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Captômetro do HCC atinge objetivo

Acelerador linear começa a ser

preparado para funcionamento

100 mudas de ipês são plantadas

no Hospital Emílio Carlos 

Idosos do Recanto Monsenhor Albino

ganham espaço para atividades físicas

UNIFIPA recebe selo de Responsabilidade Social

Educação Física participa de circuito do HEC

Fundação recebe prêmio inédito

Graças ao apoio dos grupos de voluntários e da população de Catanduva e região, a Fundação Padre Albino conseguiu, em outubro, alcançar o 
objetivo de arrecadar os cinco milhões de reais necessários para o término do Serviço de Radioterapia/HCC. Página 11.

O engenheiro da Varian Medical Systems Inc. está em Catanduva des-
de o último dia 26 de novembro para realização dos ajustes, montagem 
dos componentes, execução das conexões de operação e calibragem 
do acelerador linear do Serviço de Radioterapia/HCC. Enquanto isso, as 
obras externas avançam. Página 11.

O projeto “Há cem anos plantando solidariedade”, que integra a pro-
gramação do centenário da chegada de Padre Albino a Catanduva, ba-
seado na obra “A árvore das lembranças”, de Britta Teckentrup, plantou 
100 mudas de ipês no entorno do Hospital Emílio Carlos em outubro 
último. Página 07.

Os idosos assistidos pelo Recanto Monsenhor Albino ganharam local 
para a prática de exercícios físicos com equipamentos de ginástica utili-
zados em praças e parques, frutos de doações. O “Espaço de atividades 
físicas Irmã Anália Nunes” foi inaugurado em outubro último. Página 05.

O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA, através da sua partici-
pação na 14ª edição da Campanha de Responsabilidade Social do Ensino 
Superior Particular, conquistou,  por mais um ano e pela oitava vez, o Selo 
Instituição Socialmente Responsável da ABMES (Associação Brasileira das 
Mantenedoras do Ensino Superior). Página 06.

Os alunos do 2º e 3º anos dos cursos de Educação Física - Licenciatura 
e Bacharelado da UNIFIPA participaram do Circuito de sensibilização para 
o envelhecimento do Hospital Emílio Carlos (HEC). A atividade faz parte 
das disciplinas “Atividade física para a terceira idade” e “Educação Física 
para pessoas com defi ciência”. Página 07.

A Fundação Padre Albino recebeu o primeiro troféu de Hospital 
Amigo do Transplante durante o I Encontro Estadual das Comissões In-
tra Hospitalares de Transplantes do Estado de São Paulo. A premiação é 
inédita. Página 08.

Gincana encerra a programação 

dos 100 anos da chegada de Padre Albino

No dia 15 de dezembro será realizada a fi nal da I Gincana Socioeduca-
tiva da Solidariedade iniciada em agosto passado e que encerra as come-
morações dos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva. Após 
o encerramento, os funcionários da Fundação participam de confraterni-
zação no próprio local. Última página.

Parabéns. A Fundação Padre Albino recebeu homenagem do Banco 
Itaú pelo centenário da chegada de Padre Albino a Catanduva. A placa foi 
entregue durante reunião da Diretoria Administrativa. Última página.
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Professores do curso de Agronomia da UNIFIPA plantam ipê com criança convidada.
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Hora do balanço
Não, não se trata 

do famoso balanço 
patrimonial ou coisa 
que o valha, relativo 
à prestação de con-
tas das empresas 
aos sócios, às auto-
ridades tributárias e 
à sociedade de ma-
neira geral. O balan-
ço a que me refi ro é 
mesmo um balanço 
de vida, de ações, de 

atitudes, de autocrítica sincera do que realizamos 
ou que deixamos de realizar, com base nos nossos 
propósitos de início de ano. Pode até parecer cha-
tice, mas por que não fazer? Enfrentar a realidade 
nem sempre é uma decisão prazerosa, mas não 
enfrentar pode agravar o problema ou tão somen-
te postergá-lo. Então, melhor fazer logo.

Dissemos na edição de janeiro deste jornal que 
o ano prometia. Havia grandes expectativas quan-
to às comemorações do centenário da chegada de 
Padre Albino em Catanduva e também da chegada 
do acelerador linear para a Radioterapia. Ambas as 
expectativas se concretizaram - e em grande esti-
lo, como veremos a seguir. Embora ainda faltem 
alguns eventos para fechar as comemorações do 
centenário, o balanço até aqui é muito positivo.

No campo da sustentabilidade, os hospitais da 
Fundação continuaram fi rmes no programa do go-
verno paulista “Santas Casas Sustentáveis”. Com os 
recursos do programa, o que já era bom melhorou 
muito, não só na qualidade do atendimento, mas 
também na renovação de boa parte do parque tec-
nológico dos dois hospitais. Eles continuam pres-
tando excelentes serviços, e com qualidade, embo-
ra isso ainda não signifi que equilíbrio no resultado 
operacional porque nem a tabela SUS nem o pro-
grama Sustentáveis sofreram reajustes.

A situação da saúde no Brasil continuou na 
mesma neste ano. O SUS, que completou 30 
anos de existência, continua a ser, teoricamente, 
um dos melhores sistemas de saúde do mundo, 
só que na prática continua enfrentando muitas 
difi culdades em quase todas as regiões – o Es-
tado de São Paulo e a região de Catanduva, em 
particular, são ilhas de prosperidade nesse que-
sito. Não fosse o protagonismo das Santas Casas 
e hospitais fi lantrópicos, certamente a saúde no 
Brasil seria um caos. Disso decorre a dívida bilio-
nária das Santas Casas, já no patamar dos vinte 
e três bilhões de reais. As últimas eleições com-
provaram o descontentamento da maioria dos 
brasileiros e uma avalanche conservadora varreu 
o Planalto, eliminando grande parte das oligar-
quias perdulárias, renovando e arejando os ares 
de Brasília e da maioria dos Estados federativos.

E o nosso HCC, como vai? Vai bem, graças a 
Deus e a ajuda da população. A Radioterapia, 
carro chefe da maioria dos tratamentos oncoló-
gicos, está prestes a entrar em funcionamento. O 
acelerador linear fi cará operativo dentro de pou-
cas semanas, embora ainda dependerá de ajus-
tes e da fi scalização pela Comissão Nacional de 
Energia Nuclear antes de iniciar os tratamentos. 
Independentemente da Radioterapia, o HCC já 
atendeu, dentro do programa Rede Hebe Camar-
go, milhares de pacientes oncológicos que, de 

outra forma, precisariam se deslocar para outros 
Centros para se tratarem. Para eles e seus familia-
res, o HCC já está produzindo o conforto e a segu-
rança que ansiosamente desejávamos.

Para compensar as defi ciências na prestação 
de serviço à saúde pública, geralmente por fal-
ta de mais recursos fi nanceiros e gestão pública e 
também para suprir os défi cits gerados pelo subfi -
nanciamento dos SUS, a Fundação houve por bem 
implantar, e agora ampliar, seu plano particular de 
assistência à saúde para aqueles que podem pagar 
por isso. O que já era bom fi cou ainda melhor com a 
implantação da Ala Marfi m no Hospital Emílio Car-
los, proporcionando muito mais conforto e tranqui-
lidade para os usuários do Padre Albino Saúde.

Na educação implantamos e consolidamos o 
Centro Universitário Padre Albino – Unifi pa e com 
ele já vieram mais três cursos: Agronomia, Ciên-
cias Contábeis e Farmácia. Outros virão, em bre-
ve, sempre com o compromisso com a qualidade 
do ensino superior, proporcionando aos nossos 
jovens a oportunidade de entrarem no mercado 
de trabalho sem que para isso precisem se des-
locar grandes distâncias em busca de formação.

O AME – Ambulatório Médico de Especialida-
des também continua fi rme em sua trajetória de 
sucesso absoluto em atendimento a pacientes da 
saúde básica que precisam de exames e pequenas 
cirurgias. Só não faz mais por defi ciência na rede de 
assistência à saúde básica, que claudica na logística 
e no absenteísmo (pacientes que marcam consultas 
e exames e não comparecem). Sua avaliação conti-
nua colocando-o entre os melhores do Estado.

E o Recanto Monsenhor Albino, em que pese 
a insubstituível ausência da Irmã Anália, que 
mesmo à distância continua velando por nossos 
internos, vem, cada dia mais, proporcionando o 
que há de melhor em conforto e assistência para 
os nossos velhinhos. Nada lhes falta e ainda são 
cobertos de carinho pelos nossos dedicados fun-
cionários e pela incansável Irmã Maria do Rosário, 
que se vira nos trinta para suprir a falta da “che-
fe” e procura fazer ainda mais. Missão espinhosa, 
certamente, mas cheia de êxito.

E para fechar com chave de outro o ano do 
centenário da chegada de Padre Albino em Catan-
duva, depois de dezenas de atividades e comemo-
rações, vamos conseguir, pela primeira vez, reunir 
mais de mil e duzentos funcionários em uma con-
fraternização de fi nal de ano. Comemoração sim-
ples, como gostava Padre Albino, porém cheia de 
calor humano e reconhecimento pelos bons servi-
ços prestados por nossos colaboradores.

Poderia falar muito mais sobre o bom de-
sempenho da Fundação Padre Albino como um 
todo, principalmente sobre as muitas difi culda-
des que somos obrigados a enfrentar e superar a 
cada ano transcorrido, porém, o espaço não nos 
permite. Fica por conta do prezado leitor fazer 
o juízo restante dos nossos erros e acertos. Não 
vamos pedir salvas ou elogios; pediremos apenas 
compreensão.

Até 2019, se Deus quiser!

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 

Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino

02 – Prof. Nelson Lopes Martins
25 – Natalin Antonio Natalício
  

Coordenadoria Geral

05 - Aparecido do Carmo Pereira dos Santos 
11 - Jonas Alex Pereira
        Rodrigo Martin Arroyo
14 - Luciana Cristina Calza de Carvalho
        Paulo Rodrigo Toniol
16 - Jean Carlos da Silva Risse
17 - Lucas Angeli Lopes
        Ronaldo Pereira da Silva Junior
23 - Marcelo Augusto Bereta
27 - Silmara Regina de Aguiar   

Hospital Padre Albino

01 - Ana Cláudia Santos Silva Fernandes
        Maria Paula Pereira Machado  
02 - Cristianlea Jonaina Tupi Oliveira
         Keila Cristina Dias
03 - Cleide Maria Paulino de Lima
        Mylena Cristina Lima
04 - Renata Verza Antonio Gonçalves
05 - Márcia Aparecida Giacomini Piveta
        Mayara Monise Lourença Cordon
        Natália Ferreira de Souza
        Natane Cristina Firmino Almeida 
06 - Camila Massoni de Souza 
        José Paulo Michachi
        Luciano César Cotrin
        Luiza Trindade Silva Alexandre 
07 - Suellen Cristina Martins de Macedo
08 - Matheus de Souza Martins Gomes
       Tayna Izilda Prais
09 - Cacilda Pontes Gouvea
        Isabel Caetano Santos
10 - Solange Lima Barbosa
11 - Ariane Fernanda Sanches
        Daniela Carolina Leão Lopes
        Lidiane Cristina Pizzi
        Natália Gonçalves Nunes
12 - Ana Lúcia Pizoni da Silva
        Débora Regina de Oliveira
13 - Luzia Gonçalves da Silva
14 - Erivan Pereira Batista
        Karine da Silva Lucio
15 - Rosângela Cardoso Baena Freire da Paz
        Vanilce Pereira de Oliveira
16 - Elaine Aparecida Morial do Prado
17 - Antonio Aparecido Gasparini
        Helena Aparecida de Souza
        Pedro Consoline 
18 – Dr. João Barbizan Filho
         Marco Antonio Salvador
         Regina Perpétuo Morato Crussiari
20 - Thais Cristina Thomazini
21 - Crislaine Sheila Pincetta
        Jucineia Lima Rodrigues Sebastião

19 - Daniela Moyses
20 - Débora de Azevedo
        Michelle Sona da Silva
        Patrícia Simão
21 - Donizeti Socorro Aparecido Martins
        Miriam Aparecida Pinheiro
        Tânia Cristina Manganeli
23 - Isabel Cristina Ferreira da Cruz Pereira
        Lucimar Pinheiro
24 - Letícia Ferregutti
25 - Natalina Pereira 
        Tamires Perpétua Figueredo Gomes
27 - Fabiane Pereira da Silva Cerom
        Marilaine Rodrigues da Silva
29 - Lauraci de Jesus Camargo
30 - Rafaela Sigoli de Almeida

Recanto Monsenhor Albino

11 - Rosangela Cristina Polezel Gerolli
20 - Jéssica Leonel Rossini
21 - Cristina Aparecida de Souza
23 - Andreia Perpétua Ribeiro Millan
28 - Roseli dos Santos Bonfochi
30 - Maria do Carmo Carlos Limeira Guelfi   

Ambulatório Médico de Especialidades - Ame 
11 - Natália Aparecida Ferreira de Souza
14 - Aline Aparecida Del Ré de Souza
15 - Jaqueline Pereira da Silva
18 - Ana Carolina Stuginski
19 - Maria Helena Barbuio Zeneratto
21 - Rejiane Maria da Silva Pengo
22 - Eduardo Rubens Merlin Marini
25 - Érica Bianchi dos Santos Oliveira
28 - Carlos Alexandre Bittencourt
        Milena Fernandes Sechim

Unifi pa - Centro Universitário Padre Albino    
01 - Edgard Mendonça
02 – Prof. Mayrton Mascaro
         Prof. Renato Eugênio Macchione
04 – Prof. Américo Riccardi Vaccari Lourenço
05 – Prof. Eduardo Rogério Malaquias Chagas
         Prof. José Celso Assef
         Prof. Paulo Roberto Vieira Marques
10 - Edenise Aparecida Aleo
11 – Profª Maria Izabela Ferreira
16 – Prof. Joelson Isaac Braga da Motta
17 – Profª Jéssica Maria dos Santos
18 - Sonia da Silva Estevo
19 - Cristiane Raimundo da Silva
20 – Profª Nathália Maciel Maniezzo Stuchi
21 – Profª Maria Isabel Paschoal
        Marina Aparecida Pimenta
22 - Wandersom de Cleyton Ramos
23 – Profª Maria Angela Figueiredo Tuma
24 – Prof. João Marcelo Caetano J. F. Porcionato
29 – Prof. Ayder Anselmo Gomes Vivi
31 - Cleonice Grillo Moura  
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        Dr. Antonio Tadeu Tartaglia
        Aparecida Natalina Morial Roque
        Bruna Braga da Silva
        Nathália Miler Borges
        Vanessa Tatiane Cantelle
23 - Célia Aparecida Pissolito
        Gislaine de Oliveira
         Terezinha de Fátima Pedrassani
24 - Ana Carolina Machado Garcia
        Jheniff er Yoshikawa Pinto
        Vera Lúcia Cordasso de Oliveira
        Zilda Cristina Alves
25 - Celina Fernandes Silva
        Claudenilda Mendonça Cutrim
        Natalina Aparecida Furoni Grava
26 - Keity Emiliene Guim
27 - Raquel de Souza Dias
        Tarcila Aparecida de Souza Figueiredo
28 - Angelina de Cássia Pimenta Rodrigues Zolli
        Letícia Regina São Miguel Alves
        Ludimila Ferreira da Cruz Silva
        Paula Geovana Lonardelli Contrera
29 - Sandra Perpétuo Cruz Sanches Pereira
30 - Andresa dos Santos Pereira da Silva
        Cristina Marson Coimbra
        Márcia Ferreira Antonio Boaventura
        Marla Oliveira Alves
 

Hospital Emílio Carlos

01 - Liliane Cavalcante da Costa
        Nilvania da Silva Passos
03 - Maria Tercilia Salti
05 - Amanda Patrícia Paulino
        Deyvid Augusto Spognardi
        Elisangela Aparecida dos Santos Medina
08 - Darliana Cristina B. de C. Matosinho
        Elaine Barbosa
        José Landim
10 - Eliana Aparecida Cavassani
        Manueli Pedrasoli
        Marciana Cristina Rodrigues Machado
11 - Rogério Rodrigues de Lima
12 - Anielle Abegão de Godoi Bueno
        Joyce Isabela Froelich
        Luciana Lourdes Spinelli
        Oswaldo Marcello Junior
13 - Camila Luzia Nogueira da Silva Vieira
        Márcia Luciane Messias Class
        Meire Reis Lopes Amancio
14 - Edimara Cristina Simoneti Moraes
        Maria Luzia Rocha Francisco
        Taisa Aparecida da Cruz Dermindo
15 – Dr. Farid Felício Casseb Filho
16 - Bruna Geovana de Souza Batista
17 - Karen Romanini
18 - Ágatha Thalita Ferreira Nunes Neves
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DATAS
COMEMORATIVAS

1º - Dia da luta contra a AIDS, do Imigrante e do 
Numismata
02 – Dia pan-americano da Saúde, nacional do 
Samba, da Astronomia e das Relações Públicas
03 – Dia internacional do portador de defi ciência
04 – Dia da Propaganda, do Orientador Educa-
cional, do Pedicuro
05 – Dia internacional do Voluntário
07 – Dia do Ofi cial de Justiça
08 – Dia da Família e da Justiça
09 – Dia do Fonoaudiólogo; da Criança Especial 
10 – Dia dos povos indígenas e do Palhaço; Inter-
nacional dos Direitos Humanos
11 – Dia do Arquiteto e do Engenheiro
13 – Dia do defi ciente visual, do Ótico, do Mari-
nheiro, do Engenheiro Avaliador
14 – Dia Nacional do Ministério Público
15 – Dia do Jardineiro
16 – Dia do Reservista
18 – Dia do Museólogo
20 – Dia do Mecânico
21 – Dia do Atleta
22 - Início do verão
23 – Dia do Vizinho
24 – Dia do Órfão
25 – Natal
26 – Dia da Lembrança
28 – Dia da Marinha Mercante e do Salva Vidas
31 – Dia da Esperança

CURIOSIDADE
O peixe sente dor quando é fi sgado pelo anzol?

A região da boca do peixe é feita de ossos e de ligamentos, mas tem poucas terminações 
nervosas. Como praticamente não existe musculatura, a dor causada pelo anzol é mínima. 

O peixe sente apenas uma pressão mecânica, como se fosse um beliscão. No entanto, se o an-
zol se prende em qualquer outra parte do corpo, o pobrezinho tem uma sensação semelhante 
à dos seres humanos, quando ferimos a perna ou braço.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Queijo

1. O queijo não endurecerá se você passar 
manteiga ou margarina na parte cortada. Para o 
queijo duro fi car macio novamente, coloque-o de 
molho em leite. 

2. O pão de queijo fi cará uma delícia se você 
acrescentar um pouco de coalhada à massa. 

3. O queijo-de-minas se conservará fresco se 
você guardar na geladeira dentro de um recipien-
te fundo com um pouco de água levemente salga-
da. Vire o queijo, de manhã e à noite, para que os 
lados fi quem úmidos.

SEGREDOS CULINÁRIOS

Curiosidades do meio literário 

(e esquisitices dos escritores)

Biscoitinhos rápidos de maisena

Mário de Andrade provocava ciúmes no antro-
pólogo Lévi-Strauss porque era muito amigo da 
mulher dele, Dina. Só depois da morte de Mário, 
o francês descobriu que se preocupava em vão. O 
escritor era homossexual. 

Ingredientes

500 gramas de amido de milho
200 gramas de manteiga ou margarina
1 lata de leite condensado

Modo de fazer. Misture tudo até formar uma 
massa. Enrole com as mãos e dê uma leve 
achatada. Leve ao forno em um tabuleiro for-
rado com papel manteiga por 40 minutos ou 
até dourar em baixo.

TELEVENDAS (17) 3522-6167

18 - Frango com pele pelo frango sem pele

Muita gente pensa que basta despir uma coxa 
de frango assada no prato para se livrar de um 
boom de colesterol. Ledo engano. Retirar a pele é, 
sim, fundamental, mas isso deve ser feito antes de 
levar a carne ao fogo. Quando submetidos ao ca-
lor, a gordura saturada e o colesterol da pele conse-
guem se dissolver e penetrar na carne. 

19 - Queijo pelo tofu

A intenção não é jogar mais pedras sobre o par-
mesão, o provolone e até o Minas, mas abrir espaço 
ao tofu, que é feito de soja. Ele é uma preciosida-
de porque concentra o que o grão tem de melhor: 
proteínas e isofl avonas. A proteína da soja aumenta 
a atividade de receptores que colocam o LDL para 
dentro das células e inibe a principal enzima res-
ponsável pela produção de colesterol. E as isofl a-
vonas não só potencializam a queda do LDL como 
evitam sua oxidação.

20 - Pipoca de micro-ondas pela de panela

Faz toda a diferença investir um tempo a mais 
para estourar o milho no fogão. É uma forma de 
controlar a quantidade de gordura no preparo por-
que no produto de micro-ondas ela já é fi xa. A ver-
são que ganha na praticidade perde pontos porque 
carrega ácidos graxos saturados e trans. Na pane-
la, dá para usar um óleo mais saudável, como o de 
canola. Você aproveita as fi bras do milho, deixando 
seu colesterol em paz. Final.

Você diz: “Não vou conseguir”.
Deus diz: “Eu suprirei todas as suas necessidades”. 

(Filipenses 4:19)
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delci-

des Montes. 

Deus responde

20 trocas que 
valem a pena

Bolinho de 
batata-doce com carne 

Ingredientes

1/2 kg de batata-doce cozida e amassada
1 ovo
3 colheres (sopa) de farinha de arroz
2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
2 colheres (sopa) de salsinha picada
sal a gosto
farinha de linhaça para empanar

Recheio

250 g de patinho moído 
3 colheres (sopa) de azeite 
2 dentes de alho amassados 
1/2 cebola picada 
sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo: Em uma panela, aqueça azeite e 
refogue a carne moída com a cebola e o alho. Cozinhe 
até que ela fi que bem soltinha, mexendo de vez em 
quando. Quando a carne começar a grudar na pane-
la, acrescente um pouco de água e cozinhe em fogo 
baixo até que a água tenha secado e a carne esteja 
bem cozida. Em seguida, o sal e a pimenta-do-reino. 
Reserve. Cozinhe a batata-doce em água e pouco 
sal até que ela fi que bem macia. Com ajuda de um 
amassador de batatas ou até mesmo com um garfo 
grande, amasse bem as batatas e junte o ovo, o queijo 
parmesão, a salsa e mais um pouco de sal e pimen-
ta-do-reino. Por último, acrescente a farinha de arroz 
e misture bem até formar uma massa homogênea. 
Cubra o recipiente com papel-fi lme e leve para a gela-
deira por aproximadamente 20 minutos para descan-
sar. Depois faça bolinhas médias e, com a palma das 
mãos, achate-as e recheie com a carne moída. Modele 
o bolinho novamente e passe-o na farinha de linhaça. 
Faça isso até acabar a massa e a carne moída. Coloque 
os bolinhos em uma assadeira untada com um pou-
co de azeite e leve para assar em forno preaquecido a 
180º C até que eles fi quem dourados.

CULINÁRIA

lazer variedades
“Se as pessoas pensassem um pouco 
mais na morte, não deixariam de dar 

o telefonema que está faltando”. 
(Paulo Coelho)

&



O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de outubro passado pro-
cesso de Recrutamento Interno com funcionários para transferência de uma posição para outra, promoção de um 
nível para outro e promoção de um cargo para outro. Os funcionários aprovados foram:

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

Vanessa Aparecida Mesti cone Enfermeira HPA Enfermeira Coordenadora

Juliana Fachin Enfermeira HPA Enfermeira de Hotelaria

Ana Paula Elias Alves Auxiliar Administrati vo I HPA Auxiliar Administrati vo II

Giselly Júlia Menezes Branzani Auxiliar de Enfermagem HPA Técnica de Enfermagem

Lívia Barrionuevo El Hetti   Fuentes Enfermeira HPA Enfermeira Coordenadora

Andreia Regina Binkowsky Auxiliar de Enfermagem HPA Técnica de Enfermagem

Bruna Gabriela de Oliveira Fisioterapeuta HEC Coordenadora de Fisioterapia

Igor Mozaquio Ferraz Mensageiro AME Auxiliar Administrati vo I

Ederson Donizete Sando Analista Contábil Coordenadoria Analista Contábil I

Murilo Galacini Vieira Analista Contábil Coordenadoria Analista Contábil II

André Luís Dias Moraes Auxiliar Financeiro Coordenadoria Analista Contábil
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Novos companheiros

Recrutamento interno promove funcionários

Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em outubro, que vestem a camisa da Funda-
ção Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!

HOSPITAL PADRE ALBINO 

Maria Cecília Ribeiro Campos
Marla Oliveira Alves
Maxsuel Cosmo dos Santos
Suellen Fernanda Santos Pimentel
Leandra Isabela Fréu
Beatriz de Souza Oliveira
Marieli Aparecida Reverte Rodrigues
Erica Aparecida Pereira Bianchi
Luan Rafael Motta

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Cristiane Sousa dos Santos
Adelice Simão
Josiani Prescila Lujan Callegari
Taynara Lopes Camilo
Luciana da Silva Santos Rodrigues
Karen Ferregutti
Eula Mariani Mateus Vicente
Isabela Assíria Cury
Daniela Moyses 
Karolina Tatiane Marquezini

UNIFIPA

Adriana da Silva de O. dos Santos
Cíntia dos Anjos C. Frederico

AME

Nilva Lourenço da Silva 
Daniele Cristina Selari Pastiga
Jeff erson Batista Souza

RECANTO MONSENHOR ALBINO

Iraneide Borges de Oliveira 

No dia 25 de outubro, o Programa Trampolim 
do SENAC Catanduva entregou ao Recanto o resul-
tado da campanha de arrecadação realizada de 01 
a 25 de setembro, num total de 48 itens. Após a en-
trega o grupo plantou muda de “fl amboyant”.

No dia 19, o Recanto comemorou os aniversá-
rios dos idosos do mês de outubro, Durgan Barreto, 
83 anos; Feliciana Correia, 91 anos; Joana Monte-
leone, 80 anos, e Octávio Dias, 89 anos, com bolo 
doado pela Sra. Gislaine Siqueira. No dia 24 houve 
o Café Humanizado para os colaboradores, com o 
tema “Outubro Rosa”, e no dia 25 a comemoração 
dos aniversários dos funcionários.

Amigos do bem O projeto Amigos do Bem entre-
gou no dia 15 de outubro ao Recanto mantimentos 
arrecadados em campanha. No total foram 100 kg de 
feijão e 160 unidades de gelatinas de 85 gramas.

Atividades No dia 12 de outubro, comemoran-
do N. Sra. Aparecida e o Dia da Criança, o Rotary 
Club de Catanduva promoveu missa em ação de 
graças celebrada pelo padre Francisco, com almo-
ço, lanche da tarde e atividades integrativas com os 
idosos. No dia 23 de setembro, o Grupo Escoteiro 
Cidade Feitiço, sob o comando de Fernando Varoto, 
plantou mudas de árvores nativas da região no en-
torno do Recanto. Em seguida, chá da tarde e ativi-
dades recreativas com os idosos.

Programa do SENAC faz doação

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Outubro/2018

Idosos do Recanto ganham espaço para atividades físicas

Os idosos assistidos pelo Recanto Monsenhor Albino 
ganharam local para a prática de exercícios físicos com 
equipamentos de ginástica utilizados em praças e par-
ques, frutos de doações. O “Espaço de atividades físicas 
Irmã Anália Nunes” foi inaugurado dia 30 de outubro úl-
timo com a presença de conselheiros e diretores da Fun-
dação Padre Albino e dos doadores.

O projeto para a instalação do Espaço foi iniciado em 
2017 pelas funcionárias Analice Gomes Silveira, fi siote-

rapeuta, e Lilian Buniak, psicóloga, que perceberam a 
necessidade de criar um local para que os idosos e fun-
cionários realizassem atividade baseada na prevenção 
de doenças físicas e emocionais. “O objetivo é a melhora 
da capacidade musculo-articular, combate à depressão 
e sintomas de isolamento, promovendo, assim, a saúde, 
motivação e autoestima”, disseram elas.

Os doadores Marcos e Célia Mastrocola Figueiredo, 
Cocam, Cofco, Gráfi ca São Domingos, Venti-Delta, Volcat 

Catanduva, Sidgraf Catanduva e Projeto “Eles acreditam” 
foram homenageados, assim como apresentado o proje-
to técnico de elaboração do espaço.

O presidente da Diretoria Administrativa da Funda-
ção Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, 
agradeceu aos doadores e sobre a homenageada, Irmã 
Anália Nunes, disse que só tem a agradecer pelo traba-
lho, doação, dedicação e amor pelos idosos, Lar dos Ve-
lhos e, agora, pelo Recanto. “Imagino que se Padre Albi-
no estivesse aqui agora, o que ele poderia dizer? Muito 
obrigado! Quanto amor e generosidade têm nesse cora-
ção!”, disse ele, fi nalizando: “Essa homenagem é singela, 
simbólica, pois não há nada nesse mundo que pague o 
que a senhora fez”.

Reginaldo Lopes, gerente do Centro de Serviços Com-
partilhados (CSC) da Fundação, também agradeceu aos 
doadores e disse das difi culdades em manter o Recanto. 
“Todas as doações são sempre bem-vindas”, ressaltou.

O conselheiro e responsável pela Área Social da Fun-
dação, Rodrigo Alonso Garcia, disse da alegria de todos 
pela denominação dada àquele Espaço. “Embora seja 
primordial para o entretenimento de nossos internos, 
o nome que ostenta é brilhante em todos os sentidos, 
pois se traduz em amor ao próximo, exemplar caridade, 
profunda humildade, incomparável caráter, justa admi-
nistradora e outras qualidades mais”, apontou.

Irmã Maria do Rosário, hoje responsável pelo Recanto 
em substituição à Irmã Anália, com problemas de saú-
de, disse que tudo o que se faz na instituição “é tesou-
ro divino” e que o Recanto é doação. Agradecendo aos 
doadores, funcionários e a Fundação pelo apoio, frisou 
que todos são a família Recanto Monsenhor Albino. “Que 
vocês sejam sempre essa família, esse suporte”, fi nalizou.

Irmã Anália Nunes, surpresa pela homenagem, agra-
deceu e falou das difi culdades desde o Lar dos Velhos, na 
Rua Maranhão. “Sempre trabalhei para dar o melhor para 
nossos idosos”, disse, lembrando-se dos amigos a quem 
sempre pediu ajuda e nunca recebeu um não. Agrade-
ceu a equipe, a Fundação Padre Albino e, emocionada, 
salientou a importância “de contar com pessoas de cora-
ção grande como vocês”.

Convidado para desatar a fi ta de inauguração do Es-
paço, Dr. Amarante disse que essa honra deveria ser do 
conselheiro Rodrigo Alonso Garcia, responsável pelo Re-
canto Monsenhor Albino e que há muitos anos vem tra-
balhando pela instituição juntamente com Irmã Anália.

Espaço que leva seu nome.Irmã Anália Nunes desata a fi ta.



UNIFIPA recebe selo de 
Responsabilidade Social

Novembro/201806
AME Catanduva recebe 

visita técnica

Campanha sobre saúde mental

Enfermagem realiza ação

preventiva pelo “Outubro Rosa”

Artigos da Enfermagem serão

publicados em livro eletrônico

Educação a Distância é tema de seminário 

No dia 23 de outubro, colaboradores dos Ambulatórios 
Médicos de Especialidades/AMEs de Jales, Santa Fé do Sul 
e Votuporanga visitaram as instalações do AME Catanduva, 
sob gestão da Fundação Padre Albino. A visita às áreas in-
ternas e externas da unidade teve duração de aproximada-
mente uma hora e contou com a participação de funcioná-
rios administrativos e equipe de enfermagem.

O objetivo da visita foi promover a troca de experiências 
entre as unidades do noroeste paulista, aperfeiçoando o 
atendimento à população.

Através do Apoio Psicopedagógico do NAP (Núcleo 
de Apoio Psicopedagógico), coordenado pela psicólo-
ga Adriana Tonon, a UNIFIPA promoveu no mês de ou-
tubro, alusivo ao 10 de outubro, Dia da Saúde Mental, 
campanha de orientação com boas práticas para ser 
saudável mentalmente. As peças publicitárias foram 
veiculadas nas redes sociais e mídias internas para toda 
a Fundação Padre Albino. O NAP é composto por co-
ordenadores e docentes da UNIFIPA e está dividido em 
Apoio Psicopedagógico, Apoio Cultural, Relacionamen-

No dia 31 de outubro, das 17h00 às 19h00, no Câm-
pus Sede, a Pró-Reitoria de Educação a Distância/PRO-
EAD promoveu o 1º Seminário de Educação a Distância 
da UNIFIPA em parceria com o PROAC, quando foram 
discutidos os principais aspectos desta nova modalida-
de de ensino, suas características metodológicas e as 
implicações legislativas do MEC relacionadas ao EaD. 

A abertura da programação coube ao pró-reitor Aca-
dêmico e de Graduação, Prof. Dr. Antonio Carlos de Arau-
jo, que traçou detalhado panorama sobre a evolução das 
tecnologias de informação e comunicação com ênfase 
na aplicação inovadora no ensino superior. Além disso, 
enfatizou a grande expectativa da UNIFIPA no emprego 
dessas metodologias para todos os cursos da instituição. 

o Selo Instituição Socialmente Responsável da ABMES 
(Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino 
Superior). A certifi cação tem como objetivo mostrar à 
sociedade que a instituição promove ações com foco 
no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável 
da comunidade na qual está inserida. A UNIFIPA parti-
cipou da campanha com 103 atividades desenvolvidas 
ao longo de 2018 e que envolveram 222 professores, 
3.250 alunos, 100 técnicos em 10.851 atendimentos, 
com a participação de 13.036 visitantes.

Em sua 14ª edição, cerca de 800 instituições de 
educação superior aderiram à Campanha da ABMES. A 
maior mobilização aconteceu de 17 a 22 de setembro 
durante a Semana da Responsabilidade Social do En-
sino Superior Particular, quando a UNIFIPA participou 
de forma intensiva das atividades da Semana Monse-
nhor Albino.

De acordo com o pró-reitor de Extensão e Assuntos 
Comunitários, Prof. Dr. Luís Antonio Rossi, a instituição 
visa desenvolver ações que atendam às necessidades 
socioeconômico-culturais da comunidade no âmbito 
da extensão e da ação comunitária. De acordo com 
Rossi, o objetivo é “integrar o Centro Universitário à 
comunidade por meio de programas, eventos e ação 
social, elaborando projetos institucionais que incenti-
vem a prática das ações por parte dos estudantes e 
professores, despertando assim, sentimentos de soli-
dariedade e cidadania”.

O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA, atra-
vés da sua participação na 14ª edição da Campanha 
de Responsabilidade Social do Ensino Superior Parti-
cular, conquistou,  por mais um ano e pela oitava vez, 

O selo tem validade de um ano.

O seminário foi realizado no Laboratório de Informática III da UNIFIPA.

O objetivo da visita foi a troca de experiências entre 
as unidades".

No dia 11 de outubro, o curso de Enfermagem da 
UNIFIPA, através de alunas do 4º ano, realizou ações 
educativas para prevenção do câncer de colo de útero 
e de mama dentro da programação do Outubro Rosa. 
As atividades, desenvolvidas a convite da Unidade de 
Saúde da Família do Jardim Alpino, atenderam deze-
nas de pessoas que passaram pelo local. As alunas ex-
plicaram os fatores de risco, as formas de diagnóstico 
precoce (mamografi a e coleta de Papanicolau), atitudes 
de prevenção, como vacina do HPV, autoexame das ma-
mas, prática de exercícios físicos e a amamentação, para 
redução de riscos da doença.

Setembro Amarelo Na segunda semana de se-
tembro, o curso promoveu ações de conscientização 
contra o suicídio na programação nacional do Setem-
bro Amarelo. Desenvolvidas por alunos do 4º ano da 
graduação, as atividades se concentraram na USF do 
Jardim Alpino. As alunas apresentaram afi rmativas fal-
sas sobre o suicídio aos participantes da ação: “As pes-
soas que ameaçam se matar não fazem isso; querem 
apenas chamar a atenção”. “Quem quer se matar não 
avisa”. “A pessoa que pensa em suicídio quer morrer”. 
“É mente vazia, falta de Deus”. “Conversar sobre o suicí-
dio encoraja o suicídio”. Segundo a Profª Aline Feltrin, 
responsável pela ação, “conversar sobre o suicídio de 
maneira responsável sensibiliza toda a comunidade 
a perceber os sinais de sofrimento de seus familiares, 
amigos e conhecidos prevenindo, assim, o ato extre-
mo”. Além dessas refl exões, os alunos apresentaram 
relatos de casos de superação ao suicídio.

A Editora Atena comunicou a aprovação e o aceite à 
publicação de artigos científi cos de docentes do curso 
de Enfermagem da UNIFIPA que irão compor capítulos 
do livro eletrônico "Fundamentos da Enfermagem", com 
divulgação programada para janeiro de 2019. O livro é 
produção não comercial especializada em publicações 
de relatórios pós-doc, teses, dissertações, monografi as, 
TCCs e artigos na área de enfermagem, tendo como 
missão a difusão do conhecimento.

O artigo “O processo de enfermagem na assistência 
à Síndrome de Ondine” é da coordenadora do curso, 
Profª Drª Maria Cláudia Parro, do Prof. Me. João César 
Jacon e das enfermeiras do Hospital Escola Emílio Car-
los e egressas do curso Marcela Pereira de Sá e Roberta 
Bistafa. O outro artigo é “Tutorial para elaboração de 
diagnóstico de enfermagem: uma proposta educacio-
nal virtual”, de autoria da Profª Drª Maria Cláudia Parro e 
do Prof. Me. João César Jacon.

Também foram apresentados relatos e ex-
periência com relação à utilização do Am-
biente Virtual de Aprendizagem – Moodle 
no curso de Medicina, pelo Prof. Me. Ricar-
do Alessandro Teixeira Gonsaga e precep-
tora médica especialista Izabela Dias Bru-
gugnolli, e no curso de Enfermagem, pelo 
Prof. Me. João César Jacon. Além disso, tive-
ram destaques informações atuais sobre a 
legislação e indicadores do MEC relaciona-
dos ao Ensino a Distância e funcionalidades 
da plataforma Moodle.

Extensão No dia 18 de outubro, no 
Câmpus Sede, foi realizado o I Seminário 
de Extensão. O encontro, que reuniu pro-
fessores e alunos envolvidos em trabalhos 
de extensão, foi coordenado pelo pró-rei-
tor de extensão e assuntos comunitários 

Prof. Dr. Luís Antonio Rossi. Foram expostas as ativida-
des de extensão dos cursos em andamento e a pers-
pectiva para 2019. O acesso ao calendário de extensão 
deve ser feito através do link http://www.unifi pa.com.
br/site/pro-reitorias/proex

Visita A EE Dr. Nestor Sampaio Bittencourt, de Ca-
tanduva, visitou a UNIFIPA no dia 18 de outubro. Os alu-
nos do 3º ano do Ensino Médio conheceram os labora-
tórios, a Unidade Didática e de Pesquisas Experimentais, 
o complexo esportivo, Museu de Patologia, biblioteca, 
salas de aula e toda a estrutura oferecida para os cur-
sos de graduação. O projeto de visitação é coordenado 
pelo curso de Educação Física Licenciatura e a visita foi 
guiada pelo Prof. Me. Daniel Henrique Gonçalves.

to com Egressos e Inclusão e Acessibilidade.
UpToDate A UNIFIPA reforça a disponibilidade do 

UpToDate, ferramenta de suporte à decisão clínica ba-
seada em evidências mais utilizada no mundo, com 
mais de 11 mil tópicos de saúde, atualizações constan-
tes da prática clínica e novidades em mais de 25 espe-
cialidades. A ferramenta está disponível nos computa-
dores dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos e no 
Centro Universitário para alunos, médicos e residentes 
acessá-la. Para isso basta acessar www.uptodate.com

Divulgação

Divulgação
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Chuva e lágrimas no plantio de
ipês no Hospital Emílio Carlos

Após 10 anos, JUCA volta a ser realizado

UNIFIPA inicia digitalização de documentos

A chuva da manhã de 24 de outubro não atrapa-
lhou a realização do projeto “Há cem anos plantando 
solidariedade”, que integra a programação do cente-
nário da chegada de Padre Albino a Catanduva. Na 
verdade ela contrastou com as muitas lágrimas de 
emoção das pessoas que participaram do evento. De-
senvolvido pelos cursos de Agronomia e Pedagogia 
da UNIFIPA, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação, o projeto, baseado na obra “A árvore das 
lembranças”, de Britta Teckentrup, que eterniza a vida 
e memórias através de árvores, plantou 100 mudas de 
ipês no entorno do Hospital Emílio Carlos.

A atividade começou com a recepção aos 27 alunos 
da EMEF Dr. Armando Prandi, na quadra de esportes 
do Complexo Esportivo da UNIFIPA, com brincadeiras 
recreativas, seguidas de lanche. Na sala de espelhos 
do complexo foi contada a história “A árvore das lem-
branças”, livro tema do projeto, encenada por alunos 
do curso de Pedagogia e narrada pela Profª Jéssica 
Maria dos Santos.

O livro celebra a vida e ajuda no resgate das lem-
branças das pessoas amadas. Conta a história da rapo-
sa, que levava uma vida longa e feliz na fl oresta, mas 
quando se sentiu muito cansada entendeu que era hora 
de partir. Tristes, os animais da fl oresta reuniram-se em 
volta da amiga para relembrar os momentos felizes que 
viveram juntos. Porém, uma agradável surpresa aque-
ceu o coração de cada um deles e transformou a dor 
da saudade em alegres e fl oridas árvores de memórias.

Após a apresentação, o presidente da Diretoria 

Após 10 anos, o curso de Educação Física Bacharelado 
da UNIFIPA realizou, no dia 27 de outubro, no Complexo 
Esportivo do Câmpus Sede, o JUCA (Jogos Universitários 
de Catanduva) com a participação de três instituições de 
ensino superior: UNIFIPA, Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) e Faculdade de 
Tecnologia (FATEC), que disputaram as modalidades de 
futsal e voleibol. Na classifi cação geral, a UNIFIPA - Câm-
pus Sede fi cou em 1º lugar, seguida do Instituto Federal; 
FATEC e UNIFIPA – Câmpus São Francisco. 

Aula prática No dia 20 de outubro, o curso de 
Educação Física Licenciatura promoveu Clínica de 
Mini Atletismo no Câmpus Sede e na sede da Coor-
denadoria de Inclusão Social de Catanduva. O curso 
teórico-prático contou com a participação de 35 crian-
ças. Ministrado pelo Prof. Me. Fernando Varoto foram 
abordadas as provas de revezamento de velocidade e 
barreiras, salto em agachamento para frente, corrida 
em escada, saltos cruzados, lançamento do dardo, lan-

 A UNIFIPA iniciou dia 05 de novembro último a di-
gitalização de seus documentos físicos, atendendo a 
Portaria do MEC nº 315, de 04/04/2018, que determina 
a todas as Instituições de Ensino Superior a realização 
desse procedimento até abril de 2020. Para esse tra-
balho, o Setor de Tecnologia da Informação da Funda-
ção Padre Albino pesquisou sistemas de mercado para 
atender à exigência e após avaliação detalhada con-

Colégio Catanduva

recebe o Hospital do Ursinho

Educação Física participa

de circuito do HEC

No dia 18 de outubro, alunos do curso de Medicina 
da UNIFIPA desenvolveram o projeto Teddy Bear - Hos-
pital do Ursinho no Colégio Catanduva. 82 alunos do 
Mini Maternal, Maternal, Pré I e Pré II participaram da 
ação, que visa a familiarização das crianças com o am-
biente hospitalar. O projeto é realizado anualmente há 
quase dez anos em Catanduva.

Organizado por ligas acadêmicas e IFMSA Brazil 
(Comitê local da International Federation of Medical 
Students’ Associations of Brazil) o projeto montou um 
mini-hospital fi ctício no Colégio para que as crianças 
levassem seus ursinhos de pelúcia “doentes” a consul-
tas e cuidados médicos. Os estudantes de medicina 
realizaram a dinâmica pedagógica com atendimentos 
aos alunos e seus bonecos. O objetivo é proporcionar 
integração das crianças com o ambiente hospitalar, 
quebrando tabus e facilitando a compreensão e o en-
volvimento com a equipe de médicos e enfermeiros. 
A ação resulta no estabelecimento de confi ança entre 
médico-paciente através das brincadeiras. 

Os alunos do 2º e 3º anos dos cursos de Educação 
Física - Licenciatura e Bacharelado da UNIFIPA parti-
ciparam do Circuito de sensibilização para o envelhe-
cimento do Hospital Emílio Carlos (HEC) no dia 25 de 
outubro, no período noturno, atividade das disciplinas 
“Atividade física para a terceira idade” e “Educação Física 
para pessoas com defi ciência”. Os alunos vivenciaram as 
estações Difi culdades de locomoção e equilíbrio; Difi -
culdades de audição e visão; Diminuição de olfato e pa-
ladar; Perda de autonomia e na última Estação refl exão 
sobre o envelhecimento e a importância do cuidado 
humanizado ao idoso. O objetivo do circuito é sensibi-
lizar acerca das limitações decorrentes do processo de 
envelhecimento e assim promover uma nova cultura de 
cuidados com a pessoa idosa.

A atividade foi coordenada pela psicóloga Michele 
Menezes do NEP (Núcleo de Educação Permanente) da 
Fundação Padre Albino e pelas enfermeiras do Hospital 
Emílio Carlos Audrey Caroline Arem e Letícia Garisto, com 
participação da docente dos cursos Luciana Cione Basto.

O HEC conquistou recentemente o selo inicial "Hos-
pital Amigo do Idoso", primeira estrela de excelência, e 
caminha para alcançar o Selo Intermediário. A iniciativa 
da Secretaria de Saúde de São Paulo tem como objetivo 
incentivar e apoiar a qualifi cação geronto-geriátrica dos 
hospitais como referência assistencial que inclui, valoriza 
e preserva a autonomia e independência dos idosos.

Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodri-
gues Amarante, emocionado, disse que Padre Albino 
plantou muitas árvores em Catanduva, representadas 
pelas instituições que ele criou e ajudou a criar. “Ele 
deixou vida através dessas instituições responsáveis 
pelo bem-estar da população, proporcionando saúde, 
educação, assistência e cultura”, disse Amarante. “Mui-
tos frutos são colhidos das árvores que ele plantou”, 
fi nalizou, ressaltando a importância da participação 
das crianças no projeto, que passam a conhecer a obra 
de Padre Albino, assim como têm uma lição de preser-
vação da natureza.

Em seguida, as crianças plantaram algumas mudas 
de ipês em área próxima ao complexo e os convida-
dos, de posse das mudas e placas com o nome das 
pessoas homenageadas, plantaram os ipês no entor-
no do Hospital Emílio Carlos. A maioria das mudas é 
de ipê amarelo.

Stella Maniezzo, da revista Middia Magazine, ho-
menageou sua avó materna, Rita Corrêa Serpa, que 
tinha um imenso respeito e carinho pelo Padre Albino, 
que batizou seus fi lhos. “Quero acompanhar de per-
to o crescimento deste ipê, que com certeza crescerá 
e irá fl orir como o amor e a gratidão pela vida”, disse 
ela. “Estou duplamente feliz e emocionada por poder 
plantar o ipê e ainda homenagear Guido Marega, meu 
pai, e Domingos Frigério, meu sogro”, disse a artista 
mosaicista Flávia Frigério. “Após o plantio, com as bên-
çãos de Padre Albino, veio uma chuvinha calma para 
coroar o evento”, comemorou.

çamento ajoelhado, corrida de velocidade, barreiras e 
stalom, salto em distância com vara, lançamento rota-
cional, lançamento para trás e fórmula 1.

Câncer de mama O projeto de extensão “Terceira 
Idade” do curso de Educação Física Licenciatura rece-
beu o mastologista Dr. Eduardo Malaquias Chagas que 
orientou as participantes sobre prevenção e os cuida-
dos relacionados ao câncer de mama, reforçando que 
idosos também podem desenvolver a doença e por 
isso devem realizar o autoexame e a mamografi a para 
diagnóstico precoce.

Egressos No dia 27 de outubro, o curso de Educação 
Física Bacharelado reuniu ex-alunos em seu II Encontro 
de Egressos, na Sala de Ginástica, Danças e Lutas do 
Câmpus Sede. O encontro, aberto pelo coordenador do 
curso, Prof. Me. Igor Augusto Braz, foi dirigido pelos pro-
fessores Cássio Gonçalves e Carlos Alexandre Mendes. 
Os participantes receberam certifi cado e um software de 
avaliação física.

tratou a empresa Stoque, de Minas Gerais, detentora 
do sistema Abaris, que fi cou responsável pela digitali-
zação do acervo inativo; o acervo ativo será feito pela 
própria UNIFIPA.

 Os funcionários Vilma Nassorri e Alessandro Pirota 
fi caram responsáveis perante o MEC pelo acervo acadê-
mico e área de T.I., respectivamente. Serão digitalizados 
mais de 600 mil documentos.

A raposa, com os animais em volta, renasce como 
árvore das lembranças.

Parte das mudas plantadas.

Integrando a criança com o ambiente hospitalar.

O circuito quer promover nova cultura de cuidados 
com a pessoa idosa.

Marketing/FPA
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Fundação Padre Albino recebe prêmio inédito

A Fundação Padre Albino recebeu o primeiro troféu 
de Hospital Amigo do Transplante durante o I Encon-

tro Estadual das Comissões Intra Hospitalares de Trans-
plantes do Estado de São Paulo realizado nos dias 24 
e 25 de setembro no Centro de Convenções Rebouças, 
em São Paulo. A premiação é inédita e a Comissão In-
tra Hospitalar de Transplante (CIHT) da FPA foi a única 
a recebê-lo, devido ao número de captações de órgãos.

Representando os hospitais da Fundação Padre 
Albino, as enfermeiras Érika Fachim Esteves e Cláudia 
Lecínia Correia receberam o troféu e ressaltaram que 
a FPA é destaque entre os hospitais do Noroeste Pau-
lista em captação de córneas e múltiplos órgãos. “Essa 
conquista se deve ao trabalho em equipe, comprome-
timento e humanização de todos os envolvidos no pro-
cesso”, ressaltaram.

A participação dos funcionários é muito importante.

Equipamentos foram expostos no corredor principal 
do hospital.

Enfermeiras dos hospitais receberam o troféu em 
nome da Fundação Padre Albino.

Programa 5S realiza treinamento com auditores

Fundação realiza campanha  Novembro Azul

Quimioterapia promove café

alusivo ao Outubro Rosa

Engenharia clínica 

promove orientações no HEC

Com o objetivo de conscientizar o público masculino 
sobre a importância da prevenção do câncer de próstata, 
a Fundação Padre Albino, através dos hospitais de Cân-
cer de Catanduva, Padre Albino e Emílio Carlos, UNIFIPA 
e Padre Albino Saúde, lançou no dia 1º de novembro a 
campanha Novembro Azul: deixe sua consciência cres-
cer junto com o seu bigode.

O objetivo foi incentivar os homens acima dos 50 

O setor de Quimioterapia da Fundação Padre Albino 
e a AVCC (Associação Voluntária de Combate ao Câncer) 
promoveram, no dia 24 de outubro, café especial alusi-
vo ao Outubro Rosa para os pacientes em tratamento. 
Os presentes assistiram a apresentação do Coral do CPP 
(Centro do Professorado Paulista), degustaram gulosei-
mas e participaram de ofi cina de maquiagem e de amar-
ração de turbante.

A equipe de engenharia clínica da OKamed reali-
zou, de 22 a 31 de outubro, no Hospital Emílio Carlos, o 
workshop “Papel da Engenharia Clínica na Segurança do 
Paciente” com o objetivo de orientar sobre a utilização cor-
reta e padrões de calibração dos equipamentos médico-
-hospitalares importantes para a segurança do paciente.

De 22 a 25 de outubro, a equipe promoveu orienta-
ções nos setores de internação e ambulatórios; no dia 26, 
exposição dos equipamentos no corredor principal do 
hospital e de 29 a 31, na UTI e no Centro Cirúrgico. Os equi-
pamentos apresentados foram Monitor Multiparamétrico 
(controla os sinais vitais), Bomba de Infusão (infusão auto-
mática de medicamentos), Cardioversor (reanimação) e o 
Esfi gmomanômetro (aferição de pressão).

Nos dias 19 e 20 de setembro, nos Anfi teatros Padre 
Albino I e II, foi realizado treinamento com auditores do 
Programa 5S no Hospital Padre Albino com o objetivo 
de prepará-los para as auditorias do programa.

O treinamento foi ministrado pela coordenadora 
do 5S, Bruna Andrade, analista de qualidade do HPA, 
que apresentou os fundamentos do programa, ressal-
tando as documentações que devem ser exigidas no 
momento das auditorias, técnicas para domínio dos 
critérios e fortalecimento para verifi cação de desper-
dício de água. Bruna frisou a importância da participa-
ção dos colaboradores no programa e dos líderes que 
disseminam e preparam as equipes para as auditorias. 
“Diante da importância do programa, deixo o convite 
para outros colaboradores que também queiram fazer 
parte deste time”, disse.

Fernandópolis implanta projeto após experiência exitosa no HPA

A Santa Casa de Fernandópolis iniciou no mês de outu-
bro a implantação do projeto Visita da Gestante à Maternida-
de, após visita técnica no Hospital Padre Albino realizada em 
julho com o intuito de conhecer as boas práticas de humani-
zação daquele hospital mantido pela Fundação Padre Albino.

“Agradeço o apoio e a disponibilidade de todos os 
envolvidos no projeto em receber instituições para 
compartilhar essa experiência exitosa e demonstrar o 
quanto  é importante fazer a diferença quando se tra-

ta de qualifi cação da assistência. Parabenizo a Gestão, 
a  equipe da humanização e da Maternidade pelos re-
sultados alcançados e pela excelente organização que 
presenciamos no dia da visita”, ressaltou a articuladora 
da humanização da DRS XV de São José do Rio Preto, 
Lucinéia Lacerda de Oliveira Santos. A equipe do HPA 
também foi enaltecida pela articuladora de humaniza-
ção do DRS XV, Ana Virginia Bortoloto Sossai, devido 
aos resultados proporcionados a Fernandópolis.

Divulgação

Doação de Órgãos foi tema de Simpósio

A Fundação Padre Albino, por meio de seus hospitais 
Padre Albino e Emílio Carlos, promoveu no dia 27 de se-
tembro, no Anfi teatro Padre Albino, o IV Simpósio de Doa-
ção de Órgãos. O objetivo foi conscientizar sobre a impor-
tância de expressar, em vida, o desejo em ser doador de 
órgãos, uma vez que a legislação vigente no Brasil deter-
mina que a doação é uma decisão da família, tema abor-

dado em campanha de captação de órgãos divulgada 
pela FPA com o slogan “A vontade é sua. A decisão é deles”. 
Com público recorde, o simpósio contou com 210 ouvin-
tes que acompanharam histórias de doadores e transplan-
tados como forma de conscientização sobre o tema.

No dia 24 de setembro, a FPA recebeu o prêmio Hos-
pital Amigo do Transplante devido ao signifi cativo nú-
mero de órgãos captados para transplantes. Até o dia 24 
de setembro de 2018 foram registrados 67 doadores de 
órgãos, contra 28 em 2017, 37 em 2016 e 25 em 2015.

A Fundação Padre Albino divulgou vídeo institucio-
nal sobre a doação de órgãos protagonizado por seus 
colaboradores e familiares. Nas redes sociais, o vídeo teve 
grande alcance e repercussão com 25.979 pessoas alcan-
çadas e 270 compartilhamentos. De acordo com a gesto-
ra de marketing da Fundação, a jornalista Vera Giglio, “o 
aumento no número de doações se deve ao trabalho de 
conscientização da Comissão de Transplante, da disse-
minação da campanha institucional e a conscientização 
da população sobre a importância da doação para salvar 
outras vidas”.

O simpósio teve público recorde. 

Marketing/FPA 

Conscientização O Hospital Emílio Carlos promoveu 
no dia 23 de outubro conscientização sobre o câncer de 
mama, alusivo ao Outubro Rosa, para os colaboradores 
dos setores de Rouparia e Higiene e Limpeza. Participa-
ram 43 funcionários que interagiram através de dinâmi-
ca sobre a importância da mulher cuidar de si, além da 
casa, marido e fi lhos.

Marketing/FPA 
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anos e 45 anos, em caso de histórico familiar, a faze-
rem o exame de prevenção, que pode ser o de sangue 
(dosagem PSA) ou toque retal. Os sintomas são micção 
frequente, dor ao urinar, sangue no sêmen e impotência 
sexual. Para prevenir é importante manter o peso, não 
fumar, manter uma alimentação saudável rica em frutas, 
legumes e verduras, praticar atividade física e fazer o exa-
me anualmente para as idades indicadas acima.
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Campanha contra dengue mobiliza

unidades de saúde e hospitais
Catanduva reforçou a batalha contra o Aedes aegypti 

em campanha de conscientização. O foco da ação é aler-
tar os moradores para os perigos da dengue, levando em 
conta a tendência de aumento de casos positivos da do-
ença na cidade. São 90 diagnósticos confi rmados de den-
gue de janeiro a outubro, que representa o dobro de regis-
tros da doença no mesmo período de 2017. A mobilização 
envolve a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, a Fundação Padre Albino, através de 
seus hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, Unimed Hos-
pital São Domingos e Hospital Mahatma Gandhi.

Por meio da união de esforços, as entidades envolvidas 
buscam chamar a atenção para atitudes simples de enfren-
tamento ao mosquito. A campanha propõe refl exão em re-

lação à responsabilidade individual e coletiva, que começa 
com a limpeza de casas e quintais, gerando mudanças de 
comportamento na vizinhança. Outro apelo é sobre a impor-
tância das famílias permitirem a entrada do agente de ende-
mias em suas casas para a devida inspeção, visando eliminar 
qualquer tipo de material que possa acumular água.

O atual cenário do município aponta para risco de pro-
liferação do mosquito. A situação é refl exo da quantidade 
de larvas encontradas em imóveis vistoriados, que atingiu 
índice de 4,2%, bem acima do tolerável pela Organização 
Mundial de Saúde, que estabelece limite de 1%. Em 2015, 
epidemia de dengue assolou Catanduva. Na época, a ci-
dade registrou 10.714 casos e 36 pessoas morreram em 
decorrência da doença.

Os Gideões distribuíram 600 Novos Testamentos no hospital.

No simpósio, relato de experiências da UTI do HPA.

HEC recebe Gideões Internacionais no Brasil

HPA participa do IX Simpósio de Segurança do Paciente

Recanto Monsenhor Albino promove a campanha “Mãos de Natal”

Mais de 50% da população têm excesso de peso

Não importa a cor. Importa o toque!

Equipe do HPA visita Santa

 Casa de Presidente Prudente

No dia 5 de outubro, o Hospital Emílio Carlos rece-
beu a visita de Gideões, que distribuíram 600 Novos 
Testamentos, Salmos e Provérbios para colaboradores, 
pacientes e acompanhantes. Neste ano, entre os hospi-
tais Padre Albino e Emílio Carlos, mais de 2.400 pessoas 
foram presenteadas com exemplares da Bíblia.

Colaboradores do Hospital Padre Albino participaram 
no dia 26 de outubro, na Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto (Famerp), do IX Simpósio de Segurança 
do Paciente em Enfermagem. Com o tema “Cuidado cen-
trado no paciente”, o objetivo foi relatar experiências da 
inserção da família/acompanhante na UTI adulta daque-
le hospital, através do projeto Visita Estendida.

Participaram do Simpósio, que visou o compartilha-
mento da experiência de vários hospitais para a melho-
ria da segurança do paciente,  a psicóloga Natália Ap. 
Santana Bitencourt, que relatou experiências exitosas 
sobre o projeto na UTI Adulta do HPA, a enfermeira de 
risco Marília Nogueira Angelo Recio, as enfermeiras co-
ordenadoras Lívia Barrionuevo El Hetti Fuentes, Cíntia 
Ap. Fernandes Martin Porta e Daniele Campos, a far-
macêutica Nara Guimarães Ribeiro Garcia, a docente 
da UNIFIPA Profª Me. Maristela Magri e as enfermeiras 
Natália Sanches Colaboni, Ana Laura Ribeiro Flores e 

O Recanto Monsenhor Albino promove a campanha 
“Mãos de Natal” pelo terceiro ano consecutivo. Voltada 
para os internos ela visa a promoção da caridade, frater-
nidade e amor através da doação de presentes e mensa-
gens. Os presentes serão entregues dia 14 de dezembro 
pelo Papai Noel.

A Liga de Endocrinologia e Diabetologia do curso de 
Medicina da UNIFIPA realizou no dia 18 de outubro, no sa-
guão do Hospital Emílio Carlos, avaliações de peso e medi-
das alusivas ao Dia Mundial da Obesidade, comemorado 
no dia 11 do mesmo mês. O presidente docente da Liga, 
Dr. Marino Cattalini, e alunos integrantes da Liga, avalia-
ram cerca de 40 pessoas, entre funcionários e pacientes. 
A mesma campanha foi realizada no sábado, dia 20, no 
Poupatempo, com 80 pessoas avaliadas.

Em 2016 foi registrado que mais de 50% da população 
tem excesso de peso. De acordo com a Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia (ABESO) existe uma pro-

Com o objetivo de ressaltar a importância do cuidado 
na prevenção dos cânceres de mama e próstata, a Fun-
dação Padre Albino, através da UNIFIPA e dos hospitais 
Padre Albino, Emílio Carlos e HCC, em parceria com a 
Prefeitura de Catanduva, plano PAS e Ong Sempre Viva, 
promoveu, no dia 27 de outubro, na Praça Monsenhor 
Albino, o evento de conscientização “Não importa a cor. 
Importa o toque.”, alusivo às comemorações do Outubro 
Rosa e Novembro Azul.

Com a participação de colaboradores e dos médicos 
Bruno Sabino, ginecologista e mastologista, Ugo Vicen-
te, cirurgião oncologista, e Paulo Togni, responsável pelo 
Centro de Diagnóstico por Imagem do HPA, o evento 
proporcionou orientações para prevenção dos cânceres 
de mama e próstata, exames gratuitos, demonstração 
de autoexame com material educativo, distribuição de 
mimos, exposição de próteses, apresentação dos grupos 
da Academia da Saúde, corte de cabelo para doações ao 
HCC, designe de sobrancelha, demonstração da evolu-
ção de cânceres de mama e próstata através de exames 
de imagem e sorteio de exame para detecção precoce 
do câncer de próstata.

Gideões Internacionais no Brasil é uma associação 
evangélica cristã, sem fi ns lucrativos, formada por ho-
mens de negócio, profi ssionais liberais de diversas 
Igrejas, dedicada à distribuição de Bíblias nos hotéis, 
motéis, escolas, hospitais, repartições públicas civis e 
militares, presídios, escritórios de advocacia e consul-
tórios médicos, aeronaves e navios. Presente em 201 
países e territórios, a organização foi fundada em 1899 
em Boscobel, Wisconsin. Em 2015, em todo o mundo, 
a associação distribuiu mais de 2 bilhões de cópias da 
Bíblia em mais de 200 países em todo o mundo. 

Anualmente, os Gideões Internacionais distribuem 
no mundo mais de 87 milhões de Novos Testamentos em 
101 línguas. A distribuição de 1 bilhão de Bíblias e Novos 
Testamentos por integrantes dos Gideões deu-se após 
93 anos (1908-2001). Já o segundo bilhão de Bíblias en-
tregue foi alcançado em menos de 14 anos (2002-2015). Orientações e serviços foram oferecidos na praça.

Visita com troca de experiências.

Natália Salvador Banhos.
O Simpósio foi realizado pelo Núcleo Região Rio 

Preto da REBRAENSP (Rede Brasileira de Enfermagem e 
Segurança do Paciente).

Divulgação
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A equipe multiprofi ssional da UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva) Adulta do Hospital Padre Albino visitou 
a Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente 
no dia 10 de outubro por meio de sua participação no 
projeto “Melhorando a Segurança do Paciente em Larga 
Escala no Brasil (PROADI - SUS)”. O objetivo foi a troca de 
experiências nas tarefas executadas para implementa-
ção das atividades desenvolvidas para a prevenção de 
infecção relacionadas à assistência a saúde e segurança 
do paciente nas UTIs. O encontro teve início com discus-
são da importância da visita multiprofi ssional, visita es-
tendida e também as medidas de implementação para 
prevenção de ITU (Infecção do Trato Urinário), PAV (Pneu-
monia Associada à Ventilação Mecânica) e ICS (Infecção 
de Corrente Sanguínea), sendo fi nalizada com visita in 
loco na UTI Adulto da instituição.

Participaram da visita a coordenadora do Serviço de 
Fisioterapia, Keity Emiliene Guim, o enfermeiro da UTI 
Adulta, Jeff erson Rodrigo Urbano Alves, a enfermeira co-
ordenadora do Núcleo da Qualidade, Maria Cláudia Pic-
colo Barbosa, a técnica de enfermagem  Cristiane Apa-
recida Vianna Azevedo, e a psicóloga Natália Aparecida 
Santana Bitencourt. “A visita proporcionou à equipe uma 
rica troca de experiência e contribuiu satisfatoriamente 
para a implementação de novas atividades para apri-
morar o desempenho na segurança do paciente na UTI 
Adulta do Hospital Padre Albino”, concluiu Keity Guim.

Marketing/FPA 

A campanha, idealizada pelas funcionárias Analice 
Silveira, Lilian Buniak e Carmem Bonutti, foi realizada pe-
las redes sociais com imagens das mãos dos idosos di-
vulgadas no Facebook do Recanto com frases e pedidos 
dos presentes. Os presentes, acompanhados de sabone-
te líquido, foram encaminhados até o fi nal de novembro.  

jeção de que no mundo “em 2025 pode haver cerca de 2,3 
bilhões de adultos com excesso de peso, sendo mais de 700 
milhões com obesidade. O número de crianças com sobre-
peso e obesidade poderá chegar a 75 milhões”.  A ABESO 
destacou hábitos direcionados para as crianças: “fazer uma 
hora de atividade física de moderada a intensa todos os dias; 
consumir pelo menos cinco porções de frutas e verduras dia-
riamente; antes dos dois anos de idade não expor a criança 
a tevês, tabletes ou smartphones e após os dois anos o tem-
po máximo de tela não deve ultrapassar duas horas/dia e o 
consumo de alimentos ultra processados, ricos em gordura e 
açúcar não deve fazer parte da rotina alimentar”.



BRONCOSCOPIA

•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

CARDIOLOGIA

•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

CIRURGIA GERAL

•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS

•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601

CIRURGIA VASCULAR

•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR  E ANGIOLOGIA

•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179

CLÍNICA MÉDICA

•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque  - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

DOENÇA DO SONO

•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

ELETROCARDIOGRAFIA

•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA

•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA

•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080

MASTOLOGIA/GINECOLOGIA

Instituto Jorge de Medicina

•Dr. Bruno C. Sabino  - Rua 13 de Maio 1269  -  Tel: (17) - 3522-5396

NEFROLOGIA

•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Farid Felício Casseb Neto - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586

NEUROLOGIA CLÍNICA

(Adulta e infantil) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a e potenciais evocados audivo e visual.

•Dr. Gustavo de Almeida Herrera  - •Dr. Emílio Herrera Júnior

 Rua Manaus, 438 - Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografi a 

computadorizada e mapeamento cerebral.

•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583

NUTROLOGIA

Obesidade e emagrecimento

•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027

OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO

•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263

OTORRINOLARINGOLOGIA

•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr. - Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin - Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269

PEDIATRIA

•Dr. Antonio Sérgio Munhoz - Rua Ceará, 847 - Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Drª Gisele Maria Couto - Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios - Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

PNEUMOLOGIA E  ALERGIA INFANTIL

•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E ESTUDO DOS FLUXOS

•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

REUMATOLOGIA

•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti - Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870

UROLOGIA

•Dr. Wilmar Calil de Mello - Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511

LABORATÓRIO DE  ANÁLISES CLÍNICAS

Hospital Padre Albino - Rua Maranhão, s/nº
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Os alunos identifi caram as famílias botânicas de 
diversas espécies.

Identifi cação Botânica é tema de atividade da Agronomia UNIFIPA

Alunos do curso de Agronomia da UNIFIPA partici-
param de atividade, no dia 27 de outubro, sobre iden-
tifi cação botânica, abordando a sistemática vegetal, 
que é ramo da Biologia que estuda a diversidade das 
plantas com base nas variações morfológicas e nas re-
lações evolutivas.

Desenvolvida pela docente do curso, Profª Drª Maria 
Izabela Ferreira, a atividade proporcionou aos alunos 
a identifi cação das famílias botânicas de diversas es-
pécies, conhecimento fundamental para o agrônomo, 
“pois o torna capaz de identifi car as plantas, tanto em 
ambientes naturais com grande diversidade quanto nas 
áreas de produção”, explicou a professora, que é Mestre 
em Horticultura e Doutora em Ciências pela UNIPD de 
Pádova, Itália, e em Biodiversidade – Fisiologia de Plan-
tas pela UNESP de Botucatu.

Produtos fi tossanitários

A empresa agrícola global especializada em ino-
vação tecnológica de proteção de plantas e química 
agrícola Arysta LifeScience, através do engenheiro 
agrônomo e consultor técnico Clodoaldo Flaitt, promo-
veu palestra para os alunos do curso de Agronomia da 
UNIFIPA sobre o uso correto e seguro de produtos fi tos-
sanitários, abordando as especifi cidades e históricos de 
utilização de produtos para proteção de cultivos.

“O curso integra programa de sustentabilidade e de 
educação ambiental promovido nas universidades que 
ofertam cursos de Ciências Agrárias e a UNIFIPA, pela ex-
pressividade na educação superior, entrou na pauta da 
Arysta como curso colaborador para aplicação e uso corre-
to de produtos fi tossanitários”, informou o coordenador do 
curso de agronomia da UNIFIPA, Prof. Dr. João Paulo Ferreira.

Divulgação
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O estacionamento está recebendo calçamento 
intertravado.

Captômetro do HCC atinge objetivo Campanha Troco Solidário

A Rede Central de Farmácias, que está realizando a 
campanha Troco Solidário pró Hospital de Câncer de Ca-
tanduva/HCC, entregou a quantia de R$ 3.000,00 arreca-
dada no período de maio a outubro. Do ato da entrega 
participaram Aparecida Maiorano, diretora da Rede, Ga-
brielli Santos, do setor de marketing da Rede, e o diretor 
de captação de recursos da Fundação Padre Albino, Prof. 
Nelson Lopes Martins.

Desde o início, em fevereiro deste ano, a campanha já 
arrecadou R$ 6.021,95.

Graças ao inestimável apoio dos grupos de voluntários 
e da população de Catanduva e região, a Fundação Padre 
Albino conseguiu, neste mês de outubro, alcançar seu ob-
jetivo de arrecadar os cinco milhões de reais necessários 
para o término do Serviço de Radioterapia/HCC.

No entanto, como o presidente da Diretoria Admi-
nistrativa, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, disse 
no dia 25/02/2016, a campanha de captação de recur-
sos lançada não terá mais fi m. “Como todos os demais 
hospitais especializados em oncologia e que atendem 
usuários do SUS haverá necessidade de campanhas 
regulares e constantes de captação de recursos para 
fazer frente ao custeio sempre crescente do serviço 
oferecido à população. Portanto, o que fazemos hoje 
é apenas apertar o botão de lançamento. Daqui em 
diante a campanha já não pertence mais à Fundação 
Padre Albino, mas a toda comunidade, a todos nós 
que de uma maneira ou de outra seremos benefi cia-
dos por mais esse serviço”, alertou.

Apesar da Radioterapia ainda não estar funcionan-
do, a o Serviço de Oncologia da Fundação Padre Al-

bino já atende muitos pacientes diagnosticados com 
câncer que estariam em tratamento em outros centros 
especializados. Neste ano de 2018 já foram realizados 
4.316 atendimentos ambulatoriais, 327 cirurgias e 
2.734 sessões de quimioterapia.

Os recursos arrecadados, a partir de agora, serão 
utilizados para o custeio do Serviço de Oncologia – 
equipe médica, Quimioterapia, cirurgias e, em breve, 
a Radioterapia, que deverá entrar em funcionamento 
no primeiro semestre de 2019. Portanto, a Fundação 
Padre Albino continua contando com o apoio de to-
dos nesta campanha. 

Confi ra o que foi arrecadado até 31/10/18:

Eventos e doações .............................................. R$ 2.584.142,11
Doações através do site ..........................................R$ 49.041,07 
Doações através do 0500 (2016 e 2017) .............. R$ 3.403,72
Doações através da conta de energia elétrica ...R$ 351.222,50
Telemarketing ...................................................... R$ 1.863.350,60
Cofre HCC .....................................................................R$ 28.925,00
Nota Fiscal .................................................................R$ 324.635,89
Total ............................................... R$ 5.204.720,89

Acelerador linear começa a ser preparado para funcionamento

Paraíso recebe o projeto “AME ao próximo”

Educação Física dá show

em mostra discente

Prêmio LIDE Rio Preto 2018

  O engenheiro Renato Alcântara, da empresa Varian 
Medical Systems Inc., está em Catanduva desde o  úl-

No dia 08 de novembro, o Ambulatório Médico de 
Especialidades/AME Catanduva, sob gestão da Funda-
ção Padre Albino, realizou ação de conscientização no 
Centro de Saúde da cidade de Paraíso para redução do 
absenteísmo. O projeto “AME ao próximo” teve a parti-
cipação de 51 moradores.

A conscientização se deu através de banner, fi li-
peta, faixa e música e os moradores foram orientados 
para em caso de não comparecimento a consultas, 
exames e retornos agendados, comunicar-se com 
antecedência de três a quatro dias com a central de 
atendimento do AME para a vaga ser reaproveitada 
por outros pacientes.

Câncer de próstata Dia 12 de novembro, na recep-
ção do AME, foi ministrada palestra alusiva ao “Novem-
bro Azul”. Com o tema “Prevenção do câncer de prósta-
ta”, mais de 50 pessoas acompanharam as informações 

timo dia 26 de novembro para realização dos ajustes, 
montagem dos componentes, execução das conexões 
de operação e calibragem do acelerador linear do Ser-
viço de Radioterapia/HCC.

O processo, segundo ele, deve levar em torno 
de quatro semanas para fi nalização. O engenheiro Re-
nato está acompanhado de um funcionário da Funda-
ção Padre Albino para ajudar nos ajustes físicos da es-
trutura da casamata, além de um gesseiro responsável 
pelos retoques fi nais.

As obras externas também avançam. Novos cami-
nhos pavimentados foram fi nalizados na área direita da 
Radioterapia. Do lado esquerdo foram instalados pos-
tes de iluminação, além da continuidade da colocação 
de calçamento intertravado do estacionamento. Por 
fi m, a passarela de interligação entre a Radioterapia e o 
Hospital Emílio Carlos foi totalmente concretada, dan-
do início à segunda fase das obras.

Na área externa também está prevista a construção 
de espaço multiuso com lanchonete.

do urologista Dr. Fernando Martins Rodrigues. Ele citou 
que o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que 
para cada dois anos sejam diagnosticados 68.220 no-
vos casos de câncer de próstata no Brasil, ressaltando, 
assim, a importância da conscientização.

Gestão estratégica No dia 09 de novembro foi rea-
lizada, na sala de treinamento, palestra com o coach de 
gestão estratégica de pessoas Ericson Tanaka, promoção 
da CIPA 2018/2019 e Administração, reunindo mais de 
30 colaboradores. Foram abordadas questões gerenci-
áveis de pessoas com o envolvimento de técnicas de 
motivação, treinamento e desenvolvimento, visando 
a melhoria da administração e efi ciência dos cola-
boradores. Segundo o palestrante, administração de 
comportamentos internos, aliada a uma boa gestão 
de pessoas, é capaz de melhorar a qualidade de vida e 
produtividade dos funcionários.
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Os alunos dos cursos de Educação Física da UNIFI-
PA deram um show na Mostra Discente de Ginástica e 
Dança dia 14 de novembro no SESC Catanduva. Com a 
participação dos coordenadores José Cione Neto e Igor 
Augusto Braz e dos docentes, o evento foi apresentado 
pelo professor Alexandre Mendes, que organizou as co-
reografi as junto aos alunos da Licenciatura e do Bacha-
relado. A criatividade, dinamismo e animação dos alunos 
contagiaram os presentes. No encerramento, alunos e 
egressos se dirigiram ao palco em uma despedida do 4º 
ano e agradecimento aos professores.

Jogos coletivos O curso de Licenciatura, através do 
Núcleo de Extensão, realizou no dia 10 de novembro 
o curso “Desenvolvendo o ensino dos jogos coletivos 
de quadra através dos jogos pré-desportivos” no Com-
plexo Esportivo do Câmpus Sede. Ministrado pelo Prof. 
Marcus Vinícius Seixas, o curso, gratuito e aberto a pro-
fessores e estudantes de educação física e áreas afi ns, 
abordou a fundamentação dos jogos pré-desportivos 
e princípios dos jogos coletivos de quadra, além de ati-
vidades práticas em quadra.

No dia 22 de novembro, em Rio Preto, foram anun-
ciados os vencedores do 1º Prêmio LIDE Rio Preto, 
promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais. A 
Fundação Padre Albino havia sido indicada pela ACE 
Catanduva para concorrer na categoria “Terceiro Se-
tor”. Nessa categoria venceu o Lar São Francisco de 
Assis, de Jaci/SP, comandado pelo catanduvense Frei 
Francisco Belotti (Frei Nelinho).

Acessórios pró HCC

Em mais uma parceria de sucesso, a Piuka, loja ca-
tanduvense de acessórios femininos, especializada em 
bijuterias e semi-jóias com muita tendência de moda, 
lançou novos acessórios pró Hospital de Câncer de Ca-
tanduva: o conjunto colar e brinco Amor ao próximo 
e a pulseira Abrace. A campanha, estrelada por Thais 
Albuquerque, que tem bela história de batalha e cura 
do câncer de mama, teve o propósito de fortalecer o 
Outubro Rosa. 

As peças estão disponíveis pelo site www.piuka.
com ou na loja física de Catanduva, na Rua Ceará, 426, 
ou pelo telefone (17) 3522-4000.

Doação a hospitais Dia 16 de novembro último, os 
hospitais de Câncer de Catanduva e Emílio Carlos rece-
beram doação de mantimentos através de ação solidá-
ria promovida pelo grupo de motociclistas de Catandu-
va e região. No total foram entregues mais de 750 litros 
de leite e 10 quilos de alho.

Imprensa/FPA
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Gincana encerra a programação dos 100 anos da chegada de Padre Albino

No dia 15 de dezembro, a partir das 8h00, no Câmpus 
Sede da UNIFIPA, será realizada a fi nal da I Gincana Socio-
educativa da Solidariedade que encerra as comemora-
ções dos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catan-
duva. Na fi nal as equipes vão disputar as provas Desafi o 
matemático, Telefone sem fi o, Quiz do livro sobre Padre 
Albino e provas surpresas e a vencedora receberá troféu 
e seus integrantes um dia de folga, além de participarem 
do sorteio de um brinde especial. Após o encerramento, 
todos os funcionários da Fundação participam de con-
fraternização no próprio local.

Provas fi nais O Padre Albino Saúde/PAS venceu a 
tarefa social mensal obrigatória de outubro de arreca-

dação de produtos alimentícios e material de higiene e 
limpeza, com 882 itens. No total as equipes arrecadaram 
cerca de 4.000 itens para os hospitais Padre Albino, Emí-
lio Carlos e Recanto Monsenhor Albino. O PAS também 
venceu a prova mídias sociais (Facebook e Youtube) de 
novembro. No Facebook obteve 2.804 curtidas e com-
partilhamentos; no Youtube foram cerca de 2.200 visua-
lizações. O Hospital Padre Albino venceu a última prova 
de arrecadação, com 2.346,5 itens. No total as equipes 
arrecadaram cerca de 6.180 produtos. A classifi cação das 
equipes para a fi nal é esta:

1º - Hospital Padre Albino – 33.894,5 pontos
2º - Hospital Emílio Carlos – 20.469 pontos

Administrador apostólico 

da Diocese visita a Fundação

Fundação premia vencedores de concursos de redação e curta-metragem

Última apresentação em 2018

O administrador apostólico da Diocese de Catandu-
va, Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, visitou a 
Fundação Padre Albino na manhã do dia 20, sendo rece-
bido na reunião da Diretoria Administrativa.

O presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José 
Carlos Rodrigues Amarante, apresentou Dom Eduardo 
aos diretores, fez uma explanação sobre a Fundação, sua 
atuação nas áreas da saúde, educação e assistência, in-
formou sobre o processo de beatifi cação e entregou a 
ele folder sobre a vida de Padre Albino, relíquia e oração. 

Dom Eduardo disse que pesquisou sobre Padre Albi-
no e a Fundação quando foi designado para Catanduva. 
Elogiou o trabalho dos diretores e conselheiros e da pró-
pria Fundação. Em seguida, o conselheiro e reitor da UNI-
FIPA, Dr. Nelson Jimenes, acompanhou Dom Eduardo a 
uma rápida visita ao Hospital Emílio Carlos e à UNIFIPA.

Dom Eduardo será o membro representativo do 
Bispado de Catanduva junto ao Conselho de Curado-
res da Fundação.

A Fundação Padre Albino realizou no dia 21 de 
novembro, no Complexo Esportivo da UNIFIPA, a ceri-
mônia de premiação dos vencedores do 1º Concurso 
de Desenho Infantil e do Projeto Curta Padre Albino, 
ambos promovidos em comemoração aos 100 anos da 
chegada de Padre Albino a Catanduva e em parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação e Diretoria Re-
gional de Ensino.

As professoras Tânia Fonseca, secretária municipal 
de Educação, e Luciana Lopes Pereira, diretora regional 
de ensino, presentes à solenidade, agradeceram a par-
ceria, elogiando a iniciativa. “Não é para qualquer um 
comemorar os 100 anos da chegada de uma pessoa tão 
especial como Padre Albino”, disse Profª Luciana, desta-
cando que os dois projetos evidenciam o humano - de 
Padre Albino e dos professores envolvidos nos projetos. 
A Profª Gládis Andaló dos Santos, representando o cur-
so de Pedagogia, parabenizou as escolas participantes 
e premiadas, assim como a Fundação por todas as ativi-
dades desenvolvidas durante o ano.

O reitor da UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, destacou a 
importância dos concursos e da comemoração dos 100 
anos e, parafraseando o concurso de curta-metragem, 
pediu para que todos “curtam Padre Albino”. O presi-
dente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José 
Carlos Rodrigues Amarante, disse que Padre Albino 
vive, mesmo depois de 45 anos da morte dele. “Padre 
Albino não vive só pela sua obra; vive no coração das 
crianças que participaram dos concursos e que vão le-

A peça "Padre Albino: legado para uma cidade” 
fez sua última apresentação em 2018 no dia 22 de 
novembro, às 20h00, no Colégio Ressurreição, em 
Catanduva. A Fundação Padre Albino pretende 
programar novas apresentações em 2019, quando 
o teatro municipal estiver pronto, assim como le-
vá-la às cidades da região. A montagem é da Cia da 
Casa Amarela, tem dramaturgia e direção de Drika 
Vieira e Carlinhos Rodrigues e foi baseada no livro 
“Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva – Após-
tolo da Caridade”, de Monsenhor Victor Rodrigues 
de Assis e Pe. Synval Januário (apêndice).

var adiante a imagem dele. Padre Albino está vivo; está 
aqui. A mensagem dele chegou ao coração de cada 
criança. Esse foi o maior prêmio que recebemos”, fi nali-
zou. Em seguida, alunos e professores receberam prê-
mios, medalhas e certifi cados.

Os três premiados do concurso de desenho são da 
EMEI Prof. Mário Antonio Bizari, de Catanduva: Samara 
Moreira Rodrigues, 5 anos, orientada pela Profª Maria 
Amélia Fernandes, 1º lugar; Emilly dos Santos Simiel, 
5 anos, aluna da Profª Ana Paula Pelarin Beneduzzi Lu-
cena, 2º lugar, e Thayller Felipe Andreotti dos Santos, 
6 anos, também aluno da Profª Maria Amélia, 3º lugar.

Os premiados do concurso de curta-metragem são 
Daniel Henrique dos Santos Silva, orientado pela Profª 
Kelli Cristina Carreto Fonseca, da EE Giuseppe Formi-
goni, de Santa Adélia, 1º lugar; Lara Luísa Rodrigues, 
Nicola Diniz Martin, Guilherme Adriano Zucchi, Lucile-
ne Zucchi Zanini e Raissa Gabrielly Cascão, orientados 
pelo Prof. Wander Gustavo Arf, da EE Paulo de Lima 
Correa, de Catanduva, 2º lugar, e Ana Júlia dos Santos, 
Natália de Oliveira Vieira e Ana Laura Nunes Pereira de 
Rosa, orientadas pela Profª Eliana Maria Afonso, da EE 
João Gomieri Sobrinho, de Palmares Paulista, 3º lugar.

Alunas do curso de Pedagogia da UNIFIPA, com 
lanternas, protagonizaram evento cultural baseado no 
texto “O Mundo”, de Eduardo Galeano, e, na sequência, 
cartazes de “abraços grátis” convidaram os presentes a 
se abraçarem. Finalizando a solenidade, Dr. Jimenes e 
Dr. Amarante foram homenageados.

Dom Eduardo (5º da esquerda para a direita) e os 
diretores: elogio ao trabalho e à Fundação.Primeiro lugar no concurso de redação. Primeiro lugar no concurso de curta-metragem

Banco Itaú parabeniza a Fundação
A Fundação Padre Albino recebeu homenagem do 

Banco Itaú pelo centenário da chegada de Padre Albino 
a Catanduva. Os diretores Fabio Munhoz, Marcelo Vicente, 
Henrique Marques e Igor Guizilini entregaram ao presi-
dente da Diretoria Administrativa, José Carlos Rodrigues 
Amarante, placa parabenizando pela data: “Homenagem 
do Itaú à empresa que, desde 1918, vem construindo uma 
trajetória de sucesso. Fundação Padre Albino, parabéns!”

Surpreso e emocionado com a homenagem, Dr. Ama-
rante agradeceu e fez questão de frisar que o Itaú foi a pri-
meira instituição a demonstrar reconhecimento pela data. 
“Independente de parcerias em negócios, esse momento 
de carinho vai fi car registrado”, disse. Os diretores informa-
ram que essa foi a primeira vez que o Itaú entrega placa 
de 100 anos no interior do Estado. “Além de comemorar, 
viemos conhecer a Fundação. A homenagem é também 
reconhecimento da gestão, uma gestão muito séria e que 
vem também melhorando os indicadores”, disseram.

Também presentes, o gerente do Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC) da Fundação, Reginaldo Lopes, a 
gerente de RH, Cristiane Oliveira, e o gerente fi nanceiro, 
Everton Barbosa.

Diretores do Itaú e da Fundação na entrega da placa.
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3º - UNIFIPA – 17.628 pontos
4º - PAS – 16.704 pontos
5º - AME Catanduva – 10.447,6 pontos
6º - Recanto Monsenhor Albino – 7.048 pontos
7º - Coordenadoria Geral – 6.693 pontos
8º - Colégio Catanduva – 2.349 pontos

Rafael Belo


