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Bióloga de Camarões faz intercâmbio na UNIFIPA

Iniciado o projeto Circulador de Saúde

Fundação recebe profi ssionais da saúde do Canadá

Colégio Catanduva oferece aula de xadrez 

para alunos do Ensino Fundamental

Visita Na manhã do dia 6 de maio, a deputada estadual Beth Sahão (PT) 
visitou o Serviço de Radioterapia/Hospital de Câncer de Catanduva. Ela foi 
recebida pelo presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Al-
bino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, conselheiros e gestores das unida-
des de negócio mantidas pela Fundação. Página 06.

Estacionamento O Hospital Emílio Carlos tem um novo estacionamen-
to, gratuito, em área de 5.834 m2, com 157 vagas. Página 07.

No dia 29 de abril, a bióloga camaronesa Hadidjatou Dairou iniciou 
intercâmbio na UNIFIPA. Durante seis meses, ela desenvolverá parte de 
sua pesquisa de doutorado em tratamentos fi toterápicos para a ateros-
clerose nos laboratórios multidisciplinares e de cultura celular daquele 
centro universitário. Última página.

Nos dias 24 e 26 de abril, a Fundação Padre Albino, através do setor de 
Medicina do Trabalho e do Grupo de Apoio ao Trabalhador (GAT), iniciou 
o projeto Circulador de Saúde com o objetivo de auxiliar os funcioná-
rios hipertensos, diabéticos e com sobrepeso que não possuem plano de 
saúde. Última página.

No dia 13 de maio, a Fundação Padre Albino recebeu profi ssionais da 
área da saúde do Canadá que visitavam hospitais e instituições de ensino na 
região em intercâmbio de conhecimento para troca de experiências profi s-
sionais chamado Vocacional Training Team. Página 07.

Os alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Catan-
duva têm aulas de xadrez como disciplina extracurricular. A intenção do 
MEC ao implantar o jogo de xadrez nas escolas é a de desenvolver habi-
lidades, tais como a memorização e o raciocínio lógico-dedutivo, com a 
fi nalidade de motivar e despertar o interesse dos educandos. Página 09.

Maio Amarelo O Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catan-
duva, sob gestão da Fundação Padre Albino, realizou a campanha “Maio 
Amarelo”, com palestra sobre redução de acidentes e trânsito seguro, en-
tre outras ações. Página 11.

Medicina da UNIFIPA recebe nota 4 na avaliação do MEC

HEC e HPA ocupam 1º lugar em avaliação regional

O curso de Medicina da UNIFIPA recebeu nota 4 na avaliação institucional externa do INEP-MEC (na escala de 1 a 5) de renovação de reconhecimento. Dentre os critérios 
de avaliação foram analisadas a organização didático-pedagógica; corpo docente e a infraestrutura. Última página.

Os hospitais Emílio Carlos (HEC) e Padre Albino (HPA) estão na primeira colocação no ranking dos hospitais participantes do Programa Santas Casas SUStentáveis per-
tencentes ao DRS XV (Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto) e, respectivamente, em 3º  e 8º lugares na 5ª Avaliação Estadual feita anualmente com 57 
hospitais fi lantrópicos do Estado de São Paulo participantes do programa. Página 07.
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Voluntariado: 
perdas e ganhos.

O que se ganha 
e o que se perde no 
voluntariado? Por 
que a maioria dos ci-
dadãos prefere não 
abraçá-lo? É moral-
mente justo apenas 
contribuir economi-
camente com as cau-
sas, ao invés de se 
envolver com elas? 

Vale a pena ser voluntário? 
São muitas as perguntas e as respostas se-

rão sempre contraditórias ou evasivas, talvez 
porque a cultura do voluntariado nacional não 
seja ainda um valor consolidado na alma dos ci-
dadãos, diferentemente de outras culturas, que 
já compreendem não caber somente ao Estado 
a responsabilidade pelo bem comum, o auxílio 
aos mais necessitados e a ajuda mútua. Vá lá... 
Que se dê um desconto por sermos uma jovem 
nação, embora saibamos que o espírito de so-
lidariedade permeava os grupamentos ainda 
nos primórdios da civilização e que países tão 
jovens quanto o nosso têm modus mais avança-
dos de lidar com a questão. 

Militando no voluntariado há dezenove 
anos (sete dos quais na presidência da Direto-
ria Administrativa da Fundação Padre Albino), 
posso arriscar-me a contribuir com algumas 
respostas, muito embora o tempo de militância 
não seja tão extenso assim, comparado ao de 
outros voluntários pelo mundo afora. É verda-
de que muitos voluntários permanecem quase 
que anônimos, o que não contribui muito para a 
divulgação dos benefícios do voluntariado tan-
to para quem recebe quanto para quem doa. E 
quando falo em doação, não quero me referir 
apenas à doação de bens tangíveis, como di-
nheiro, bens materiais e equivalentes. Refiro-me 
também e, principalmente, aos bens intangí-
veis, como tempo, dedicação, solidariedade hu-
mana, empatia etc., tão em falta ultimamente. 

Os benefícios do voluntariado são inúmeros 
e incontáveis, tanto em relação ao conforto ma-
terial produzido pela ação, quanto ao conforto 
espiritual, produzido na alma do beneficiário 
e do beneficiado. Só fazendo uma experiência 
para saber do que estou falando. Contudo, o 
exercício do voluntariado é exigente e às vezes 
impõe algum sacrifício. E o primeiro deles é o 
de deixar o comodismo de lado e literalmente 
colocar a mão na massa. O voluntariado desaco-
moda porque as carências estão presentes nas 
vinte e quatro horas do dia, em todos os dias da 
semana. Não há como ser voluntário sem se de-
salojar de algum conforto. Daí porque o simples 
fato de doar dinheiro e bens, embora de suma 
importância para as causas sociais, não deve 
ser considerado necessariamente voluntariado. 
Sem dúvida que se trata de filantropia, que por 
definição significa profundo amor à humanida-
de, porém, às vezes o simples fato de doar di-
nheiro ou bens materiais pode apenas aliviar a 
nossa consciência para justificar o não envolvi-

mento com uma causa. 
O voluntariado é uma atitude essencialmen-

te humana. Nenhuma pessoa jurídica, por maior 
que seja a sua obra ou que tenha a palavra filan-
tropia insculpida em sua razão social, é filantro-
pa na acepção da palavra, senão através de seus 
voluntários (pessoas físicas), que agem em seu 
nome e em seu nome dão concretude aos valo-
res da instituição. 

O voluntariado é uma forma de filantropia 
e é um valor humano por excelência. No seu 
exercício perde-se também um pouco da convi-
vência familiar, porque seja lá qual for o tipo de 
voluntariado que se abrace, ele exigirá sempre 
a presença física do voluntário em muitos mo-
mentos, muitas das vezes em sacrifício de seus 
momentos de lazer pessoal ou com a família. Ar-
risca-se também a ser incompreendido às vezes, 
por pessoas maldosas ou ignorantes que, inco-
modadas, caluniam-no injuriosamente. Para es-
tes devemos apenas responder com as palavras 
de Jesus Cristo, no célebre sermão da montanha: 
“(...) bem-aventurados sereis quando os homens 
vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e 
quando repelirem o vosso nome como infame 
por causa do Filho do Homem! Alegrai-vos na-
quele dia e exultai, porque grande é o vosso ga-
lardão no céu. Era assim que os pais deles trata-
vam os profetas.” (Lc 6–22-23). 

Ser voluntário é, antes de mais nada, ser se-
guidor do Cristo, ainda que nenhum mérito nos 
caiba por isso. Já os ganhos são muitos e gratifi-
cantes, pois as pessoas que foram beneficiadas 
com o seu trabalho jamais se esquecem dos be-
nefícios que receberam, mesmo nem sabendo 
ao certo quem fez. Estarão sempre agradecidas 
e orando por quem as ajudou, ainda que ano-
nimamente. Outras, que o conhecem e sabem 
o que você fez, reconhecem seu trabalho e se 
comprometem em ajudá-lo. As bênçãos que 
você e sua família recebem por isso são imen-
sas. Mesmo nas atribulações e vicissitudes da 
vida, você não se desespera e permanece con-
fiante nas providências divinas, sejam elas quais 
forem, porque você se esforçou para amar como 
Ele nos amou.

O bem interior que o voluntariado produz no 
voluntário é incalculável. Vale a pena ser volun-
tário; os ganhos são muito superiores às perdas. 
Além disso, "aumenta o grau de socialização, au-
menta a autoestima e a satisfação pessoal, me-
lhora as competências do trabalho em equipe, 
acarreta a possibilidade de melhor se enfrentar 
novos desafios, melhora capacidades, aumenta 
a motivação e satisfação no trabalho, aumenta 
o reconhecimento por parte dos outros colabo-
radores e da empresa, estimula a criatividade, 
melhora a saúde, é fonte de realização pessoal e 
permite maior desenvolvimento pessoal e pro-
fissional". (Wikipédia).

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 
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Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino

08 – Valdi Fornazieri
30 – Dr. Vanderlei Carlos Facchin

Membros Honorários da Fundação Padre Albino
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Hospital Padre Albino
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        Maria Eduarda do Prado Machado 
        Olivia Ferreira de Menezes 
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        Paula Fachina 
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        Izabela Cristina Martins 
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        Maria Rita Paschoal de Moraes 
        Robson Ferro Anacleto 
10 - Rosângela Maria da Mata Comelli 
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        Viviane Aparecida dos Santos Justino 
11 - Alexandra Monteiro 
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        Davi Fabiano Nery 
        Sandra Siqueira Costa Anselma 
        Suzana Forcato Guimarães 
12 - Cleonice Leonardi de Oliveira 
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        Jaqueline da Silva Ribeiro 
        Nayara Cristina Nance 
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        Lúcia Helena da Silva Octaviano 
        Maria Sueli Bighelin 
        Nádia Barakat Kato
 

Recanto Monsenhor Albino
02 - Fábio Pagliotto da Conceição 
03 - Celso Rodrigues Martins 
06 - Edna Rodrigues dos Santos Napedri 
20 - Getulino Alves de Oliveira 
21 - Elaine Márcia Gomes de Castilho 
        Luciene de Jesus Sousa do Prado 
29 - Tereza de Aguiar Souza

Ambulatório Médico de Especialidades - AME 
01 - Kelen Martins Fernandes 
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Colégio Catanduva 
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15 - Prof. Dalísio de Santi Neto 
       Profa. Maria Tereza de França Roland 
16 - Profa. Ana Paula Jorge 
       Prof. Nilson Mozas Olivares 
17 - Maria Lucília da Costa Oliveira 
       Profa. Rafaela Marega Frigério Lopes 
18 - Prof. João Ivaldo Cancian 
20 - Prof. Daniel Henrique Gonçalves 
       Janaina Garcia de Oliveira
21 - Prof. Paulo Ramiro Madeira 
24 - César Raul Rigotti Junior 
25 - Prof. Cássio Gustavo Santana Gonçalves 
       Profa. Luciana Sabatini Doto Tannous Elias 
       Solange Dotti Rossi 
26 - Prof. Jaime João Jorge 
       Prof. Joacyr Vargas 
27 - Tissiane Eid Barbosa Ashino 
28 - Prof. Guilherme Zuanazzi 
29 - Prof. Wladimyr Pedro Sestito
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14 - Aparecida de Fátima Silva 
        Heliana Mauricio F. Pereira 
        Rita de Cássia Maldonado Conceição 
15 - Joyce Silva Barbosa 
        Miria Aureliano Pereira 
        Priscila de Cássia da Cunha 
16 - Michele Bruna da Silva 
        Thaise Iglesias Dada 
17 - Cássia Regina Moreira Ferreira 
        Nilma Rodrigues de Souza 
        Rita de Cássia Bonhin 
18 – Dr. João Ivaldo Cancian 
18 - Larys Rebeca Previdelli Pereira 
        Mariângela José Teixeira 
        Nadir Helena Coghi Martins 
        Natália Pereira Vieira 
19 - Alysson Moisés da Silva 
        Andréia Cristiane do Nascimento 
20 - Antonio Gonçalves Sobrinho 
        Cleiton de Jesus Barbosa 
        Elizabeth Aparecida Rovoltini 
21 - Eliana Trindade Chaves Pereira 
        Isabella Bittencourt Rubiano 
        Marcela Fazoli Branca 
23 - Delange Cristina Costa 
24 - Aniely de Lima Pinceli 
        Dr. João Batista de Azevedo Pinto 
        João Batista Viana 
        Paulo César Fatorelli 
        Zilda Aparecida Rodrigues 
        Zilda Sousa Pereira Alves 
25 - Ariele da Silva Xavier 
        Thaine Alves de Jesus 
26 - Ana Carolina Cordeiro Rulli 
        Digiandréia Gislaine Pereira 
        Edileia Brito Lisboa 
        Elisangela Patrícia de Moura 
        Joseli Aparecida Brighenti Spognardi 
        Joyce Monielle da Silva Danin 
        Kellen Cristina Bodor 
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        Juliana da Cruz Alves Ferreira 
        Luís Carlos de Macedo 
        Vanessa Carolina Tedesqui Nepomuceno 
28 - Karolinne Santana de Carvalho 
        Mariana Silva da Cruz 
29 - Cristina Perpétua Masteguin Corredera 
30 - Elisandra Martin Cabral Galdi 
        Karoline dos Santos Reis

Hospital Emílio Carlos
01 - Juscélia Costa Pereira de Carvalho 
        Monise Gomes Fernandes Pires 
02 - Claudete Aparecida Mendes Salvador 
        Mara Regina Dotto Gussi 
        Marília Nogueira Ângelo Recio 
        Rafaella Lídia dos Santos Moreno Aguiar 
03 - Elaine Cristina dos Santos Silva 
        Naiara de Araújo 
05 - Eliane Cristina Toledo 
09 - César Augusto Gonçalves da Cunha 
        Cláudia Cristina Corradi V. Barbosa 
        Luciana da Silva Serafi m 
10 - Elaine Cristina de Oliveira 
        Vanessa Cristina Bernardes Morgado 
11 - Luciane Bertoluci Teodoro 
12 - Cristiane Patrícia de Matos 
13 - Antônia de Fátima Rodrigues 
        Antonia de Oliveira Brusqui 
14 - Carla dos Santos Ribeiro de Souza 
        Hugo Cid Ferrizzi 
15 - Luana Cristina Wanderley de Araújo 
        Mayara Cristina Furlan 
16 - Renato Antonio Vick 
18 - Célia Maria Alves de Castro 
21 - Isabela Assíria Cury 
23 - Tiago Jesus Garbim 
25 - Manoel Moreira da Silva Filho 
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DATAS
COMEMORATIVAS

01 – Dia da Imprensa
02 – Dia Nacional de Combate à Cefaleia
03 – Dia Mundial do Administrador de Pessoal 
04 – Dia mundial das crianças vítimas de agressão
05 – Dia mundial do meio ambiente; da Ecologia
07 – Dia da liberdade de imprensa
08 – Dia do Citricultor
09 – Dia do Porteiro e do Tenista; Dia da Imunização
10 – Dia da Língua Portuguesa
11 – Dia do Educador Sanitário
12 – Dia dos Namorados
13 – Dia de Santo Antonio e do Turista
14 – Dia do Doador de Sangue
15 – Dia do Paleontólogo
17 – Dia do Funcionário Público aposentado
18 – Dia do Químico e do Imigrante Japonês
20 – Dia do Revendedor e do Vigilante
21 – Dia da Mídia
24 – Dia de São João
25 – Dia do Imigrante
26 – Dia do Meteorologista
29 – Dia de São Pedro e São Paulo, da Telefonista 
e do Pescador
30 – Dia do Caminhoneiro e do Economista

CURIOSIDADE
Um peixe de água salgada vive na água doce? E um peixe de água doce, vive em 

água salgada? 

Não. Os líquidos que circulam no corpo do peixe de água salgada têm aproximadamente a 
mesma quantidade de sais da água do mar. Se o peixe for colocado em água doce, a concen-
tração de líquidos de seu corpo será maior que a do ambiente. O peixe absorverá água e não 
terá como eliminá-la, porque seu rim é pouco desenvolvido. Ele inchará e poderá explodir. E 
se um peixe de água doce for colocado no mar, a concentração de líquidos de seu corpo será 
bem menor que a da água e ele perderá líquido até fi car desidratado.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

1. Quando os suspiros já estiverem assados, não 
os tire imediatamente da assadeira. Deixe que eles 
esfriem um pouco. Assim, eles não se quebrarão. 

2. Quando você preparar suspiros ou glacê, pe-
neire o açúcar de confeiteiro antes de usar. 

3. Para que os suspiros fi quem bem sequinhos, 
deixe a porta do forno entreaberta, usando para 
isso uma caixinha de fósforos vazia, o cabo de uma 
colher de pau ou um pano. 

4. Antes de cortar merengues, mergulhe a faca 
em água fervente. 

SEGREDOS CULINÁRIOS

TELEVENDAS (17) 3522-6167

O pimentão, cientifi camente conhecido como 
“Capsicum Annuum”, é muito utilizado na culinária 
de todo o mundo. Existem frutos com diferentes co-
res sendo as mais conhecidas o verde, o amarelo e o 
vermelho, mas também outras variedades bastante 
exóticas, como o branco, o roxo, o azulado, preto e la-
ranja. São plantas nativas do México, América Central 
e do norte e América do Sul.

Os pimentões são legumes “roliços”, moldados 
em forma de sino com três ou quatro lóbulos, existin-
do, contudo, outras variedades que têm uma forma 
mais cônica e sem distinção de lóbulos. Em Portugal, 
o termo pimentão tanto pode ser sinônimo de pi-
mento, ou seja, a planta ou fruto, como a especiaria 
que se produz a partir do fruto, também conhecida 
como páprica. O principal componente do pimentão 
é a água, apresentando, por isso, baixo valor energé-
tico. É uma boa fonte de fi bra insolúvel, que melhora 
o trânsito intestinal e ajuda a regular o apetite.

Os pimentões destacam-se pelo seu conteúdo 
em vitamina C e carotenos, sobretudo os pimentões 
vermelhos. Dentro dos minerais, destaca-se o potás-
sio. Devido ao seu elevado conteúdo em água e baixo 
teor energético, o pimentão é adequado para uma 
dieta de controle de peso. Além disso, o seu conteú-
do em fi bra promove maior sensação de saciedade e 
favorece o trânsito intestinal, o que pode ajudar a re-
gular o apetite e, assim, a manter um peso saudável.

A vitamina A, C e E são antioxidantes e ajudam a 
proteger das agressões. A vitamina A é também im-
portante para a visão e para manter a pele, o cabe-
lo e as mucosas em bom estado. Já o ácido fólico é 
importante para a divisão das células, formação de 
glóbulos vermelhos, auxilia o sistema imunitário e 
ainda previne malformações no feto durante a gra-
videz. O elevado teor de potássio e baixo em sódio 
favorecem equilíbrio adequado dos fl uídos corpo-
rais e uma eliminação mais efi caz de fl uídos exces-
sivos e toxinas. Além disso, o potássio intervém na 
contração muscular, ritmo cardíaco e na regulação 
da tensão arterial.

Na hora de escolher, prefi ra pimentões rijos, bri-
lhantes e sem manchas ou indícios de podridão. Os 
pimentões são não climatéricos, ou seja, não amadu-
recem depois de colhidos. Como exemplo, temos o 
fato de um pimentão verde, depois de colhido, nun-
ca passar a vermelho. O pimentão pode ser conser-
vado na parte inferior da geladeira, dentro de uma 
película plástica por mais de uma semana. Também 
pode ser congelado, de preferência inteiro, para di-
minuir a exposição ao ar que pode degradar quer o 
sabor quer o conteúdo nutricional.

Séculos I-IX

41 – Nossa Senhora do Pilar
231 – São Gregório, o Taumaturgo, e Nossa Senhora
325 – São Nicolau de Mira e Nossa Senhora
363 – Nossa Senhora das Neves
363 – São Basílio e Nossa Senhora
455 – O soldado e Nossa Senhora
552 – O menino judeu e Nossa Senhora
626 – Nossa Senhora Auxiliadora
636 – Estrela do Mar
714 – A mãe de Santo Estevão e a Virgem Maria
815 – Santo Anscário e Nossa Senhora
836 – Imaculada Conceição

Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

A preocupação excessiva com doenças fazia 
com que o escritor de origem tcheca Franz Kafka 
usasse roupas leves e só dormisse de janelas aber-
tas para que o ar circulasse - mesmo no rigoroso 
inverno de Praga.

Anos das aparições de Nossa Senhora

Curiosidades do meio literário

(e esquisitices dos escritores).

Os benefícios do 
pimentão

Pavê de maracujá e coco

Ingredientes

Massa

5 fatias de pão de forma sem casca
1 xícara (chá) de coco fresco ralado
1 xícara (chá) de leite condensado desnatado
½ xícara (chá) de suco concentrado de maracujá
1 colher (sopa) de gelatina em pó incolor e sem sabor
2 claras em neve

Decoração

Polpa de um maracujá
½ xícara (chá) de água
1 colher (chá) de amido de milho
2 colheres (sopa) de adoçante dietético em pó, 
próprio para forno e fogão
1 xícara (chá) de coco fresco ralado

Modo de preparo

Em uma assadeira coloque as fatias de pão de for-
ma e leve para assar no forno médio por cerca de 
10 minutos ou até começar a dourar. Coloque-as 
no liquidifi cador para triturar. Despeje o pão tor-
rado em uma tigela e misture com o coco ralado, 
formando uma farofa. Reserve. Hidrate e dissolva 
a gelatina em pó, conforme as instruções da em-
balagem. Reserve. Em uma tigela misture o leite 
condensado com o suco de maracujá, acrescente 
a gelatina dissolvida, as claras em neve e misture 
delicadamente. Coloque uma camada deste cre-
me de maracujá em cada taça, em seguida colo-
que uma camada da farofa de coco. Repita a se-
quência até completar a taça, fi nalizando com o 
creme de maracujá. Leve para gelar por cerca de 
15minutos. Enquanto isso, prepare a calda. Em 
uma panela misture a polpa do maracujá, a água, 
o amido de milho e o adoçante. Misture e leve 
ao fogo médio por cerca de 10 minutos ou até 
engrossar. Deixe esfriar. Coloque o coco fresco e 
a calda de maracujá para decorar. Sirva gelado.

CULINÁRIA

lazer variedades “Diz-se que a paixão nos 
faz pensar em círculo”. 

(Oscar Wilde)&



O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de abril passado processo 
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:
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Novos companheiros

Recrutamento interno promove funcionários

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

HOSPITAL PADRE ALBINO 

Thais Breyla da Silva Cruz
Miriã Aureliano Pereira
Ana Paula Silva de Ataíde
Roberta Lauani Dermindo de Oliveira
Marcia Rodrigues Bardela
Natália Romera
Amanda Coleti Ribeiro
Letícia Costa Santos
Thaine Alves de Jesus
Elizete Santos Ribeiro
Patrícia Piassi Nascimento
Bianca Moreira Sitta
Isabela Cruz Paleuco Galiardo
Natália Zangrossi de Mello

Sandra Gabriela Côrrea
Ana Júlia Feijó Damião

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Bianka Oliveira Coutinho
Quezya Rodrigues da Silva
Kelly Sabrina dos Santos
Arlene Rodrigues Batista
Tatiani Mancini
Aline Silva Avelino
Larissa Cristina Costa
Maria Elisandra Gonçalves 
Jaqueline da Silva Ribeiro
Cátia Suelen Neri
Lucineia Soares dos Reis

Mariana Vaz
Miriam da Costa Pinto Marta

COORDENADORIA GERAL

Caio César de Oliveira

AME

Mariane Pires Garbim Buzo

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO

Ivani Oliveira Santos
Beatriz Batista de Lima

RECANTO MONSENHOR ALBINO

Elisangela Rodrigues de Mattos

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Abril/2019

FPA participa da 28ª edição do Congresso da FEHOSP
No período de 22 a 25 de abril, a Fundação Padre Al-

bino participou da 28ª edição do Congresso Anual da 
FEHOSP, em Atibaia/SP. O encontro, promovido pela Fede-
ração das Santas Casas e Hospitais Benefi centes do Esta-
do de São Paulo, teve como tema “Fazendo check-up na 
gestão: efi ciência no diagnóstico, sucesso no tratamento”. 
Através de palestras, debates e apresentação de cases, o 
objetivo foi a troca de experiências e conhecimento.

Liderados pelo presidente da Diretoria Administrati-
va, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, representantes 

de departamentos da Fundação participaram do con-
gresso, sendo eles; Coordenadoria: Reginaldo Donizeti 
Lopes, Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira, 
Tatiane Kratuti Devitto, Angélica Rodrigues da Costa e 
Célia Marilda Francisquetti Casarini; AME Catanduva: Ka-
rulini Davoli Prescilio Polo e Drª Marcela Dias Azém de 
Figueiredo; Hospital Emílio Carlos: Dr. Jussemar Roces 
Rios, Jeff erson Cavalgante de Souza e Leandro Martins; 
Hospital Padre Albino: Renata Aparecida Rocha Bugatti, 
Maria Aparecida Veronesi Bigoni, Regina Perpétua Perei-

ra Pardim e Simone Aparecida Trovó.
Paralelamente ao congresso foram realizados nove 

fóruns de Cadeia de Suprimentos – Compra, Almoxa-
rifado e Farmácia, Qualidade e Segurança do Paciente, 
Jurídico e a 28º Mostra de Materiais, Equipamentos e 
Serviços Hospitalares. O evento anual é destinado a pre-
sidentes, provedores, administradores, diretores clínicos 
e técnicos, farmacêuticos, nutricionistas, advogados, 
profi ssionais da comunicação, TI, contadores, enfermei-
ros, gestores de qualidade, universitários e demais pro-
fi ssionais da área da saúde.

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para

Ana Paula Franco de Souza Copeira HPA Recepcionista
Adalgisa Cris  na de Campos Técnica de Enfermagem HEC Instrumentadora Cirúrgica
Vicente Ba  sta dos Santos Auxiliar de Manutenção HEC Ofi cial de Manutenção I
Marília Nogueira Angelo Récio Enfermeira HEC Enfermeira Coord. Qualidade
Aidêgina Ferreira de Godoi Rocha Enfermeira HEC Enfermeira Coordenadora
Lucas Trassi Adami Auxiliar Administra  vo I nível I UNIFIPA Auxiliar Técnico III nível IV
Danilo Aparecido de Souza Auxiliar Administra  vo I nível I UNIFIPA Auxiliar Técnico III nível IV
Mariana Leide Bara  a Mensageira AME Auxiliar Administra  vo I
Jhonatas da Silva Oliveira Assistente de Edifi cações Coord. Analista de Manutenção
Flávio Fernando Pascolat Engenheiro Civil Coord. Gerente Manutenção e Obras
Jéssica Siqueira Monteceli Enfermeira Assistencial HPA Enfermeira 
Ana Carolina Stuginsky Enfermeira Assistencial HPA Enfermeira
Fernanda Couto Sivieiro Auxiliar de Enfermagem HEC Técnica de Enfermagem
Daniela Aparecida Lilli Recepcionista HPA Porteira 
José Ribeiro Lino Junior Porteiro HEC Auxiliar de Almoxarifado
Adriana da Mota Santos Silva Auxiliar de Enfermagem HPA Técnica de Enfermagem
Emília Cris  na Furtado Auxiliar de Enfermagem HPA Enfermeira 

Projeto de corrida e caminhada

Treinamento para 
equipes de manutenção

No dia 28 de abril, a Fundação Padre Albino, por meio 
do NEP (Núcleo de Educação Permanente) e do GAT (Gru-
po de Apoio ao Trabalhador), em parceria com a UNIFIPA, 
SESC Catanduva e Secretaria Municipal de Esportes, Lazer 
e Turismo, iniciou o Grupo de Corrida e Caminhada FPA, 
voltado para funcionários da instituição.

As atividades aconteceram no Complexo Esportivo da 
UNIFIPA, com alongamento, caminhada, corrida e sorteio 
de prêmios do Padre Albino Saúde e a participação de 26 
pessoas. Nos dias 21 e 26 de maio ocorreram no Parque 
dos Ipês e no Complexo Esportivo da UNIFIPA. Os próxi-
mos encontros acontecerão nos dias 04 e 18 de junho.

No dia 06 de maio, das 8h00 às 11h30, a Fundação 
realizou, na antiga sala do glaucoma do Hospital Emílio 
Carlos, treinamento sobre “NR 10 - Segurança em instala-
ções e serviços em eletricidade” para treze equipes de ma-
nutenção do AME Catanduva, Coordenadoria e hospitais 
Emílio Carlos e Padre Albino.

Promovido pelo – SESMT/FPA, o treinamento foi minis-
trado pelo engenheiro de Segurança do Trabalho Rodrigo 
Manzoni e teve como objetivo a capacitação, aperfeiço-
amento e reciclagem dos funcionários. A ação integra o 
cronograma e plano anual de treinamentos de 2019. 

A equipe da Fundação no congresso.

O primeiro grupo contou com a participação de 
26 pessoas.

Marketing/FPA
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Tomógrafo adquirido para a Radioterapia chegou dia 06/05 Ateliê Amor ao próximo doa mais 
de R$ 14 mil ao HCC

Alunos do SENAC Catanduva
 visitam o HCC

1º Jantar dos Namorados pró HCC

Na tarde do dia 6 de maio, o Serviço de Radiotera-
pia/Hospital de Câncer de Catanduva recebeu o novo 
tomógrafo específi co para radiologia Somatom Pers-
pective 16 -Slice – Conf, que pesa 2,8 toneladas. A sala 
destinada a ele está sendo fi nalizada pelo Setor de Ma-
nutenção e Obras da Fundação e posteriormente o to-
mógrafo será instalado pela equipe da Siemens.

“O tomógrafo será utilizado na simulação de todo o 

tratamento por meio de uma imagem em 3d para faci-
litar a entrega da dose em local específi co determinado 
pelo radioterapeuta. Na tomografi a teremos o mapea-
mento do corpo do paciente e os acessórios de posi-
cionamento que serão utilizados durante o tratamento 
individualizado. Para facilitar a reprodutividade em to-
das as frações, contamos com a ajuda dos lasers na sala 
do tomógrafo e na sala do acelerador”,  explicou a física 
médica do HCC, Thaís Regina Anghinoni.

O tomógrafo custou R$ 1.463.490,00, verba utilizada 
da emenda parlamentar de 2018 do ex-deputado Sin-
val Malheiros, no valor total de R$ 3.498.262,00, sendo 
que o restante foi utilizado na compra de outros equi-
pamentos para o Hospital Emílio Carlos.

Acompanharam a chegada do aparelho o presiden-
te da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José 
Carlos Rodrigues Amarante, o superintendente Regi-
naldo Donizeti Lopes, a gerente do Centro de Serviços 
Compartilhados, Cristiane Oliveira, o administrador do 
Hospital Emílio Carlos, Benedito Rodrigues, e o ex-de-
putado federal Sinval Malheiros, autor da emenda par-
lamentar que possibilitou a compra do aparelho.

No dia 02 de maio, o presidente da Diretoria Ad-
ministrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues 
Amarante, recebeu do “Ateliê Amor ao próximo” nova 
doação daquele grupo de voluntárias do HCC/Hospi-
tal de Câncer de Catanduva. A coordenadora Lourdi-
nha Fávero entregou recibos de depósitos no valor de 
R$ 14.846,60, resultado da comercialização do artesa-
nato feito pelas voluntárias do ateliê.

Dr. Amarante agradeceu, lembrou que Lourdinha 
foi a primeira pessoa a oferecer-se para ajudar o HCC 
e disse da importância do trabalho de captação de re-
cursos iniciado por ela. O conselheiro e vice-reitor da 
UNIFIPA, Prof. Nelson Oliani, presente ao ato, também 
elogiou o trabalho das voluntárias. “Vosso trabalho é 
fantástico. Ainda mais porque é feito com as mãos, que 
passam boas energias para quem executa o trabalho e 
para quem recebe. Muito útil”, ressaltou.

No último dia 07 de maio, o Serviço de Radioterapia/
Hospital de Câncer de Catanduva/HCC recebeu a visita de 
14 estudantes da XXXI Turma de Aprendizagem Profi ssio-
nal Comercial em Serviços Administrativos do SENAC Ca-
tanduva, acompanhados pela Profa. Joyce M. Santaguita.

De acordo com a professora, o objetivo da visita 
do grupo foi a obtenção de informações para o de-
senvolvimento de projeto que possa ajudar o HCC. O 
grupo foi acompanhando pelo supervisor de relações 
institucionais Carlos Ernani Sangiorgi, enfermeira de 
hotelaria Aline Pereira de Almeida e pela física médica 
Thaís Regina Anghinoni. 

A Loja Maçônica Acadêmica Mário Paludetto nº 284 
realiza o 1º Jantar dos Namorados pró Hospital de Cân-
cer de Catanduva no dia 12 de junho, às 20 horas, no 
Maison Villa Nobre. No jantar, cujas bebidas estão in-
clusas, haverá sorteio de uma moto e vários brindes e 
show com a Banda Elektra. O convite está à venda por 
R$ 150,00 e 70% da renda serão revertidos ao HCC. In-
formações e adesões: 3311-3365.

Beth Sahão recebe explicações sobre o funcionamento do acelerador linear.

O ex-deputado Sinval Malheiros e membros da 
Fundação acompanharam a chegada do tomógrafo

Deputada Beth Sahão visita a Radioterapia/HCC
Na manhã do dia 6 de maio, a deputada estadual Beth 

Sahão (PT) visitou o Serviço de Radioterapia/Hospital de 
Câncer de Catanduva acompanhada do ex-prefeito Félix 
Sahão, do vereador Wilson Paraná, e do médico e ex-secre-
tário da saúde, Dr. João Barbizan. Na ocasião, a deputada 
foi recebida pelo presidente da Diretoria Administrativa 
da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Ama-
rante, pelos gestores das unidades de negócio mantidas 
pela Fundação, conselheiros e convidados.

“Estamos muito próximos de colocar a Radioterapia 
em funcionamento, aguardando apenas a liberação do 
aparelho pela CNEN. Vamos precisar ainda mais da aju-
da de nossos representantes, pois desde 2016 já regis-
tramos 140% de aumento no número de atendimentos 
oncológicos”, informou Dr. Amarante, explicando que os 
encaminhamentos, em função da Rede Hebe Camargo, 
estão sendo feitos para o HCC. Agradecendo o empenho 
da deputada na liberação da verba pelo governo federal 
para a aquisição do acelerador linear, ressaltou que “tudo 
isso só foi possível graças aos nossos representantes parla-
mentares e à sociedade civil, que abraçou a causa. Somos 
gratos pela disponibilização das emendas e também pela 

abertura da emissora Nova TV para que a 
nossa campanha ‘Abrace o HCC’ chegasse 
até a população”, frisou.

A deputada Beth Sahão lembrou que a 
luta dela para melhorar o tratamento dos 
pacientes de Catanduva foi iniciada em 
2003, quando conseguiu um micro-ôni-
bus para transportá-los com mais conforto, 
e reiterou seu compromisso com o HCC. 
“Vamos continuar trabalhando junto com 
a Fundação nas demandas que surgirem. 
Os números já mostram o crescimento no 
atendimento antes mesmo do Serviço de 
Radioterapia iniciar. Vamos continuar lu-
tando para que a Fundação consiga man-
ter o excelente serviço nessa área, tão fra-
gilizada, que é a saúde”, afi rmou.

Durante sua explanação, o presidente da Fundação 
divulgou números comparativos do atual quadro de aten-
dimento oncológico da entidade de 2016 até 2018, que 
mostram o aumento de 140% nos atendimentos ambula-
toriais, 111% nas internações e 49% na Quimioterapia. “Tri-

plicamos nossa equipe médica (de 05 para 15) e realiza-
mos melhorias no Laboratório de Patologia, ambulatórios 
e parque tecnológico para oferecer o melhor tratamento 
e vamos precisar ainda mais da ajuda para custear o trata-
mento dos nossos pacientes”, fi nalizou Dr. Amarante.

Marketing/FPA
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2ª Porcada pró HCC é realizada no Irupy, em Paraíso

Voluntários do Bem doam mais de R$ 50 mil ao HCC

No último dia 11 de maio, a partir 18h00, foi realizada 
pelo Grupo de Voluntários da cidade de Paraíso a 2ª Porca-
da pró Hospital de Câncer de Catanduva/HCC, no distrito 
de Irupy, em Paraíso. No evento houve venda de porções 
tradicionais, bebidas, leilão de prendas e show de prêmios 
com sorteio de 800 reais.

Durante a festa, o Prof. Nelson Lopes Martins, dire-
tor de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino, 
agradeceu aos voluntários pela realização da porcada e ao 
grande público que prestigiou esta segunda edição. Na 
ocasião também foram apresentadas informações sobre 

O grupo Voluntários do Bem entregou R$ 53.137,00 
em doação ao Hospital de Câncer de Catanduva/HCC, na 
manhã do dia 03 de maio, para o presidente da Diretoria 
Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos 
Rodrigues Amarante. O valor foi arrecadado no evento 
Tarde do Bem – 3º Café Colonial, que teve a participação 
do Bazar do Clube Santa Ágata e de 700 pessoas.

Dr. Amarante agradeceu a doação e o empenho dos 
voluntários. “É uma verdadeira corrente do bem. Vocês 
acreditaram com fé no projeto do HCC e logo estare-
mos com a Radioterapia em funcionamento. A dedica-
ção de todos os nossos voluntários é contagiante e isso 
deu credibilidade à nossa causa”.

 Próxima ação O grupo Voluntários do Bem de San-
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ta Adélia já se prepara para a 1ª Cavalgada do Bem, que 
acontece no dia 23 de junho, às 9h30, com almoço às 
12h. As adesões estão sendo vendidas pelos voluntá-
rios por R$ 20. Informações 3311-3365.
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o HCC, estrutura, chegada do tomógrafo e o processo fi -
nal de vistoria pela Comissão Nacional de Energia Nuclear/
CNEN para a liberação do aparelho e o início do atendi-
mento aos pacientes.

Doação de gado No último dia 28 de abril, o HCC, atra-
vés da gerente de Captação de Recursos Angélica Rodri-
gues Costa, participou, em Irapuã/SP, do leilão de gado pró 
Hospital do Amor. O HCC recebeu, em doação, cinco cabe-
ças de gado de Daniel Lanzone; Jorge Lomba e Armando 
Borgazo Lomba; Zica Borges; Paulo Nardachione; Maurílio 
Malhares e Antonio Vieira.



Maio/2019 07
HEC e HPA ocupam 1º lugar em avaliação regional

  Os hospitais Emílio Carlos (HEC) e Padre Albino 
(HPA) estão na primeira colocação no ranking dos hos-
pitais participantes do Programa Santas Casas SUSten-
táveis pertencentes a DRS XV (Departamento Regional 
de Saúde de São José do Rio Preto) e, respectivamente, 
em 3º  e 8º lugar na 5ª Avaliação Estadual feita anual-
mente com 57 hospitais fi lantrópicos do Estado de São 
Paulo participantes do programa.

O HPA, classifi cado como Hospital Estruturante, de 
alta complexidade, sendo referência em atendimentos 
complexos, como cirurgias cardiovasculares e torácica, 
hemodiálise e neurocirurgias, e o HEC, classifi cado como 
Hospital Estratégico, de média complexidade, são avalia-
dos trimestralmente pelo programa, criado em 2014, por 
meio de 44 indicadores de qualifi cação de gestão e de 
produção, entre eles indicadores de alta hospitalar, ética 
médica, capacitação e treinamentos, controle de infecção 

hospitalar, incidência de queda de pacientes, entre outros.
Os administradores dos hospitais Emílio Carlos, Bene-

dito Carlos Rodrigues, e do Padre Albino, Renata Rocha 
Bugatti, atribuem a avaliação à qualidade da assistência. 
“Em cinco anos de criação do Programa temos aprimo-
rado nossos atendimentos e procedimentos, buscando 
sempre a excelência na assistência”, ressaltaram.

O programa Somos SUStentáveis foi instituído pela 
Lei 16.109/2016 e tem por objetivo contribuir para o 
desenvolvimento de um parque hospitalar de referên-
cia no Estado, capaz de prestar serviços de saúde de 
qualidade e resolutivos, de média e alta complexida-
des, que atendam às necessidades e demandas da po-
pulação, em especial aquelas encaminhadas pelo setor 
de regulação do acesso, e integrar as redes de atenção à 
saúde no Estado. O órgão responsável por sua avaliação 
é a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo.

Treinamentos sobre resíduos e cateterismo vesical

Fundação recebe profi ssionais 
da saúde do Canadá

Páscoa no Setor de Oncologia

No dia 16 de abril, às 7h00, a Fundação Padre Albi-
no, através do Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e da 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH do 
Hospital Emílio Carlos, realizou treinamento do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
aos funcionários do Hospital Emílio Carlos. As atividades 
desenvolvidas por Rodrigo Manzoni, Carlos Henrique 
Ornellas, Marília Cecília Diniz e Rosana Marcelino Braz, 
na Sala D2 da UNIFIPA, no Câmpus Sede, tiveram como 
objetivo instruir e orientar os funcionários sobre as novas 
mudanças no modo adequado de descarte de resíduos.

Entre os dias 22 e 26 de abril, o Núcleo de Educação 
Permanente e o Serviço de Controle de Infecção Hospi-
talar/SCIH do Hospital Emílio Carlos (HEC) promoveram o 
treinamento “Cateterismo vesical de demora e alívio e me-
didas de manutenção” com enfermeiros da unidade, vi-
sando o aprimoramento e atualização do dispositivo com 
o objetivo de promover melhoria nas condições de saúde. 
O treinamento foi ministrado pelas enfermeiras Erika Fa-
chim Esteves, do NEP, e Rosana Marcelino Braz, do SCIH.

No dia 13 de maio, a Fundação Padre Albino recebeu 
profi ssionais da área da saúde do Canadá que visitavam 
hospitais e instituições de ensino da área na região, em 
intercâmbio de conhecimento para troca de experiên-
cias profi ssionais chamado Vocacional Training Team. O 
grupo visitou o Hospital Padre Albino, Hospital Emílio 
Carlos, Serviço de Radioterapia/Hospital de Câncer de 
Catanduva e a UNIFIPA, onde foram guiados por profi s-
sionais de cada unidade.

Formado por farmacêutica, Jennifer Schoenhals; pe-
diatra, Thomas R. Gerbasi; enfermeira, Claire Harkness; 
e médica de família especialista em emergência Anna 
Marie Wysynski, o grupo, que pertence ao Rotary Inter-
nacional Distrito 7090, foi acompanhado pelos governa-
dores assistentes do Rotary Internacional Distrito 4480 
Valentim Dias e Geovana de Cássia Ronche Dias. A visita 
contou com a participação do indiano Adhit Naer, que 
está em intercâmbio escolar em Catanduva, e do funcio-
nário da FPA Carlos Ernani Sangiorgi, que colaboraram 
como intérpretes.

Os pacientes do setor de Quimioterapia e do Ambula-
tório de Oncologia do Hospital Emílio Carlos receberam 
ovos de páscoa doados pelo Supermercado Acapulco, 

de Novais, para o Hospital de Câncer de Catanduva. Ao 
longo da semana, os pacientes em tratamento ganha-
ram o mimo alusivo à data.

“O HEC e o HCC agradecem a doação do Marcelo Kar- 
woski Barrionuevo, proprietário do supermercado, pois 
essas doações fazem toda a diferença no dia-a-dia dos 
nossos pacientes que estão enfrentando a batalha do 
câncer”, agradeceu Angélica Rodrigues, gerente de cap-
tação de recursos da Fundação Padre Albino. “Prova dis-
so é a gratidão com que somos recebidos no momento 
da entrega. É difícil não se emocionar com tanto carinho”, 
contou Mariana Leite, auxiliar administrativa do setor.

Pacientes Funcionários do Hospital Emílio Carlos 
distribuíram mini ovos de chocolate e bombons para 
os pacientes presentes nos dias 16 e 17 de abril. A ação, 
denominada Doce Páscoa, foi desenvolvida pelo Serviço 
Social e pelo Ambulatório de Ortopedia. 

Novo estacionamento do HEC
está em funcionamento

Ala Amarela recebe grupo Bija de Catanduva

HEC promove ação 
pelo Dia das Mães

O Hospital Emílio Carlos entregou um novo estacio-
namento, gratuito, dentro de seu complexo hospitalar 
que atenderá aos pacientes da Ala Marfi m, médicos, 
alunos da UNIFIPA, funcionários e demais usuários e co-
laboradores. A obra teve duração de seis meses, super-
visionada pelo diretor auxiliar administrativo da área 
de Manutenção e Obras, José Silas Januário, em área de 
5.834 m2, com 157 vagas, sendo oito para idosos e qua-
tro para pessoas com defi ciência.

“O novo estacionamento proporcionará mais con-
forto e segurança, além de maior quantidade de vagas 
disponíveis, evitando assim que infrações sejam come-
tidas, como estacionar em locais proibidos ou em vagas 
preferenciais”, ressaltou o administrador do HEC, Bene-
dito Carlos Rodrigues.

Nos dias 11 e 24 de abril, o grupo Bija de Catanduva 
visitou os pacientes da Ala Amarela do Hospital Emílio 
Carlos. Por meio do Reiki Coletivo, uso de energia uni-
versal, os integrantes do Bija, utilizando o método que é 
natural e holístico, agem nos pontos e na intensidade ne-

O Hospital Emílio Carlos realizou no dia 10 de maio 
ação comemorativa pelo Dia das Mães, com painel de-
corativo e distribuição de pipoca em homenagem às 
mães presentes no hospital. A ação foi desenvolvida pe-
los funcionários do hospital e teve por objetivo “realçar 
as lembranças de que quem cuida também precisa ser 
cuidado, porque Mãe é uma palavra tão simples e pe-
quena, mas de um signifi cado e cuidado gigantescos”, 
enfatizaram os promotores.

O estacionamento tem mais de 5 mil m2.

Treinamento de cateterismo vesical.

A ação foi desenvolvida por funcionários.

Os pacientes do Ambulatório de Ortopedia 
receberam chocolate.
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cessária para com os pacientes e acompanhantes, bus-
cando restaurar o equilíbrio mental, físico e emocional. 

Os encontros são semanais e os pacientes e acom-
panhantes relatam os sentimentos de paz interior e a 
energia contagiante com a visita do grupo.

Tocando em frente

O Comitê do Idoso do Hospital Emílio Carlos reali-
zou no dia 11 de abril o encontro “Tocando em frente” 
com as integrantes do projeto Terceira Idade do curso 
de Educação Física Licenciatura da UNIFIPA. O encontro 
foi baseado na canção de Almir Sater e contou com diá-
logos sobre o amor. 

“Realizamos dinâmica para identifi car a pureza do 
amor, através da troca de experiências, e um bate-papo 
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sobre o amor ser mais falado do que vivido nos tempos 
atuais”, explicou Maria Nacci, assistente social do HEC, 
que concluiu “as participantes contaram lembranças 
que as remetiam ao amor e à força, como a visita dos 
pais, a conquista por trabalho perto da mãe, o padri-
nho que levava doces e com isso ensinava a magia da 
simplicidade, amamentar os fi lhos e as amizades que a 
distância não apagou”.
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HPA atinge em 18 meses meta de 3 anos

Paciente atribui boa recuperação
ao atendimento do HPA

A Ouvidoria do Hospital Padre Albino foi procurada 
por Celso Antonio Oliveira, atendido na Unidade de Ur-
gência e Emergência, Centro Cirúrgico e internado no 
4º andar, para elogiar os serviços prestados durante sua 
permanência no hospital.

“As noites nos prontos atendimentos são muito lon-
gas e enquanto estive ali pude notar os funcionários 
dando o sangue para atender da melhor forma a todos, 
inclusive os pacientes da região. Só tenho a agrade-

cer por todo o atendimento na recepção, a equipe do 
urologista Dr. Marcel Calegari Hayashi, que realizou a 
cirurgia, os funcionários do Centro Cirúrgico e a todos 
do 4º andar, onde permaneci em recuperação. Todos 
muito bem humorados, de um cuidado com a limpeza, 
a alimentação e, principalmente, nas trocas de plantão, 
quando a enfermeira passava leito por leito conferindo 
medicações e procedimentos e isso passa muito mais 
segurança para a gente e ajuda muito na nossa recupe-
ração”, elogiou Celso.

Celso esteve no dia 25 de abril no Hospital Emílio 
Carlos para a retirada dos pontos e sonda pós-cirurgia. 
“Estou me recuperando muito bem e só tenho a agra-
decer por todo o cuidado e carinho de todos”, concluiu.

 Dados

O Hospital Padre Albino registrou, no mês de março 
de 2019, 99,09% de Índice Geral de Satisfação, contabi-
lizando 98,74% de satisfação nas internações e 99,14% 
nos atendimentos ambulatoriais (exames e unidades de 
pronto atendimento/urgência e emergência). O Índice de 
Recomendação não foi diferente, registrando 99,34% na 
recomendação geral, 98,23% na internação e 99,46% na 
indicação das unidades de Pronto Atendimento e exames.

Exposição de mesa microbiológica com orientações.

Sr. Celso Antonio Oliveira com o Dr. Marcel Hayashi.

Reunião com a equipe apresentou o resultado.

Ouvidoras trocam experiências em visita técnica.

Funcionários recebem orientação sobre uso de equipamentos.

O Hospital Padre Albino recebeu no dia 07 de maio 
a 4ª visita da equipe técnica do Hospital Albert Einstein 
para apresentação de resultados de 2018 do PROADI-
-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institu-
cional do Sistema Único de Saúde) “Melhorando a Se-
gurança do Paciente em Larga Escala no Brasil”.

O hospital tinha como meta reduzir em 50% as infec-
ções em três anos, que foi atingida em 18 meses, tendo 
como desafi o manter as melhorias já implementadas 
e envolver os familiares e acompanhantes no cuidado 
com os pacientes. Após a apresentação dos resultados, 
a equipe técnica visitou a UTI Adulta do HPA, onde re-
gistrou orientações, apontamentos e elogios ao setor.

HPA e HEC realizam a 
Semana de higiene das mãos

Abril pela segurança do paciente

Troca de experiências entre Ouvidores

No dia 05 de maio comemorou-se o Dia Mundial de 
Higiene das Mãos e os hospitais Padre Albino e Emílio 
Carlos prepararam programações especiais alusivas à 
data nos dias 02 e 03 de maio.

No dia 02 houve exposição de mesa microbioló-
gica e orientações de higiene pelos profi ssionais dos 
hospitais e Foto Cabine, em que os funcionários pu-
deram, com animação, disseminar a campanha. Já no 
dia 03 foram ministradas palestras sobre o tema pelos 
infectologistas do SCIH (Serviço de Controle de In-
fecção Hospitalar) Arlindo Schiesari, no HPA, e Silvio 
César Perpétuo Ribeiro, no HEC. No horário de funcio-
namento do refeitório do "Emílio Carlos" foi realizada 
conscientização e orientação sobre a prática correta 
de higiene das mãos. No refeitório do HPA o Capitão 
Álcool, personagem caracterizado pelo técnico de en-
fermagem da Hemodiálise David Roberto Bueno da 
Silva, promoveu incentivo à prática. Os participantes 
receberam um frasco com álcool gel.

Para encerrar as atividades, o coral Vozes da Peda-
gogia da UNIFIPA apresentou-se no saguão principal 
do Hospital Padre Albino com a paródia "Xô bactéria", 
autoria dos alunos João Paulo Rodrigues e Kelli Fonse-
ca e todos os participantes cantaram juntos com o co-
ral. No HEC, os funcionários promoveram o The Voice 
Emílio Brasil, com apresentação de paródias e jurados, 
o que animou e conscientizou os presentes no saguão 
dos ambulatórios. Os vídeos das atividades estão dispo-
níveis no Instagram @fundacaopadrealbino nos desta-
ques em Higiene das Mãos do perfi l.

A higienização das mãos em Serviços de Saúde é 
uma das Diretrizes da OMS (Organização Mundial de 
Saúde) preconizada para garantir a segurança do pa-
ciente. “A higiene realizada no momento certo e da 
maneira correta pode salvar vidas. Antes de tocar o pa-
ciente e de realizar qualquer procedimento asséptico é 
importante que o profi ssional lave adequadamente as 
mãos para evitar a transmissão de micro-organismos 
que podem causar infecções”, ressaltou o infectologista 
Silvio César Perpétuo. O infectologista Arlindo Schiesa-
ri ressalta que “a higienização também é fundamental 
após o contato com o paciente, inclusive em caso de 
exposição a fl uidos corporais, e depois de remover as 
luvas. O profi ssional deve lavar as mãos mesmo que 
tenha tocado apenas as superfícies, mobília e objetos 
próximos ao paciente, assim como ao sair do ambiente 
de assistência”, fi nalizaram.

A Campanha de conscientização ainda contou com 
premiação de dois aparelhos de ar condicionado para 
os funcionários que criaram frases sobre a importân-
cia da higiene das mãos. As ganhadoras foram a auxi-
liar de enfermagem da Ala Marfi m do Hospital Emílio 
Carlos Carla Christina Correia com a frase “Eu lavo, tu 
lavas, nós lavamos e com as infecções nós acabamos!” 
e Isabel Aparecida Pechim Silveira, do Serviço de Hi-
giene e Limpeza do CDI, com a frase “Mãos higieniza-
das, bactérias derrotadas, pacientes agradecidos com 
a vida preservada”. A Comissão julgadora foi composta 
por dois membros do SCIH, um membro do Comitê de 
Higienização das Mãos e dois funcionários indicados 
pela administração do HEC.

A equipe de Ouvidoria do Hospital Padre Albino reali-
zou, no dia 12 de abril, no período da manhã, visita técnica 
para troca de experiências no AME Catanduva. 

Na ocasião, as colaboradoras Jéssica Fernanda Lei-
te, Mariane Cajuella, Maristela Neves e Natália Cristi-
na Roma foram recepcionadas pela assistente social e 
responsável pela Ouvidoria do AME Catanduva, Tânia 
de Cássia Carbonera Parra, que apresentou a unidade. 
Na sequência, as profi ssionais discutiram o processo 
de trabalho com foco em pautas similares como, por 
exemplo, o sistema de gerenciamento de manifesta-
ções OuvidorSES Online, entre outras. Para o ouvidor 
dos hospitais da Fundação Padre Albino, Dr. Júlio Cé-
sar Fornazari, a busca pelas melhores práticas é uma 

O Núcleo de Segurança do Paciente e Gerencia-
mento de Risco e o Comitê Transfusional do Hospital 
Emílio Carlos promoveram, nos dias 09, 16, 29 e 30 
de abril, atividades alusivas ao Abril pela segurança 
do paciente.

As ações foram o Workshop de Engenharia Clíni-
ca, em que os funcionários da enfermaria do hospital 
receberam orientações sobre o uso de equipamen-
tos médico-hospitalares, e a Oficina de Hemoterapia, 
com dinâmica entre os enfermeiros e apresentação 
de vídeo de simulação realística para toda a equipe. 
O objetivo da ação foi o de capacitar e atualizar a 
área de enfermagem do hospital garantindo  a segu-
rança dos pacientes.

A ação teve apoio dos setores de Engenharia Clí-
nica, com treinamento, e do Marketing, com produ-
ção de material de orientação audiovisual.

premissa do serviço. “A troca de informações é sempre 
muito enriquecedora, independentemente do domínio 
das técnicas preconizadas”.
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Todos os idosos do Recanto foram vacinados.

O ator Carlinhos Rodrigues interagiu com os 
participantes no Museu Padre Albino.

350 pessoas participaram da caminhada.

Colégio Catanduva realiza 
a III Caminhada da Família

Aula de xadrez para alunos do 
Ensino Fundamental

A história de Padre Albino em fatos e fotos

Voluntários do Bem promovem feijoada pró HCC

Recanto realiza vacinação contra a gripe

No dia 5 de abril, a III Caminhada da Família promo-
vida pelo Colégio Catanduva reuniu mais de 350 pes-
soas na pista de corrida e caminhada do Aeroclube de 
Catanduva para comemorar o Dia das Mães, celebrado 
no dia 12.

Alunos do curso Técnico em Enfermagem do Co-
légio aferiram a pressão arterial dos participantes an-
tes do início das atividades. Após a concentração dos 
pais, alunos e familiares houve sessão de alongamento 
e ao fi nal da caminhada foi distribuída pipoca a todos 
os participantes. De acordo com a diretora do Colégio, 
Profa. Tânia Pimentel, “foi um momento especial para 
celebrar o encontro do Colégio, com pais e alunos”.

Os alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 
do Colégio Catanduva têm aulas de xadrez como dis-
ciplina extracurricular. A intenção do MEC ao implantar 
o jogo de xadrez nas escolas é a de desenvolver habi-
lidades, tais como a memorização e o raciocínio lógi-
co-dedutivo, com a fi nalidade de motivar e despertar o 
interesse dos educandos.

De acordo com o Prof. Marcus Tambellini, o xadrez é 
um jogo de tabuleiro que tem como principal objetivo 
trabalhar o desenvolvimento mental e psicológico dos 
jogadores. “O xadrez propicia aumento na capacidade 
de processar informações, proporciona uma série de 
benefícios, como desenvolvimento do raciocínio lógico, 
memória, concentração e comprometimento em sala de 
aula, motivação, criatividade e planejamento”, frisou.

Cooking class Sugestão de atividade do material 
didático, os alunos do 7º ano tiveram “cooking class", 
ministrada na disciplina de Inglês pela Profa Patrícia 
Nunes Guimarães Simões de Lima. “Esse tipo de aula 
oferece experiência prática de aprendizado com o uso 
de conteúdo teórico. É usar uma língua estrangeira du-
rante atividade prática, como cozinhar. A ideia é criar 
ambiente divertido, diferente, que propicie a troca en-
tre os alunos”, afi rmou a professora.

Matemática Os alunos do 2º ano B do Ensino Fun-
damental aprenderam Matemática de forma divertida 
com a Profa. Joice Martinelli Teixeira. Na atividade, as 
crianças trabalharam adição e subtração por meio da 
“Loja de Bugigangas”.

Páscoa Os alunos do Pré II realizaram atividade para 
celebrar a Páscoa. A Profa. Mariane Teixeira de Mello 
desenvolveu brincadeiras e confeccionou máscaras de 
coelho para diversão das crianças.

Visita ao Museu Padre Albino encerra primeira atividade 

de projeto do Turismo Social do SESC Catanduva

Visita ao Museu Padre Albino marcou o encerra-
mento da primeira atividade do projeto “Paisagens pos-
tais: Encontro com a cidade”, do Turismo Social do SESC 
Catanduva, iniciado dia 28 de abril, às 9h30. Gratuito, 
o passeio aos pontos históricos e culturais da cidade 
começou no SESC, passando pela Pinacoteca Municipal 
João Nasser, Estação Cultura Deca Ruette, Igreja Matriz 
de São Domingos e por fi m o Museu Padre Albino, to-
dos com visita guiada.

Na Pinacoteca e Estação Cultura, os 26 participantes 
do passeio foram recebidos por personagens a caráter, 
que explicaram a história e mostraram as instalações 
dos dois órgãos públicos. Na Igreja Matriz, o pároco Pe. 
Sylvio Fernando Ferreira recebeu o grupo e contou so-
bre a construção da igreja e as telas de Benedito Calixto.

O fi nal do passeio, no Museu Padre Albino, reser-
vou uma surpresa. Depois de receberem explicações 
da funcionária Maria Eduarda de Magalhães, com base 
nas telas da Pinacoteca e visitarem as instalações, os 
participantes foram conduzidos à área externa onde o 
ator Carlinhos Rodrigues, personifi cado de Padre Albi-
no, personagem que interpretou na peça “Padre Albino: 
legado para uma cidade”, interagiu com eles. Presente 
nessa visita, o presidente da Diretoria Administrativa da 
Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, agrade-
ceu e parabenizou o SESC pela iniciativa, ressaltando a 
importância de atividades como essa, que buscam pre-
servar a história.

O roteiro foi percorrido em ônibus padrão turismo 
e contou com a participação das atrizes Drika Vieira 
e Kéka Faria e do ator Carlos Caetano, da Cia da Casa 
Amarela, também integrantes do elenco da peça sobre 
Padre Albino, que interagiram com os participantes du-
rante todo o trajeto.

O Museu Padre Albino, inaugurado em 1999, reúne 
acervo da história de Monsenhor Albino e da cidade 
de Catanduva em peças, fotos e publicações que con-
tam toda a trajetória de vida de personalidades que, 
junto a ele, foram responsáveis por obras sociais, 
educacionais, de saúde e benemerência que benefi-
ciam a população de Catanduva e da região até os 

O grupo Voluntários do Bem promove a 3ª 
Feijoada do Bem pró HCC no dia 30 de junho, às 
12h30, no Buffet Maison Villa Nobre. Com 100% da 
renda revertida ao Hospital de Câncer de Catanduva, 
além da feijoada completa haverá show com o grupo 
Pagode da Alegria; o consumo de bebidas é à parte.

O Recanto Monsenhor Albino realizou campanha 
anual de vacinação de todos os idosos e funcionários 
contra a gripe (Infl uenza) desenvolvida pela enfermei-
ra Meire Aparecida Silva. Segundo a Enfermeira Técni-
ca Responsável pelo Recanto, Irmã Maria do Rosário 
Gomes, a ação é fundamental para a manutenção da 
boa saúde de todos. “Com a vacinação dos nossos ido-
sos e funcionários, evitamos as complicações de saú-
de provocadas pela gripe, como a pneumonia, muito 
recorrente nesta faixa etária. A vacinação é nossa alia-
da”, fi naliza.

Visitas O Recanto recebeu, no último dia 02 de 
maio, a visita de 14 estudantes da XXXI Turma de Apren-
dizagem Profi ssional Comercial em Serviços Adminis-
trativos do SENAC Catanduva, acompanhados pela 
Profa. Daren Priscila Tashima. Os alunos promoveram 
café da manhã especial com roda de viola e jogos. No 
dia 03, alunos do curso de Cuidador de Idosos, também 

dias atuais.
O Museu, instalado na Rua Belém, 647, centro, em 

Catanduva, está aberto para visitação de escolas, gru-
pos e individuais, com profissionais conhecedores de 
toda a sua obra para visita monitorada, de segunda a 
quinta-feira, das 7h às 17h, e de sexta-feira, das 7h às 
16h. Agendamento pelo telefone 17 3522-4321.

As adesões estão sendo vendidas no setor de 
Captação de Recursos da Fundação Padre Albino 
pelo fone 3311-3365 e com os Voluntários do Bem no 
valor de R$ 50. O Buffet Maison Vila Nobre fica loca-
lizado na Rua João Augusto Marrar, 993, no Jardim 
Oriental, em Catanduva.

do SENAC, acompanhados pelas professoras Paola Ale-
xandria Pinto de Magalhães,  Danielly Jorge Ruiz e Lais 
Alves, ministraram palestra aos funcionários sobre a im-
portância da higienização oral nos idosos.

Páscoa Durante o período de Páscoa, o Recanto re-
cebeu diversas ações voltadas aos idosos. No dia 17 de 
abril, a vice-prefeita Marta Espírito Santo Lopes, através 
do Fundo Social de Solidariedade, doou ovos de pás-
coa. Também foram doadas 50 unidades pela Sra. Regi-
na Silva Monteleone e outras 50 por doador anônimo. 
No dia 18 o Recanto recebeu ação de voluntariado dos 
funcionários do SENAC Catanduva, com doação de cai-
xas de chocolate e sabonetes para idosos acamados. 
Por fi m, no dia de Páscoa (20) foi realizado almoço 
especial, com alimentos doados pelo Lions Clube Ca-
tanduva, através do casal presidente, Alceny Cássio 
Ferreira e Sheila Martins Ferreira e membros. O Sr. 
Francisco Carlos Magalhães doou 20 kg de bacalhau, 
que completou o almoço.

Passeio No dia 24 de abril, os idosos foram ao clube 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Catanduva, 
onde tiveram lanche e pescaram. Já no dia 17, o Grupo 
Santa Clara, da Paróquia São Francisco, ofertou um café 
da tarde.

Inverno No dia 25 de maio, o Recanto recebeu doação 
de inverno do Grupo Amor que Aquece. No total foram 
entregues à entidade 50 kits contendo cachecol, manta 
para cadeira de rodas, par de meias e gorro. No mesmo 
dia, o Sr. Mayr da Costa Nunes doou 30 cobertores de 
peleja.
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A sessão de mediação tornou-se obrigatória nos 
processos judiciais.  A equipe técnica da Radioterapia/HCC.

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 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

CEPRAJUR realiza sessões simuladas Equipe técnica do HCC 

está em treinamentoO Centro de Práticas Jurídicas (CEPRAJUR) do curso de 
Direito da UNIFIPA realizou dia 13 de maio sete sessões 
simuladas de mediação com alunos do 1º e 3º anos do 
curso, que assumiram os papéis correspondentes a uma 
sessão de mediação - parte, advogados e mediadores.

De acordo com o Prof. Me. Donizett Pereira, a sessão de 
mediação tornou-se obrigatória nos processos judiciais a 
partir da edição do Novo Código de Processo Civil e repre-
senta a tentativa do Tribunal de Justiça de São Paulo em 
encaminhar a resolução de confl itos de forma pacífi ca. “A 
capacitação dos alunos para o enfrentamento das ques-
tões do cotidiano da futura profi ssão jurídica é uma ativi-
dade constante no curso de direito das UNIFIPA, sempre 
pensando na qualidade do ensino das melhores técnicas 
ao seu corpo discente”, fi nalizou o professor.

O Serviço de Radioterapia/Hospital de Câncer de Ca-
tanduva iniciou o treinamento da equipe técnica de ra-
diologia. Os profi ssionais estão sendo treinados pela física 
médica Thaís Regina Anghinoni desde abril para o manu-
seio, calibração e funcionamento do acelerador linear, as-
sim como posicionamento correto dos pacientes.

Divulgação
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AME Catanduva promove o Maio Amarelo

No dia 15 de maio, às 14h30, o Ambulatório Médico 
de Especialidades/AME Catanduva, sob gestão da Fun-
dação Padre Albino, iniciou a campanha “Maio Amare-
lo” com palestra sobre redução de acidentes e trânsito 
seguro na recepção central, que contou com a partici-
pação de 40 pessoas, entre funcionários e pacientes. As 
orientações e palestra foram ministradas pelos agentes 
municipais de trânsito Ana Paula Menegosse, Mauricio 
Lubeno e Mário Nanetti.

 A unidade montou maquete no hall do serviço social 
com mini placas de sinalização e mini carros; nos com-
putadores da unidade foi colocada proteção de tela em 
alusão ao tema; laços amarelos foram usados pelos cola-
boradores durante todo o mês; vídeos educativos sobre 

trânsito foram exibidos nas tevês das recepções de espe-
ra dos Postos I e II e recepção central.

Avaliação O AME Catanduva obteve mais uma ex-
celente avaliação da Secretaria de Estado da Saúde. De 
acordo com o relatório equivalente aos meses de janei-
ro, fevereiro e março, o ambulatório cumpriu integral-
mente todos os indicadores de qualidade e avaliação, 
com grande destaque aos índices de satisfação dos pa-
cientes pelo atendimento.

Dia das mães No dia 10 de maio, às 9h00, o AME 
comemorou o Dias das Mães com missa celebrada 
pelo Pe. Eduardo Braga, além de mural com fotos e 
distribuição de mimos para as mães pacientes presen-
tes e funcionárias.

Liga da Enfermagem ministra curso para agentes comunitários de saúde

Curso realiza a 19ª Semana de Enfermagem

Higiene das mãos

Administração promove
X Encontro do Meio Ambiente

Gincana dos 8 Rs entrega doação ao Recanto Monsenhor Albino

A Liga de Saúde Coletiva (LSC) do curso de Enferma-
gem da UNIFIPA ministrou curso de Educação Perma-
nente para agentes comunitários de saúde da Unidade 
de Saúde da Família Alcione Nassori do bairro Solo Sa-
grado, de Catanduva, no dia 29 de abril. Participaram 
da qualifi cação a Profa. Ma. Ana Paula de Vechi Corrêa 
e oito alunas.

No dia 24 de abril, a Liga capacitou os membros do 
Conselho Municipal de Saúde abordando a importân-
cia e o papel do conselheiro no cenário do SUS. A Prof. 
Ma. Aline Fiori dos Santos Feltrin e oito alunas minis-
traram o treinamento para os conselheiros municipais.

Palestra No dia 17 de abril, a Liga ministrou palestra 
sobre água e saúde para alunos do Ensino Fundamental 
da Escola Adventista de Catanduva. Segundo a Profa. 
Ma. Aline Feltrin, o objetivo foi sensibilizar as crianças 
sobre a importância da água para a saúde e para o meio 
ambiente. Além da docente, três alunas participaram 
da atividade.

UBS No dia 02 de maio, alunos do 4º ano realizaram 
orientação sobre a saúde do trabalhador para funcio-
nários da Unidade de Saúde da Família (USF) do Solo 
Sagrado, integrantes da recepção, enfermagem, odon-
tologia e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), sobre a 
importância da saúde, riscos ocupacionais e notifi cação 
de acidente de trabalho. A atividade foi realizada pela 
Profa. Ma. Ana Paula Corrêa e cinco alunos.

Hipertensão Alunos do curso promoveram capa-
citação sobre hipertensão arterial sistêmica (HAS) para 
as equipes de saúde da Unidade de Saúde da Família 
(USF) do Jardim Gavioli, de Catanduva, no dia 24 de 
abril. Participaram os alunos do grupo de estágio em 

De 6 a 10 de maio, o curso de Enfermagem da UNI-
FIPA realizou a 19ª Semana da Enfermagem para co-
memorar o Dia do Enfermeiro, celebrado no dia 12. A 
Semana foi aberta com missa em ação de graças na 
capela do Hospital Padre Albino no dia 6 e exposição 
das pesquisas realizadas pelo curso de 2015 a 2019 no 
Câmpus Sede. 

No dia 8 foi realizada a Gincana Integrativa Multidis-
ciplinar, com apresentação cultural e concurso de paró-
dias com o tema Higiene das Mãos pelos graduandos 
do curso, na sala de ginástica do Câmpus Sede. No dia 
10, no Anfi teatro Padre Albino, apresentação das musi-

No dia 6 de maio, o AME Catanduva realizou ativida-
de educativa sobre o Dia Mundial de Higiene das Mãos, 
desenvolvida pela Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar e Núcleo de Educação Permanente. Mais de 
80 pessoas participaram das atividades nos períodos da 
manhã e tarde. O objetivo foi conscientizar os funcio-
nários, que trabalham direta e indiretamente na assis-
tência à saúde, sobre a importância da higienização das 
mãos para evitar futuras contaminações.

Encontro O AME Catanduva realizou no dia 10 de 
maio encontro aberto com funcionários sobre Políticas 
Nacional e Estadual de Humanização na sala de treina-
mento da instituição. A palestra foi ministrada pela arti-
culadora de humanização da DRS XV de Rio Preto, Ana 
Virginia Bortoloto Sossai.

 Urgência e emergência Na manhã de 04 de maio 
foi realizado o treinamento teórico e prático “Atendi-
mento de Urgência e Emergência” pelo Dr. Matheus 
Schuerewegen para 28 funcionários. O objetivo foi 
impulsionar a efi ciência, aprimorar conhecimentos e 
habilidades com a geração de resultados positivos nos 
atendimentos aos pacientes.

Insalubridade No dia 30 de abril, às 9h00 e 13h30, 
as equipes de Enfermagem, Manutenção, Copa, SHL, 
Fisioterapia, PABX, Call Center, Radiologia e Fonoaudio-
logia participaram de treinamento sobre “NR 15 Ativi-
dades e operações insalubres”. Promovido pelo SESMT/
FPA e ministrado pelo Engenheiro de Segurança do Tra-
balho Rodrigo Manzoni a ação visou capacitar, reciclar e 
promover treinamento sobre insalubridade às equipes 
de forma objetiva e prática.

No dia 13 de maio, o curso de Administração da 
UNIFIPA realizou o X Encontro do Meio Ambiente com 
o tema “Vamos falar de resíduos”, com palestrantes das 
empresas Cocam Café Solúvel e Grupo Nardini Agroin-
dustrial (Usina Nardini e Matilat) para os alunos das 
quatro séries da graduação. 

Dárcio Beneduzzi Junior, Supervisor de Utilidade, 
e Rosiane Caseri Pereira, Supervisora de Garantia de 
Qualidade, apresentaram as ações da Cocam quanto 
ao tratamento dado aos resíduos sólidos, líquidos e 
gasosos de sua produção na fábrica de café. O enge-
nheiro ambiental da Usina Nardini Anderson Rodrigo 
Robes e Luciano Zanini, Técnico em Segurança do Tra-
balho, da Matilat, unidade produtora de laticínios e 
derivados, demonstraram as ações realizadas para tra-
tamento de resíduos gerados nas diferentes unidades 
de produção.

De acordo com o coordenador do curso de Admi-
nistração e do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 
da UNIFIPA, Prof. Antonio Agide Mota Júnior, o objeti-
vo do encontro foi mostrar aos alunos e professores a 
importância da gestão consciente dos resíduos. “Enfa-
tizamos a importância da gestão no presente para ga-
rantir o futuro, para que os estudantes tenham a exata 
noção de seu papel como administrador, aquele que 
torna o impossível em possível”, ressaltou.

Os alunos do projeto “Gincana dos 8 Rs” do curso 
de Educação Física Licenciatura da UNIFIPA entrega-
ram no dia 11 de maio 237 peças de roupas para os 
idosos do Recanto Monsenhor Albino. As roupas fo-
ram arrecadadas na 2ª etapa da gincana, que coletou 
roupas e sapatos para os idosos.

De acordo com Profa.  Ma. Luciana Leite trata-se de 
projeto de responsabilidade social com o objetivo de 
propiciar aportes teóricos e práticas que visem à pre-
servação do planeta e a construção de uma sociedade 
mais igualitária. “Este projeto visa oferecer atividade 
comunitária envolvendo os acadêmicos e a sociedade, 

Maquete no hall de entrada da unidade.
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atividade na área de educação em saúde.
Higiene das mãos A Liga de Segurança do Pacien-

te realizou no dia 30 de abril, das 19h00 às 21h00, no 
Câmpus Sede, a campanha “Abril pela segurança: a prá-
tica da higiene das mãos” para conscientização sobre a 
importância da higienização das mãos, principalmente 
no âmbito hospitalar. Na ação foi utilizada a “caixa pe-
dagógica”, compartimento com luz negra que, após 
os alunos aplicarem nas mãos o produto gluogerm e 
introduzi-las na caixa, identifi cam as bactérias, fungos 
e germes presentes. Depois, os alunos lavam as mãos 
com água e sabão e repetem o procedimento para che-
car a limpeza e assepsia promovidas pela higienização 
correta. As atividades foram realizadas por sete alunas, 
orientadas pela Profa. Maristela Magri.

cistas Maria Cotrim e Juliana Melo seguida da palestra 
“Assistência terapêutica e farmacêutica: um direito so-
cial”, ministrada pela Profa. Dra. Andréia de Haro More-
no, coordenadora do curso de Farmácia da UNIFIPA.

Encerrando as atividades, a Profa. Ma. Luciana Braz 
de Oliveira Paes, coordenadora do Núcleo de Egres-
sos do curso, entregou diploma de Honra ao Mérito à 
egressa Alessandra Barbosa pela sua dedicação e ativa 
participação no Projeto Institucional DNA, representan-
do os 576 egressos do curso. Alessandra Barbosa termi-
nou sua graduação em 2018 e atua na coordenação da 
imunização da cidade de Novo Horizonte.

A ação foi feita para conscientizar os alunos sobre a 
importância da higienização das mãos.

por meio da qual se transfere conhecimentos embasa-
dos em princípios de autossustentabilidade”, afi rmou. 
Os 8Rs são ressoar/reunir; reutilizar/reviver; reciclar/
responsabilizar e recolher/reaproveitar.

Visita O Projeto 3ª Idade do curso recebeu a visita dos 
alunos do Programa de Aprendizagem Profi ssional em 
Comércio de Bens de Serviços e Turismo do SENAC de 
Catanduva no dia 25 de abril, acompanhados pela Profa. 
Iara Zulato de Figueiredo. Os jovens conversaram com as 
alunas e contaram sobre suas experiências profi ssionais 
e rotinas como jovens aprendizes. Após o encontro, as 
alunas tiveram atividade física com o Prof. Welker Silva.
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Medicina da UNIFIPA recebe nota 4 na avaliação do MEC

O curso de Medicina da UNIFIPA recebeu nota 4 na 
avaliação institucional externa do INEP-MEC (na escala 
de 1 a 5) de renovação de reconhecimento. Dentre os cri-
térios de avaliação foram analisadas a organização didá-
tico-pedagógica (nota 4,06); corpo docente (nota 4,39) e 

a infraestrutura (nota 4,19).
A Comissão enviada pelo MEC, 

formada pelo Prof. Dr. Carlos Hen-
rique Vianna de Andrade, da Uni-
versidade José do Rosário Vellano 
(UNIFENAS) e da Universidade do 
Vale do Sapucaí (UNIVÁS) e pelo 
Prof. Dr. Ricardo Fernandez Perez, 
professor Titular da Universidade 
Federal do Paraná, foi recebida na 
instituição no dia 25 abril, encer-
rando o trabalho no dia 26.

 “A nota 4 nesta avaliação de-
monstra o trabalho e consistência 
desenvolvidos ao longo dos anos. 
Nossa expectativa é trabalhar 
para chegarmos na nota 5. De 
qualquer modo, estamos muito 
felizes. Nossa instituição está de 

parabéns! Gestores, funcionários, docentes, alunos  e 
todos que contribuem para que este resultado tenha 
sido tão positivo. Agradecemos a Fundação pelo su-
porte, apoio e dedicação que nos dá  até os dias atuais”, 
destacou o pró-reitor acadêmico e de graduação, Prof. 

Dr. Antonio Carlos de Araujo.
Para o coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. 

Jorge Luís Valiatti, a conquista positiva é resultado do 
trabalho desenvolvido nestes 50 anos de existência do 
curso. “Uma instituição de ensino que conta com dois 
hospitais universitários próprios e é referência no Es-
tado de São Paulo em média e alta complexidade faz 
toda a diferença. Não é um presente no nosso cinquen-
tenário; é uma conquista com muitos anos e pessoas 
envolvidas. As avaliações são contínuas e a dedicação 
de todos é fundamental. Deste coordenador sempre 
esperem portas abertas para evoluirmos. Comemorem, 
mas não se dorme em berço esplêndido, até porque 
melhorias são processos e estes nunca se encerram. 
Chegar ao cinquentenário com o reconhecimento do 
SAEME (Sistema de Acreditação de Escolas Médicas) e o 
crivo do MEC nos enche de orgulho. Além da  Medicina, 
todos os cursos da UNIFIPA são marcados pela busca da 
excelência", frisou o coordenador.

O reitor Dr. Nelson Jimenes enviou congratulações a to-
dos os que se dedicaram à avaliação do curso de Medicina. 
“Peço que multipliquem esses cumprimentos e agradeci-
mentos aos docentes, auxiliares de ensino, colaboradores e 
toda a comunidade acadêmica”, disse na nota.

Os avaliadores foram recebidos por membros da Fundação e da UNIFIPA.

Um dos modernos equipamentos para pesquisa 
adquiridos pela Unifi pa
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Bióloga de Camarões chega para intercâmbio na UNIFIPA

Iniciado o projeto Circulador de Saúde

UNIFIPA adquire 
equipamentos para pesquisaNo dia 29 de abril, a bióloga 

camaronesa Hadidjatou Dairou 
chegou a Catanduva para in-
tercâmbio na UNIFIPA. Duran-
te seis meses, ela desenvolverá 
parte de sua pesquisa de dou-
torado em tratamentos fi tote-
rápicos para a aterosclerose 
nos laboratórios multidiscipli-
nares I e II e de cultura celular, 
sob supervisão da pró-reitora 
de Pesquisa e Pós-Graduação, 
Profa. Dra. Ana Paula Girol. Na 
pesquisa serão testadas as ati-
vidades anti-infl amatórias de 
dois extratos das plantas me-
dicinais, a Garcia brasilensis 
(bacupari), da Mata Atlântica 
brasileira, e Garcinia Kola,  de 
Camarões, país da região oci-
dental da África Central.

"Eu escolhi a UNIFIPA primeiro porque li muitos ar-
tigos da Profa Ana e achei o trabalho dela muito inte-
ressante. Conversamos por meses antes de tomar uma 
decisão e ela sempre falou comigo sobre a UNIFIPA com 
muita humildade. Ela me disse assim: ‘aqui podemos fa-
zer grandes coisas’ e como estou aqui vejo que todos 
são extremamente gentis e acolhedores, que o trabalho 
é feito com muita facilidade e respeito. Eu não acho que 
fi z apenas uma boa escolha, mas acho que fi z a melhor 
escolha”, contou a intercambiária Hadidjatou Dairou.

Hadidjatou Dairou

Hadidjatou Dairou é Bióloga com Mestrado em Ciên-
cia e Tecnologia. Ela veio de Yaoundé, Camarões, onde 

Nos dias 24 e 26 de abril, a Fundação Padre Albino, 
por meio do setor de Medicina do Trabalho e do Grupo 
de Apoio ao Trabalhador (GAT), iniciou o projeto Circu-
lador de Saúde com o objetivo de auxiliar os funcioná-
rios hipertensos, diabéticos e com sobrepeso que não 
possuem plano de saúde.

O lançamento contou com 40 funcionários partici-
pantes que se encontrarão mensalmente com equipe 
multidisciplinar formada por médico, nutricionista, 
educador físico, psicóloga, farmacêutico, entre outros. 
O projeto, que segue até o mês de novembro, terá en-
contros com a Liga de Endocrinologia e a Liga do Cora-

trabalha como assistente de pesquisa em Laboratório 
de Farmacologia e Toxicologia, Centro de Pesquisa de 
Plantas Medicinais e Medicina Tradicional, do Instituto 
de Pesquisa Médica e Estudos de Plantas Medicinais, 
Ministério da Pesquisa Científi ca e Inovação. Os campos 
de pesquisa que ela trabalha são doenças cardiovascu-
lares, doenças do sistema nervoso central, câncer, des-
coberta de medicamentos (atividade anti-infl amatória 
de medicamentos e antioxidante).

Camarões, ofi cialmente a República dos Camarões 
ou República do Cameroun, é um país da região ociden-
tal da África Central. Faz fronteira com a Nigéria a oeste; 
Chade a nordeste; República Centro-Africana a leste; e 
Guiné Equatorial, Gabão e República do Congo, ao sul.

ção do curso de Medicina da UNIFIPA e rodas de con-
versa com os profi ssionais da saúde da Fundação.

 Entenda

Todos os funcionários da Fundação Padre Albino respon-
deram a questionário de patologias e as que apresentaram 
maior número foram  hipertensão, diabetes e sobrepeso, 
escolhidas para o desenvolvimento do projeto Circulador de 
Saúde. Os participantes terão acompanhamento mensal e ao 
fi nal do projeto, em novembro, serão reavaliados para detec-
tar a melhora da saúde e bem-estar com a intervenção dos 
profi ssionais. De acordo com os resultados, uma nova turma 
do projeto deve ser formada no ano que vem.

A UNIFIPA adquiriu moderno microscópio biológico 
invertido destinado ao Laboratório de Cultura de Cé-
lulas que benefi ciará os cursos de Biomedicina, Enfer-
magem, Farmácia e Medicina no desenvolvimento de 
estudos, trabalhos e pesquisas científi cas, além da am-
pliação e modernização da infraestrutura acadêmica. 

De acordo com a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Gra-
duação da UNIFIPA, Profa. Dra. Ana Paula Girol, o novo 
aparelho será fundamental no atendimento à pesquisa 
institucional. “Através do microscópio será possível rea-
lizar diversas pesquisas com culturas de células, além da 
observação da viabilidade e proliferação celular. Os tra-
balhos com culturas de células auxiliam em testes de 
novos medicamentos para diferentes condições clíni-
cas, como processos infl amatórios e tumorais”, explica.

O segundo e importante equipamento será desti-
nado ao Laboratório Multidisciplinar I, benefi ciando 
diretamente os cursos de Biomedicina, Enfermagem, 
Farmácia e Medicina. A Profa. Dra. Ana Paula Girol res-
salta que a aquisição do equipamento é um marco para 
a instituição. “O AriaMx Real-Time PCR em tempo real 
tem elevada sensibilidade e especifi cidade, o que pos-
sibilita a análise comparativa de expressão de gene, 
eliminando o viés da técnica semiquantitativa. Através 
de dados adquiridos por esta tecnologia será possível 
a construção de um banco de dados que favorecerá 
os pesquisadores, o que permitirá mapeamento dos 
genes mais prevalentes de algumas doenças na popu-
lação, fomentando pesquisas na busca por tratamento 
mais específi co e com maior chance de cura”, explica.
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Hadidjatou é apresentada pela Profa. Ana Paula para o pró-reitor acadêmico 
e de graduação Prof. Antonio Carlos de Araújo
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