalhado fortemente em busca 
de verbas junto aos Deputados Federais e dentre as conquistas deste ano tenho que destacar o apoio do Deputado 
Federal Dr. Eleuses Paiva (PSD), e os ex-deputados Federais Silvio Torres, Dr. Nechar e Dr. Talmir, que através da 
des�nação de suas verbas nos permi�u adquirir equipamento de suporte de vida, computadores, materiais e 
medicamentos, esse foi um grande trabalho realizado que trará bene�cios imensuráveis para o povo. O ano de 2013 foi 
excelente. As finanças do hospital estão equilibradas e con�nuamos a desenvolver nossos projetos de inves�mentos, 
vale ressaltar que em meio a tantas dificuldades financeiras que o sistema público de saúde e a atual situação financeira 
em que se encontram os hospitais filantrópicos, o Hospital e Maternidade de Rancharia fechou seu balanço financeiro do 
exercício de 2013 em superávit, surpreendendo todas as nossas expecta�vas.
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O HMR através de sua Diretoria, Corpo Clínico e Colaboradores vem externar a 
sua imensa gratidão aos Deputados Federais e Estaduais pelo apoio recebido no 

ano de 2013 com a liberação das verbas destinadas ao nosso hospital.

Deputado Federal 
Silvio Torres destinou 

R$ 122.000,00 para 
compra de Material de 

Consumo: agulhas, 
atadura de gesso, 

algodão ortopédico, 
atadura de crepe, 

equipo macrogotas, 
escova descartável 

seca, coletor de 
perfuro, luvas de 
procedimentos, 
seringas e fralda 

descartável.

Deputado Federal Talmir Rodrigues destinou 
R$ 100.000,00 para compra de equipamentos de 

informática: computadores, no-breaks, leitor laser, 
impressoras, notebook, switchs, mesas de 

escritório e projetor multimídia.

Deputado Federal Eleuses Paiva destinou 
R$ 492.000,00 para aquisição de equipamentos 

de suporte à vida para UTI e mais uma verba 
de R$ 300.000,00 no início de 2014.

Deputado 
Estadual Milton 
Vieira destinou 
duas verbas, 
uma de R$ 

400.000,00 e 
outra de 

R$ 250.000,00 
para custeio.

Deputado 
Estadual Mauro 

Bragato 
destinou 

R$ 100.000,00 
para custeio e

Deputado 
Federal Abelardo 

Camarinha 
destinou 

R$ 100.000,00 
no início 
de 2014.

R$ 600.000,00
destinado à

construção da
UTI.
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HMR contrata dois cirurgiões e dois ortopedistas para melhor atender a nossa população

Dr. Paulo Roberto Scarpante - Cirurgião

Dr. Ademar Leão Lemes Rocha Calabria - Cirurgião

Dr. Tiago Rocha Ramos - Ortopedista

Dr. Rafael José de Araújo - Ortopedista

O HMR contratou quatro novos profissionais para compor seu corpo clínico. Dois cirurgiões, Dr. Ademar Leão Lemes
Rocha Calabria  e  Dr. Paulo Roberto Scarpante  e  dois  ortopedistas,  Dr. Tiago Rocha Ramos  e Dr. Rafael José de
Araújo.  A  diretoria  da  instituição  dá  as  boas-vindas  aos  novos  médicos  e  confia  na  dedicação  destes para o
atendimento junto à população.
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