
National Stakeholders meeting - Revised National Tuberculosis Control Programme           

India International Centre, New Delhi, Feb. 26th 2015                                                         

Cermônia de Premiação para o melhor desempenho no controle da TB em Bihar  

Irmã Prema Devaraj, SND 

É com profundo sentimento de Alegria e Gratidão a Deus, que 

partilho este evento maravilhoso ocorrido em 26 de Fevereiro 

de 2015, quando todos os pacientes portadores de tuberculose, 

que cuidamos e tratamos durante anos em Sasaram, Bihar, que 

o toque de Jesus, o Médico Divino,  confirmou nosso dedicado e 

efetivo serviço. O Memento e o Certificado de excelência que 

recebi do Ministro Chefe, Sr. Satyendra Jain, Ministro da Saúde,  

Delhi  é o símbolo visível deste reconhecimento. O prêmio se refere ao ano 2014-2015. Agradeço a 

cada dedicado membro do meu grupo, cujo apoio e compromisso vai além das palavras. Nós 

conseguimos isso juntos!  

Isso aconteceu por ocasião do Encontro Nacional de Programas de Premiação, que revisou o 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose (RNTCP) de que participaram cerca de 150 delegados. 

Todas as principais autoridades católicas foram convidadas: em torno de 12 Bispos e Arcebispos, 

Superiores Maiores – CRI, Comissão dos Membros de 

Irmãs Médicas da Índia, Associação Médica Cristã, e outros; 

além de servidores do governo da Divisão Central de TB. A 

Cerimônia Inaugural e sessão da manhã aconteceram no 

Indian Social Institute, Delhi. O dia começou às 9 horas 

com uma oração de abertura pelo Arcebispo de Delhi, Sua 

Excia. Vincent Concessao.  Dr. Girish Chandra, CBCI CARD, 

Coordenador Nacional, apresentou uma visão geral sobre a Tuberculose, sua origem no cenário 

atual da India e CBCI’s acordos assinados com o Governo da Índia para erradicar a tuberculose do 

país. Depois do Governo da Índia, a Igreja Católica tem o maior número de cuidadores da saúde nas 

áreas mais remotas e inacessíveis do país no meio dos pobres e marginalizados.  Por  causa desta 

pareceria, se alcançou o inatingível. Depois das palavras introdutórias do Presidente, os dez 

premiados por desempenho excelente nos seus respectivos Estados foram convidados a fazer uma 

apresentação de 5 minutos, em 

power point,  para mostrar seu 

trabalho para o controle da 

tuberculose.  Nós também 

apresentamos uma estande e 

um vídeo clipe de cinco minutos, 

descrevendo nosso trabalho. A Cerimônia de Premiação teve 

lugar no Instituto Internacional da Índia às 18horas e 30 minutos. 

O ambiente estava lindo, calmo e pacífico. As flores de inverno 

deram o seu melhor. Pe. Joy S.J, ex provincial de Patna, que 

atualmente é Diretor do Instituto Social da Índia, Delhi 

acompanhou-nos até o local e foi nosso guardião,  assegurando-



se de que tivéssemos tomado um táxi para Badarpur depois da longa cerimônia, que acabou pelas 

9h e 30 minutos. Estou muito feliz porque as Irmãs  Anjanee e Nisha representaram Notre Dame e 

estiveram comigo o dia todo.  Esperamos, em suspense, até que o vencedor do prêmio fosse 

anunciado.  

Então, chegou o momento do  ‘Aah’ …Nosso Centro em Navjeevan recebeu o primeiro prêmio! 

Louvem conosco a Deus!  Nós éramos as primeiras entre os premiados.  Viva, Viva, Viva para Bihar! 

A Cerimônia de Premiação:  Recebendo o Memento e o Certificado do Ministro da 

Saúde, Sr. Satyendra Jain  
 

Fila de trás - da esquerda para a direita: Dr. Girish Chandra, Coordenador Nacional CBCI CARD, Dr. Fr. 

Tomy Diretor  da Associação Católica da India(CHAI), Sr. Prabha HC Diretor CBCI CARD, Mr. Gupta 

Deputy Diretor Geral, Divisão Central TB, Governo da India, Arcebispo Bp. de Delhi, S.Excia. Vincent 

Concessao, Ir. Dr. Rose Mary Board, membro do Fórum de Irmãs Médicas da India. 

        

                                       

       Pe.. Joy S.J, Ir. Anjanee, Ir. Nisha , Ir. Prema Devaraj, Sr. Sanjoi, CBCI Coordenador Estadual  
Sua Excia, Bispo Stephen de Darjeeling 
O convidado principal, Sr. Satyendra Jain, Ministro da Saúde  elogiou as Irmãs por seu serviço a 

compassivo com um sorriso. As autoridades no palco também se alegraram e felicitaram os 

premiados. Vários Bispos expressaram  sua determinação de espalhar boas novas sobre o combate à 

doença da tuberculose. As Irmãs das instituições católicas partilharam os desafios que envolvem o 

trabalho  Os membros do DDG prometeram todo o apoio e nos pediram para continuarmos  nossos 

compromissos, apesar dos desafios, para que juntos, possamos erradicar a tuberculose de nosso país. 

Sr.Prabha HC apresentou seus agradecimento. Depois se seguiu um delicioso banquete.   


