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Hospital Padre Albino vence a gincana dos 100 anos
A Equipe Branca, do Hospital Padre Albino, venceu a I Gincana Socioeducativa da Solidariedade, que encerrou as comemorações dos 100 anos
da chegada de Padre Albino a Catanduva. A final, com apresentação do
jornalista Cristiano Geraldi, foi realizada no dia 15 de dezembro, a partir
das 8h30, nas quadras do Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio da UNIFIPA. Última página.

Rafael Belo

Mobiliário interno começa a ser
montado na Radioterapia/HCC
Os móveis funcionais, poltronas, armários, mesas e arquivo deslizante
já estão em processo de montagem e instalação no Serviço de Radioterapia/HCC da Fundação Padre Albino. O estacionamento para veículos está
em fase de conclusão. Página 11.
Imprensa/FPA

Equipe Branca, campeã da gincana interna, recebe seu troféu.

Usina Tietê doa R$ 50 mil ao HCC
A Tietê Agroindustrial doou R$ 50 mil ao Hospital de Câncer de Catanduva/HCC. A entrega foi feita no dia 13 de novembro, com a participação de membros da usina e da Diretoria Administrativa da Fundação
Padre Albino. Página 11.
VESTIÁRIOS O Hospital Emílio Carlos inaugurou dois novos vestiários para funcionários, atendendo as normas da NR32. Página 09.

Direito UNIFIPA tem reconhecimento
renovado pelo MEC

Poltronas confortáveis para o hall de entrada.

O Ministério da Educação, através de portaria publicada dia 26 de
novembro último no Diário Oficial da União, renovou o reconhecimento do curso de Direito da UNIFIPA. Página 07.
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Confraternar
Dia 15 de dezembro de 2018,
para mim, jamais
será esquecido.
Foi o dia em que
um sonho meu
se concretizou no
curso de minha
gestão à frente da
Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino.
Desde que assumi, em 28 de maio de 2012,
acalentava, a cada final de ano, promover
uma confraternização com o maior número possível de funcionários, em vez de um
número pequeno e limitado, mais próximo, e geralmente do alto escalão. Isto me
incomodava.
Confraternizar em final de ano significa o ápice de uma convivência fraterna ao
longo de doze meses, quando, então, comemoramos, juntos, todas as vicissitudes que
impactaram nossa vida em comum ao longo desse tempo no âmbito de uma empresa
ou de qualquer outro lugar. Não importa se
a convivência foi um pouco tumultuada ou
se foi tranquila; o momento é para aparar as
arestas e consolidar a harmonia.
Muitas são as dificuldades para se unir
em um mesmo espaço e horário mais de
dois mil funcionários, a começar pela própria disponibilidade, considerando que a
maioria está alocada em dois hospitais, com
jornada de 24 horas por dia; o paciente não
pode esperar. Outra dificuldade é o dispêndio financeiro, sempre grande obstáculo ao
convívio harmonioso entre seres humanos.
Apesar de tudo eu acreditava que deveria
haver um jeito para contornar isso. Todos os
anos fazíamos as contas e o resultado era
sempre o mesmo: não dá!
Até que neste ano – na verdade no final
do ano passado, ao iniciarmos as tratativas
para a programação comemorativa dos cem
anos da chegada de Padre Albino em Catanduva – resolvemos refazer as contas e chegamos à conclusão que daria, sim, para realizar
uma bela confraternização. Ainda que não
conseguíssemos reunir todos os funcionários. O principal motivo para esse esforço
foi justamente os cem anos da chegada
do Padre. A partir daí, o Mauro, o Rogério
e a Janaína não mediram esforços para que
acontecesse. Quem pôde participar é testemunha viva do que foi esta primeira de
muitas, espero, confraternização geral dos
funcionários da FPA.
Além do sonho realizado, esse evento
marcou outro momento importante no meu
voluntariado na Fundação. Estando à frente

da Diretoria Administrativa há quase sete
anos e com mandato até março de 2021, havia, contudo, a necessidade de avançarmos
mais celeremente em nosso projeto de profissionalização, planejado desde o início de
nossa gestão. Em março deste ano o Conselho de Curadores aprovou o novo Estatuto
Social da Fundação, com uma conformação
profissionalizada, onde foi prevista a troca
de gestão para início de 2019. Infelizmente,
por questões burocráticas, o novo Estatuto
ainda não foi convalidado pelo representante do Ministério Público Curador de Fundações, o que esperamos deva acontecer logo
nos primeiros meses de 2019.
Entretanto, não podendo mais dedicar
meu tempo inteiramente à Fundação, resolvemos antecipar alguns passos e iniciamos
a implantação de uma gestão compartilhada entre funcionários do primeiro escalão (futuros diretores) e membros da atual
Diretoria Administrativa, garantindo assim
maior segurança ao processo de transição,
inicialmente sem prazo para conclusão.
Assim que o novo Estatuto entrar em vigor e o processo de transição for concluído,
nós, os voluntários que hoje ocupamos cargos administrativos, vamos passar a ocupar
cadeiras ou comitês dentro do Conselho de
Administração, de onde passaremos a administrar a Fundação em sentido macro, ou
seja, definindo estratégias, elaborando planos, acompanhando o dia-a-dia da Fundação, sem, contudo, interferir na gestão, que
terá seus resultados cobrados regularmente
da Diretoria Executiva profissionalizada.
Com isso, a Fundação está adentrando
ao que há de mais moderno em termos de
administração empresarial, cumprindo, assim, o vaticínio de nosso mandatário maior,
Dr. Antonio Hércules, presidente do Conselho de Administração e do Conselho de
Curadores, em editorial nesse mesmo jornal,
em maio de 2012, quando se referia a um
novo modelo de governança para a Fundação: “Não há porque não acreditar no sucesso
e que tudo será melhorado. Organizações que
atingiram o tamanho e a história da Fundação Padre Albino não podem mais depender
apenas do trabalho benemérito de algumas
pessoas, de doações não recorrentes e de uma
visão arcaica, ultrapassada, ancorada em
apelos sentimentais. Chegou o momento de
mudanças e do avanço neste vigoroso terceiro setor, no qual nossa entidade está inserida”.
Sábias e proféticas palavras.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Membros do Conselho de Curadores
06 – Dr. Pedro Gonzaga da Silva Netto
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
04 – Dr. Raul José de Andrade Vianna
Coordenadoria Geral
06 - Sueli Ravazzi
11 - Lucas Alves Martins
12 - Carlos Henrique Ornellas
13 - Daniel Martins Motta
16 - Guilherme Demiciano Orsolon
Ronaldo Delalibera Cardoso
19 - Denis Ribeiro de Matos Carratu
22 - Elaine Sander Vinha Azali
Eliezer Clemente Valle
23 - Giuliano Marassi Giacomello
24 - Adjalma Farias
Francisco Roberto Alcade
26 - André Luís Dias de Moraes
28 - Rafael Crocciari
Raphael de Almeida Pirolla
29 - Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro
Sonali Jantorno Duran Porcatti
30 - Simone Maria Sarti Contri
Hospital Padre Albino
01 - Alexandre Araújo
Andreia Cristina Giocondo Monteleone
Angélica Fernanda de Castro Rodrigues
Fernanda Cristina Pereira da Silva
Jhonatas Axell Luiz
Mércia Aparecida C. Bartkevitch
02 - Moisés Antonio Francisqueti
Rosemeire Rodrigues Simão
03 - Fabiana Perpétua Olivare Fabri
Izabel de Fátima Luizon
Ricardo Palhares
04 - Franciele Carla da Silva Garnica Costa
05 - Cinira Aparecida Fassi
Eva Rodrigues Dias Mendes
Juliana de Sá
Larissa Laisla Aguilar Pimenta
Regina Aparecida Alves Pirolla
06 - Carlos Daniel Macedo
Francieli Cristina Almeida Silva
Regiane Patrícia Redígolo
07 - Maria Lázara Pereira de Souza
Roseane Santana Rocha
Sílvia Renata Benini
08 - Alessandra Regina Gervais da Silva
Alexa Laís de Albuquerque
Alexandre Batista de Oliveira
Roseli Aparecida Picoy de Oliveira
09 - Cristiane Maria Graciano Pedrasoli
Maria José de Souza Oliveira
11 - Cristina Aparecida Virgili
Jéssica Karolina Lima da Silva
Márcia Aparecida Pacheco Bertino
13 - Claiane Perpétua Martins Gonçalves
Daniela Fernanda Macedo
Gilberto Bezerra da Silva
Jane Cândida Pacheco
14 - Edilson Aparecido Bastreghi
Luís Carlos Zecchi
15 - Aline Gabriela Elias da Silva
Camila Cavassani
Mayra Regina Meretti
Neuza Batista Gonçalves de Campos
16 - Matilde Ivete Bolonhini Ribeiro

16 - Regiani Di Paula Gonçalves Nunes
17 - Solange Regina de Paulo
Vânia Cristina Calderan
18 – Dr. Ivan Humberto Sanches
19 – Lucimar Celia Della Via Silva
20 - Natália Sanches Colaboni
Sebastião Rodrigues
22 - Ademir Aparecido Padovani
Andreia Ozório Uvinha
Gilvana Rodrigues da Silva
Irenilda R. de Carvalho Meneguecci
Thássia Rodrigues dos Santos
Zumeire Martins Yukawa
23 - Ana Paula Franco Souza
Franciele Brunelli Cassiano
Neusa Rodrigues da Silva
Dr. Sinval Sinter Bravin Banhos
24 - Fernanda Veita Sorgatti
Hosana Natiely dos Santos Caetano
Newton Fernando Veteri
Paulo Henrique Piola Teixeira
25 - Maria Aparecida Sarti de Siqueira
Vilma Miranda Silva
27 - Adriana Lázaro Gonçalves
Maria do Carmo V. Garcia
28 - Daniela Perpétua Pereira
29 - Fábia Souza Trindade
30 - Nélia Cristina de Queiróz Rodrigues
Hospital Emílio Carlos
01 - Maria Luiza Sprone
Susana Hamra Pereira
Walter Matsumura
02 - Clóvis Antonio Cardozo
03 - Laiza Dark Zeferino
Renata Perpétua Pedrassolli Honório
04 - Iolanda Maria Dalecio Ferreguti
Izilda Aparecida Mariano
Ketlin Naiara Colombo dos Santos
Maira Vanderleia de Souza Ramos
05 - Lidiane Rodrigues Barrionuevo
Roseli Deriguidi Baldo
06 - Luciana Aparecida Oliveira Tibério
Rosana Marcelino Braz
07 - Ademir Aparecido Class
Andreia Yoshikawa Pinto
08 - Karen Ferregutte
10 - Márcio do Carmo Veloso
10 - Sonia Maria Fávero Portillo
11 - Derciano Costa Pereira
Vanessa Souza
12 - Maria Marta Beck dos Santos
13 - Erika Cristina Lopes Prachedes
Pedro Luís Ferraz do Amaral
14 - Gabrieli de Jesus Gonçalves de Oliveira
16 - Márcia Cleuza Pelicer
17 - Ingrid Vicente
18 - Bruno Zanini de Oliveira
Isabel Pereira da Silva
Leonice José Alves Iembo
21 - Rodrigo Lopes de Souza
22 - Ana Carolina Dysney Santos
Fernando Aparecido de Azevedo
23 - Rosângela Silva
25 - Daniele Campos
Lourdes Paulina Bigoni Squincaglia
Marcela Pereira de Sá
27 - Alessandra de Jesus Oliveira
Daneire Daiane Sant’Ana de Abrantes
28 - Andrea Cristina Rodrigues Ramalho

28 - Caroline David
Juliana Mara Rodrigues
29 - Cássia Regina Candido Staine
Cirma Edi Klein
Valdenir Francisco Vitoreti
30 - Rodrigo de Oliveira
Vera Lúcia Alves Domingues
José Thiago Morais
Paulo César Quintino do Santos
31 - Zilda Perpétua Prioli Lopes

Recanto Monsenhor Albino
03 - Janaina Cristina Manoel Lacroes
04 - Sandra Soares dos Reis
07 - Maria de Lourdes Ribeiro
13 - Fátima Aparecida Roque Mendonça
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
04 - Michele Nayara da Silva Correia
05 - Cristiane Gomes Requena
06 - Kimberly Stefany Ribeiro Bertellini
08 - Poliana Karina Moreira Fatorelli
16 - Thais Pamella Madalena
17 - Maria José Cardozo de Anicesio
21 - Beatriz de Lima
Marianna Iossi Cesarini
22 - Geovane Santos Soares
26 - Paula Regina Barbosa Carrião
28 - Murilo dos Reis Tavares
Colégio Catanduva
01 - Silvana Márcia Paschoal Damasceno
Victor José Fernandes Hotela
23 – Prof. Ivan Figueiredo De Angeli
26 – Profª Renata Aparecida Miesa
31 - Isabel Cristina da Silva Fernandez
UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino
03 - Prof. Arthur do Espírito Santo Neto
Profª Luciana de Souza Cione Basto
04 - Prof. Donizett Pereira
06 - Prof. Franco Cossu Junior
08 - Profª Luciana Stucchi Devito Grisotto
Profª Maria Elizabete Jimenes de Campos
Prof. Paulo Henrique Alves Togni
Sonia Aparecida da Graça Vitório
Profª Virtude Maria Soler
09 - Profª Sandra Regina Miyoshi Lopes
11 - Prof. Alexandre Fontana Berto
Elcilene Fedossi Hernandes
Prof. Marino Cattalini
Prof. Waldecir Veni Sacchetin
12 - Profª Maristela Aparecida Magri
13 - Prof. Luís Fernando Rodrigues Maria
Mariana Lisboa Martins de Paula
14 - Prof. Sérgio Luís Tagliari
17 - Cíntia Regina David Cardoso
18 - Josiane Aparecida Zambon
19 - Prof. Carlos Elysio Castro Correa
Prof. Marcus Vinicius Seixas
20 - Prof. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga
22 - Mônica Terezinha Colombo
23 - Heloisa Helena Figueiredo Ferreira
25 - Prof. Paulo Fasanelli
26 - Profª Shirley Maria da Silva de Moraes
28 - Prof. Fabrício Sleman Soubhia
29 - Prof. Antonio Carlos de Araujo
Edson Rodrigo Andreta Sinhorini
30 - Profª Sara de Souza Costa
31 - Prof. Fernando Stuchi Devito
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lazer
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variedades

Saiba fazer
alguém feliz

CULINÁRIA

1. Dê um beijo.
2. Um abraço.
3. Um passo em sua direção.
4. Aproxime-se sem cerimônia.
5. Dê um pouco de calor, do seu sentimento.
6. Sente-se perto e fique ali algum tempo ou
muito tempo.
7. Não conte o tempo de se dar.
8. Aprenda a burlar a superficialidade.
9. Sonhe o sonho, sem dúvidas.
10. Deixe o sorriso acontecer.
11. Rasgue o preconceito.
12. Olhe nos olhos.
13. Aponte um defeito com jeito.
Continua

Curiosidades do meio literário
(e esquisitices dos escritores)
Vinicius de Moraes, casado com Lila Bosco, no
início dos anos 50, morava num minúsculo apartamento em Copacabana. Não tinha geladeira. Para
aguentar o calor, chupava uma bala de hortelã e,
em seguida, bebia um copo de água para ter sensação refrescante na boca.

Não desperdice energia elétrica
Sempre é bom relembrar dicas importantes
para combater o desperdício de energia.
Iluminação
Excesso ou falta de luminosidade podem prejudicar os olhos. Por isso, use sempre lâmpadas
adequadas para cada tipo de ambiente.
Se um cômodo estiver vazio, apague a luz.
Aproveite a luz do dia. Abra as janelas, persianas e cortinas e ilumine a sua casa com luz natural.
Pinte as paredes internas e o teto da sua casa
com cores claras e use lâmpadas de menor potência.
Use sempre lâmpadas fluorescentes na garagem, área de serviço e cozinha. Elas são mais duráveis e econômicas.
Utilize lâmpadas adequadas à voltagem da
concessionária de energia elétrica.
Chuveiro elétrico
Evite banhos demorados
Mantenha a chave na posição “verão”, pois na
posição “inverno” o consumo é 30% maior.
Conserve limpos os orifícios de passagem da água.
Não tente aproveitar uma resistência queimada. O consumo será maior.

Bolo de iogurte e nutella
Ingredientes
1 pote de iogurte natural de 170 g
3 ovos
1 pote (do iogurte) de açúcar
1 pote (do iogurte) de chocolate em pó
3 potes (do iogurte) de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento
1 ou 2 potes de 350 g de nutella para rechear e
cobrir (se quiser cobrir e rechear use dois)
1 pote (do iogurte) de óleo
Modo de preparo: Não precisa de batedeira,
pode ser feito à mão. Em uma tigela misture com
um batedor os ovos e o iogurte. Acrescente o
óleo e o açúcar e misture bem. Coloque o chocolate e a farinha aos poucos, misturando e, por último, o fermento. Coloque em forma de 20 cm de
diâmetro, untada e enfarinhada. Asse em forno
preaquecido, a 180 graus, por aproximadamente 40 minutos ou até furar com um palito e sair
limpo. Se desejar rechear, corte o bolo ao meio
e coloque nutella; senão, apenas cubra. Coloque
a outra parte do bolo e cubra todo com nutella.

Bolo de gengibre
Ingredientes
3 ovos
2 colheres (sopa) de gengibre ralado
1 xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de leite gelado
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de açúcar
1 colher(chá) de canela em pó
1 colher(sopa) de fermento em pó
Para a cobertura
1 caixa de leite condensado
Suco de 1 limão taiti
½ xícara (chá) de água
Modo de preparo: No liquidificador bata o gengibre com os ingredientes líquidos, em seguida
misture os secos em uma tigela com a ajuda de um
fuet. Transfira para uma assadeira de orifício central
untada e leve para assar em forno a 180°C por cerca
de 40 minutos. Deixe o bolo esfriar e desenforme.
Para a cobertura: Misture os ingredientes e cubra
o bolo.
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 1h30

“Mas eu desconfio que a única
pessoa livre, realmente livre, é a que
não tem medo do ridículo”.
(Luís Fernando Veríssimo)

DATAS
COMEMORATIVAS
01 – Dia Mundial da Paz e da Fraternidade Universal
02 – Dia da Abreugrafia, do Hemofílico
03 – Dia do Juiz de Menores
04 – Dia Mundial do Braile
06 – Dia de Reis e da Gratidão
07 – Dia da Liberdade de Cultos, Dia do Leitor
08 – Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia
09 – Dia do Astronauta
14 – Dia do Enfermo
15 – Dia Mundial do Compositor e dos Adultos
16 – Dia dos cortadores de cana de açúcar
17 – Dia dos Tribunais de Contas do Brasil
20 – Dia do Farmacêutico
21 – Dia Mundial da Religião
23 – Dia Internacional da Medicina Integrativa
24 – Dia da Constituição
25 – Dia do Carteiro
27 – Dia do Orador
29 – Dia do Hanseniano
30 – Dia Nacional dos Quadrinhos, da Não Violência e do Portuário
31 – Dia Mundial do Mágico

Deus responde
Você diz: “Estou com medo”.
Deus diz: “Eu não te dei um espírito de medo”. (2Timóteo 1:7)
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

Alimentos que vão te ajudar
a melhorar a respiração!
1 - Frutas Cítricas: Goiaba, laranja, acerola, tangerina. Todas as frutas ricas em vitamina C turbinam
a imunidade e previnem gripe, refriado e infecção das
vias respiratórias. Coma no mínimo 1 vez por dia.

SEGREDOS CULINÁRIOS
Queijo
4. O queijo não ficará rançoso nem embolorado se
você embrulhar em um pano molhado com vinagre.
5. Para cortar o queijo em fatias, use uma faca sem
corte. Nesse caso, ela cortará melhor que a faca afiada.
6. Rale sobras de queijo e use em molhos e sopas.

CURIOSIDADE
Os peixes bebem água?
Sim. Eles retiram oxigênio da água para respirar. Uma enguia, por exemplo, toma o equivalente a uma colher de sopa de água por dia. Os peixes também retiram certa quantidade
de água dos alimentos. Por viverem em meio líquido, não precisam beber água para hidratar
a pele, como fazem os animais terrestres.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Fundação vai à Câmara Municipal falar sobre atividades de 2017
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do vereador Cidimar Porto, para falar sobre
o seu Balanço Social e o Relatório de Atividades de 2017.
O presidente da Diretoria Administrativa,
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, agradeceu o convite e disse da importância da
Fundação apresentar números aos vereadores. Lembrou que a Fundação Padre Albino
é uma entidade privada que presta serviços
públicos por força de contratualização com
o Estado e informou sobre a defasagem na
área da saúde e assistência.
Amarante, ressaltando que nos últimos oito anos os hospitais Emílio Carlos
Dr. Amarante ressaltou a importância de apresentar números
e Padre Albino tiveram um prejuízo de R$
aos vereadores.
75.831.693,00 e o Recanto Monsenhor Albino
A Fundação Padre Albino participou da sessão ordi- de R$ 15.048.995,00, ocasionando um déficit à entidade
nária da Câmara Municipal de Catanduva do dia 11 de de R$ 90.880.688,00, perguntou o que a Fundação podedezembro último, convidada através de requerimento ria fazer se usasse esse dinheiro em investimento?
Imprensa/FPA

Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de novembro 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:
Funcionário

Contratado na função de

Depto

Promovido para

Maria Júlia Lopes das Neves

Auxiliar AdministraƟvo I

HEC

Auxiliar de Enfermagem

Neiva Lima da Silva MarƟns

Auxiliar AdministraƟvo I

HPA

Auxiliar de Faturamento

Jéssica Mayumi Kague Penteado

Auxiliar AdministraƟvo I

HPA

Auxiliar de Faturamento

Beatriz de Lima

Mensageira

AME

Recepcionista

Suzana Lopes

Auxiliar de Enfermagem

Recanto

Educadora Física

Ramiro Braz MarƟns da Rocha

Operador de Computador

Coordenadoria

Operador de Monitoramento

Edson Rogério Del Ré

Vigia

Coordenadoria

Assistente de Segurança

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em novembro, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
HOSPITAL PADRE ALBINO
Mariana Marroco Saes
Simei Araújo dos Santos
Ana Beatriz Zucchini Rodrigues
Thaise Iglesias Dada
Ailton José dos Santos
Janaina Fernanda Rizzi Deraco
Ana Vitória Damião Carvalho Silva
Eder Rogério Silva
Maria Simone da Silva
Edilaine Fernanda Carlotto
Agda Santos de Souza
Márcia Roberta Thomé Bonfim
HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Wesley Rogério Pereira Garcia

Andrely Norvina Elias Santos
Lúcia Helena Soares
Caroline de Araújo Candido
Rafaela Lopes de Oliveira
Ingrid Vicente
Ivanes Ferreira Silva
Grace de Oliveira Bernardes
Nilca Cristina Ferreira
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Exemplificando o déficit, ele informou que uma cesariana custa para o Hospital Padre Albino R$ 2.177,85 e o
SUS paga pelo procedimento apenas R$ 749,31, gerando
um déficit de R$ 1.428,54. Apesar disso, Amarante ressaltou que os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino obtiveram as melhores avaliações entre os participantes do
programa Santa Casa Sustentável do governo do Estado.
Terminada a explanação vários vereadores elogiaram e reconheceram o trabalho da Fundação Padre
Albino na área da saúde em Catanduva e região. O vereador Nilton Cândido frisou a gestão de qualidade da
diretoria e ponderou que a entidade faz a função dos
governos estadual e federal. “Esse déficit é gerado pela
incompetência dos governos estadual e federal”, acrescentou. Nilton disse também que as pessoas precisam
ver o tratamento e atendimento dado nos hospitais da
Fundação. “Eu atestei a qualidade”, anunciou.
Nilton Cândido, afirmando que a população de Catanduva tem o privilégio de ter a Fundação Padre Albino,
fez questão de considerar a importância dela também
para a região. “As pessoas da região vêm para serem
atendidas nos hospitais e geram riqueza para a cidade
através do comércio e outros serviços que utilizam. Tenho orgulho da Fundação Padre Albino; tenho orgulho
da história da Fundação Padre Albino”, finalizou.
Dr. Amarante foi acompanhado pelo diretor Prof.
Nelson Lopes Martins, o gerente do Centro de Serviços Compartilhados da Fundação, Reginaldo Lopes, os
administradores dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, Benedito Rodrigues e Renata Bugatti, respectivamente, pelo gerente médico do Hospital Padre Albino,
Dr. Luís Colla, e pelo advogado Dr. Márcio Zerbinatti.

Oficina de yoga
Em parceria com o SESC Catanduva, o Núcleo de Educação Permanente (NEP) da Fundação Padre Albino desenvolveu oficina de yoga para seus funcionários nos dias
22 de novembro, no Anfiteatro Padre Albino, e no dia 29,
na Sala de Ginástica, Danças e Lutas da UNIFIPA. O NEP
oferece treinamentos, cursos e oficinas aos colaboradores
com o objetivo de promover a qualidade de vida e o desenvolvimento interpessoal no ambiente de trabalho.
Treinamento Nos dias 13 e 14 de novembro o NEP
promoveu novo treinamento com o tema “A liderança e o
relacionamento interpessoal como fator motivacional na
Gestão Empresarial”. Coordenado pela psicóloga Michele
Menezes, ele foi ministrado pelo docente da UNIFIPA Prof.
Me. Paulo Marques.

Exposição do centenário
O SENAC Catanduva, com a colaboração da Prefeitura
e Fundação Padre Albino, realizou em novembro exposição comemorativa dos centenários de Catanduva e da
chegada de Padre Albino a cidade. A exposição reuniu fotografias da cidade e banners com a maquete digital da
Igreja Matriz, confeccionada pelos alunos do curso Técnico em Computação Gráfica da instituição.
A Fundação Padre Albino cedeu a exposição de
fotos sobre Padre Albino, o bolo de andares, também
com fotos, e uma peça de mosaico do selo comemorativo dos 100 anos.

Terceira Idade recebe inscrições
O grupo da Terceira Idade do curso de Educação Física
– Licenciatura da UNIFIPA encerrou o ano no dia 29 de novembro com a participação da psicóloga Adriana Pagan
Tonon, que abordou a importância da boa saúde mental e
deu dicas aplicadas ao dia a dia para obtenção de qualidade de vida. O grupo se reuniu no dia 6 de dezembro para a
confraternização de final de ano e as atividades retornam
em março de 2019.
As pessoas interessadas em integrar o projeto devem
procurar a Secretaria Acadêmica da UNIFIPA, na Rua dos
Estudantes, 225, Parque Iracema, ou podem ter mais informações através do 0800-772-5393.
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Alunos da Biomedicina levam
ações sustentáveis para a praça
No dia 24 de novembro, o curso de Biomedicina
da UNIFIPA promoveu ação de desenvolvimento sustentável na praça Monsenhor Albino (Matriz). Os alunos apresentaram trabalhos e orientaram a população
sobre tratamento de resíduos sólidos, reciclagem de
PETS, importância da mata ciliar e da arborização, descarte correto de pilhas e medicamentos, alimentação
saudável e reaproveitamento de alimentos, reciclagem de óleo e distribuíram mudas.
Os trabalhos apresentados foram desenvolvidos
através da disciplina Ciências Ambientais e as orientações dadas por alunos do 3º ano, sob coordenação da
docente Márcia Alcântara Santos Cavazzana.

Marketing/FPA

Os alunos apresentaram trabalhos e orientaram a
população.

Medicina inicia programa de mentoria
O curso de Medicina da UNIFIPA iniciou seu Programa
de Mentoria e realizou o primeiro treinamento com os
mentores "júnior", alunos do 6º ano, no dia 28 de novembro. O projeto visa o entrosamento dos docentes mentores e dos alunos do último ano no compartilhamento de
experiências para alunos do 1º, 2º e 3º anos daquele curso.

“O termo "mentoria" refere-se ao método utilizado
para efetivar uma interação pedagógica, na qual uma
pessoa mais experiente (mentor) orienta e estimula um
iniciante (mentorando) em seu desenvolvimento pessoal e profissional”, explicou a coordenadora do programa, a psicóloga Adriana Pagan Tonon.

HEC e UNIFIPA revitalizam espaço de leitura
Divulgação

Espaço estimula a leitura e promove o acolhimento.

Com o objetivo de estimular a leitura e promover o acolhimento, o curso de Pedagogia da UNIFIPA e o Hospital
Emílio Carlos revitalizaram o espaço de leitura destinado a
pacientes e acompanhantes que aguardam atendimento.
As melhorias foram realizadas no dia 24 de novembro e
contaram com a participação da coordenadora do curso,
Profª Drª Silene Fontana, a coordenadora de Hotelaria do
HEC, enfermeira Aline Pereira de Almeida, as alunas do 3º
ano Naissa Macedo e Rosicleidi Barbosa, a enfermeira do
CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar), Rosana Marcelino Braz, a técnica de enfermagem do CCIH, Luísa Martins da Silva, e o voluntário Samuel Camargo Junior.
O espaço fica próximo ao Ambulatório de Ortopedia
e Laboratório de Análises. Na revitalização, o espaço recebeu nova cor, novos livros e brinquedos arrecadados
em bom estado.

UNIFIPA sedia atualização em mastologia para ginecologistas
No dia 9 de novembro, a Sociedade Brasileira de
Mastologia promoveu, no Anfiteatro Padre Albino, o
evento “Atualização em mastologia para o ginecologista
e para a equipe de atenção primária”. Com organização
dos docentes da UNIFIPA, o mastologista Eduardo Malaquias Chagas e o ginecologista Alfeu Accorsi Neto, foram
ministradas palestras sobre o anticoncepcional e o risco
para o câncer de mama, tratamento dos sintomas climatéricos em pacientes com história de câncer de mama,
obesidade e o câncer de mama, diagnóstico e o seguimento de lesões benignas e rastreamento mamográfico.
A atividade integrou o Programa de Atualização e
Aprimoramento em Mastologia do Estado de São Paulo (PRAAMESP) e, além da explanação dos docentes da
UNIFIPA, contou com a participação dos médicos Ro-

gério Fenile, do Hospital Pérola Byington, de São Paulo, José Joaquim Gomes Nabuco, da UFTM de Minas
Gerais, Eduardo Carvalho Pessoa da UNESP, José Luís
Esteves Francisco, da FAMERP, e Daniel Buttros, do Claretiano – FM Rio Claro.
Nefrologia No dia 5 de novembro, a UNIFIPA sediou, no Anfiteatro Padre Albino, o II Curso Itinerante
de Atualização em Nefrologia, promovido pela SONESP
(Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo) com
a participação do Prof. Me. Luís Ayusso, diretor regional
da SONESP, Prof. Me Luciana S. Devito Grisoto, Prof. Dr.
Oswaldo Merege Vieira Neto, Prof. Dr. Sérgio Ricardo de
Antônio e Dr. Luís Ayusso Neto, que abordaram os distúrbios do potássio, insuficiência renal aguda e atualidades em nefrolitíase.

Egressas apresentam trabalho em
Congresso Regional
No dia 17 de outubro, em Rio Preto, foi apresentado
no XV CAIC – Congresso Anual de Iniciação Científica FAMERP/FUNFARME o trabalho de conclusão do curso de
Biomedicina (TCC) de alunas da UNIFIPA, sob a orientação Profª Drª Nilce Barril. O evento reuniu centenas de
profissionais e estudantes das áreas de biológicas e saúde, com a divulgação de pesquisas feitas em faculdades,
debates e discussões relevantes. Com o título “Valores de
referência bioquímicos de ratos da linhagem Wistar provenientes de Biotério do interior paulista”, o trabalho realizado pelas biomédicas egressas Nuala Storino, Izabella
Rodolfo Severino e Tissiane Eid B. Ashino teve por objetivo determinar o perfil bioquímico de ratos de um viveiro,
em que se conservam animais em condições adequadas
à utilização em experimentos científicos ou produção de
vacinas e soros do interior paulista.
Os estudantes e professores do curso de Biomedicina
vêm se destacando com as inúmeras pesquisas em diversos segmentos da área de atuação. “A apresentação
do trabalho foi extremamente gratificante, pois consolidamos o resultado de nossa pesquisa depois de muito
estudo e meses de dedicação”, comemora Profª Nilce.

Consciência negra
O curso de Educação Física Licenciatura da UNIFIPA
realizou no dia 20 de novembro apresentações pelo Dia
Nacional da Consciência Negra. Coordenados pelo professor Alexandre Mendes, os alunos contaram histórias
através de teatro, dança e música.
Os alunos levaram histórias e curiosidades de pouco
conhecimento. “As apresentações foram emocionantes; os
alunos expuseram fatos da história dos negros que muitos desconhecem e nos presentearam com uma boneca
Abayomi, indicando prosperidade para quem as recebe”,
disse a coordenadora de Extensão, Profª Luciana Basto. Todos os anos o curso realiza comemoração alusiva à data.

Medicina realiza ações de prevenção
e promoção da saúde na SAEC
Colaboradores da SAEC (Superintendência de Água
e Esgoto de Catanduva) receberam alunos do primeiro ano de Medicina da UNIFIPA no dia 31 de outubro
para ações de prevenção e promoção da saúde com
aferição de SSVV (sinais vitais), peso, altura, circunferência abdominal, cálculo de índice de massa corpórea
(IMC) e glicemia. Da ação participaram 122 colaboradores, acompanhados pelo diretor administrativo e financeiro, Renato Centurion Stuchi.
Nos dias 23 de outubro e 06 de novembro, as ações
de promoção de saúde foram na praça do Parque Flamingo, com atendimento a cerca de 52 pessoas com
aferição de sinais vitais, glicemia e orientações gerais. No dia 05 de outubro os alunos ministraram palestra sobre DSTs e alimentação saudável na empresa
Energisa de Catanduva, com a participação de cerca
de 60 colaboradores.
As atividades fazem parte da disciplina Medicina
Preventiva, sob coordenação do Prof. Dr. Ricardo Santaella e preceptoria das professoras doutoras Virtude
Maria Soler e Dircelene Jussara Sperandio.

UNIFIPA participa de Feira do Trabalhador
A UNIFIPA participou, de 07 a 09 de novembro, da
Feira do Trabalhador da Usina Colombo das unidades
MIAC, de Pindorama, e AEMCO, de Catanduva, onde
empresas de diversos segmentos demonstraram seus
serviços à disposição dos trabalhadores. A UNIFIPA
foi representada por seus coordenadores de cursos
e docentes e expôs, além do vestibular agendado, as
opções e estrutura das graduações por ela oferecidas.
Novembro Azul Alunos da 1ª série do curso de
Medicina, integrantes da IFMSA (Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina),
realizam no dia 08 de novembro, das 7h00 às 11h00,
orientações alusivas ao Novembro Azul, conscienti-

zando funcionários e pacientes dos Hospitais Emílio
Carlos e Padre Albino sobre o câncer de próstata.
Apresentação itinerante O Núcleo de Apoio Psicopedagógico da UNIFIPA, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, promoveu apresentação
itinerante para os alunos dos dois campi no dia 22 de
novembro. A apresentação aconteceu na entrada dos
alunos no Câmpus São Francisco e durante os intervalos no Câmpus Sede, com melodias dos musicistas
Wellington Salustiano, ao violino, e Misael Salustiano,
ao violoncelo, do Duo de Cordas da Orquestra Escola de Catanduva. Docentes e alunos acompanharam
emocionados.

Divulgação

Ação na SAEC atende 122 funcionários.
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Direito tem reconhecimento
renovado pelo MEC
O Ministério da Educação, através da Portaria nº
820, de 22/11/18, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, publicada dia 26 de
novembro último no Diário Oficial da União, renovou
o reconhecimento do curso de Direito da UNIFIPA. A
renovação, além de garantir a validade do curso até
o ciclo seguinte de avaliação, também é condição necessária, juntamente com o registro, para a validade
nacional dos diplomas.
“A renovação referenda, mais uma vez, visita téc-

nica do MEC realizada no final de 2014, oportunidade
em que, pelas excelências didático-pedagógicas e de
infraestruturas constatadas pela comissão avaliadora
do MEC, atribuiu a nota máxima ao curso. Esta conquista é fruto do empenho da Fundação Padre Albino,
coordenação, docentes, funcionários e estudantes em
manter a excelente qualidade, aliada a uma estrutura
que possibilite ao corpo discente vivenciar o Direito
em sua mais alta dimensão”, afirma o coordenador do
curso, Prof. Dr. Luís Antonio Rossi.

94 alunos da UNIFIPA participam do ENADE 2018
No dia 25 de novembro, 94 alunos do 4º ano do curso de Administração e do 5º ano de Direito da UNIFIPA
participaram do ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) 2018, no Instituto Federal, em
Catanduva, onde membros do Pró-Avaliar e os coordenadores dos respectivos cursos acolheram os discentes
que compareceram, demonstrando o empenho da turma. “Os comentários foram ótimos, pois mesmo embora sendo extensa, a prova contemplou o conteúdo ministrado em sala de aula”, comentou o coordenador do
curso de Direito e pró-reitor de extensão e assuntos

comunitários, Prof. Dr. Luís Antonio Rossi.
O resultado de desempenho do estudante será disponibilizado exclusivamente para o participante, no
Sistema Enade, por meio do Boletim de Desempenho
Individual do Estudante, a partir de 30/08/2019. Para a
mesma data está prevista a divulgação dos resultados
de cursos, IES e áreas de avaliação. Eles serão disponibilizados para consulta pública no Diário Oficial da
União, Sistema Enade, Sistema e-MEC e Portal do Inep,
na forma de conceitos, relatórios, microdados e sinopse estatística.

ABC da Informática conclui
semestre e abre inscrições
O projeto social ABC da Informática do curso de Administração da UNIFIPA concluiu mais um semestre de
atividades. No dia 27 de novembro foram entregues os
certificados aos sete alunos participantes das aulas de
agosto a novembro. As aulas, para adultos e idosos, são de
informática básica, digitação, gerenciamento de e-mails,
pesquisa, formatação de apresentações e redes sociais.
Existente desde 2002, o curso já está com inscrições abertas para 2019. As aulas, gratuitas, acontecem às terças-feiras, das 8h00 às 10h00, e têm início no dia 12 de março, no
Câmpus São Francisco. Informações: 3311-4800.
Para crianças Também projeto de extensão do curso de Administração, o projeto Informática inclusiva
para crianças concluiu nova turma no dia 27 de novembro, com entrega de certificados. Com 16 alunos de 5ª
a 8ª séries do Colégio São José, as aulas tiveram duração de quatro meses, com aprendizado de informática básica, editoração de texto, realização de pesquisa,
formatação de apresentações, acesso a redes sociais e
entretenimento. As aulas são ministradas pelo Prof. Me.
José Claudinei Cordeiro.
Marketing/FPA

Câmara de Rio Preto cumprimenta projeto de extensão do Direito
Divulgação

A Profª Ivana com o presidente da Câmara de Rio
Preto, Jean Charles.

No dia 30 de outubro, a Câmara Municipal de São
José do Rio Preto, em sessão solene, por indicação
da vereadora Cléa Rodrigues, concedeu “Votos de
Congratulações” à docente do curso de Direito da
UNIFIPA, Profª Me. Ivana Mussi Gabriel, e aos alunos
e egressos autores das cartilhas “Controle social dos
gastos públicos”, reconhecendo a importância educativa delas para a sociedade, em especial, a última,
que trata de eleições.
As cartilhas fazem parte de projeto de extensão
desenvolvido há mais de cinco anos, sob coordenação
da Profª Ivana, cujos autores, Alana Fávaro, Ana Letícia
Bragion dos Santos, Gabriela de Faria Paiva, Guilherme Augusto Trevisan, João Vitor Mota, Júlia Lavrador,
Karina Ogata, Lucas Barbieri, Luís Augusto Guareis dos
Santos, Marcos de Oliveira Melo Filho e Thales Henrique dos Santos, são alunos ou egressos do curso.
Para a Câmara Municipal de São José do Rio Preto, “a
cartilha sobre eleições é de extrema importância porque
informa, de forma simples e lúdica, numa leitura prazerosa e divertida, os aspectos morais e éticos, bem como jurídicos, do panorama eleitoral, conduzindo e amparando
o leitor para reflexões e ponderações para o propósito de
mudar a realidade com o exercício do voto”.

Docentes de Administração e Direito participam
de oficina de metodologias de aprendizagem
No dia 10 de novembro, no Câmpus Sede, docentes dos cursos Administração e Direito da UNIFIPA
participaram da Oficina de Metodologias Ativas de
Aprendizagem na Era Conectada, ministrada pela
professora de Direito da Universidade Estadual do
Mato Grosso do Sul e da Universidade do Oeste Paulista Drª Raquel Rosan Christino Gitahy. O encontro
visou promover o debate e a reflexão na compreensão e necessidade do desenvolvimento de práticas
inovadoras relacionadas ao ensino e a aprendizagem. Na oficina foram abordadas as metodologias

Peer Instruction; Sala de Aula Invertida, PBL – Problem Based Learning; Team Based Learning, além da
realização de simulado utilizando o aplicativo Socrative e as ferramentas Kahoot e Plikers.
Ao final do encontro, os docentes discutiram as
conclusões do processo. “Pode-se concluir que um
ensino híbrido por meio das metodologias ativas de
aprendizagem, intercalando espaços individuais e
em grupos, presencial e digital, pode resultar na formação de alunos mais proativos, criativos e colaborativos” afirmaram os participantes.

Mais uma turma do projeto Informática inclusiva
para crianças.

CIPA São Francisco
empossa novos membros
No dia 19 de novembro, no Câmpus São Francisco da
UNIFIPA, foi realizada a última reunião ordinária da gestão 2017/2018 da CIPA (Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes) e a posse dos novos membros da gestão
2018/2019. A nova gestão é composta pelo presidente
Marcílio Antônio Bortolucci, vice-presidente Márcia Aparecida Mota Zirondi, 1ª secretária Sônia Aparecida da
Graça Vitório e 2ª secretária Thaíse Cristina Condelechi.
A gestão 2017/2018 era composta pelo presidente José
Claudinei Cordeiro, vice-presidente Ondina Tereza Bataglia, 1ª secretária Rosana Leopoldina da Costa Fernandes
e 2ª secretária Maria Cristina Dias Lyra.
Os membros são eleitos pelos colaboradores e indicados pelo Centro Universitário Padre Albino. Participaram
da reunião a assistente de Câmpus da UNIFIPA, Janaína
Rogante, os técnicos de Segurança do Trabalho da Fundação Padre Albino Marília Cecília Diniz e Carlos Henrique
Ornellas e todos os funcionários daquele câmpus.
Divulgação

UNIFIPA define período de rematrículas
No período de 02 a 18 de janeiro de 2019 deverão
ser feitas as rematrículas para os cursos de Administração e Direito, no Câmpus São Francisco, das 13h às 21h,
e Biomedicina, Educação Física Bacharelado, Educação
Física Licenciatura, Enfermagem, Agronomia e Pedagogia, no Câmpus Sede, das 8h às 21h, de segunda a
sexta-feira. A rematrícula é obrigatória, inclusive para
alunos com FIES ou qualquer outro tipo de bolsa. A não
realização no prazo implica na perda do vínculo e as va-

gas serão oferecidas para transferência.
Na rematrícula, o aluno pagará a primeira mensalidade de 2019, referente ao semestre e/ou ao ano do
curso, preencherá o requerimento e firmará contrato
de prestação de serviços educacionais. Débitos financeiros na biblioteca e/ou Tesouraria e de documentos
na Secretaria impedirão a rematrícula. A Tesouraria e o
Departamento Jurídico estão à disposição até o dia 15
de janeiro para negociação de pendências financeiras.

Os membros da CIPA São Francisco 2018-2019.
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Fundação promove noite de agradecimentos e homenagens
Marketing/FPA

Certificado "Amigo do HCC" à Srª Maria da Graça G. Borgonovi,
uma das homenageadas.

A Fundação Padre Albino realizou dia 12 de dezembro, em sala do complexo esportivo da UNIFIPA, evento
da programação comemorativa dos 100 anos da chegada
de Padre Albino a Catanduva. O objetivo foi agradecer e
homenagear pessoas que, com sua arte, o mosaico, contribuíram para preservar esta data tão importante, assim
como pessoas que, com amor, solidariedade e espírito
voluntário, colaboraram para o término do Serviço de Radioterapia, que vai possibilitar a instalação do Hospital de
Câncer de Catanduva.
A primeira homenagem foi feita para os mosaicistas
do projeto “100 anos de amor”, que formou acervo do selo
comemorativo do centenário, constituído por peças de
mosaicos e promoveu a interação dos artistas ao legado
de Padre Albino. A curadora do projeto foi a mosaicista
Flavia Marega Frigerio e cada voluntário doador confeccionou seu mosaico com base nas duas imagens-modelos
definidas - o busto do Padre Albino e o prédio do Hospital
Padre Albino, que formam o selo comemorativo.
Vinte e oito mosaicistas das cidades de Catanduva, Itumbiara/GO, Guarujá, Camboriú/SC, Chapada dos
Guimarães/MT, Sorocaba e Curitiba/PR responderam
ao chamamento da Fundação Padre Albino para participação no projeto. As peças feitas por Alessandra Cristina Bordoni, Aline Vianna, Ana Maria Vano, Ariovaldo
de Jesus Andreoli, Bida Paulatti, Célia Regina Pavanelli
Filippini, Consali Rodrigues de Souza, Elenita Helena Maia
de Abreu, João Carlos Genaro, José Reinoso Ruivo, Maria
Aparecida Spina Marim, Maria de Lourdes Caetano Trevisan, Maria Helena Pires Etruri, Madalena Maria Moreira de
Assis, Marisa Ruiz, Paulo de Almeida Marchi, Ragli Vanessa
Rotta Martins, Rosaria Setsuco Sato Uemura, Rosemeire
Marcelino Garcias, Roseti Maria Alves Severino, Silvia Helena Cajuela, Sueli Lovato Ferreira, Tânia Regina Bortolozzo
Menegoli, Tatiana Volochen Borges, Teresinha Aparecida
Zerbini e Wilma Trazzi Salomão serão distribuídas para os
Departamentos mantidos pela Fundação Padre Albino
marcando, portanto, esta data tão importante para a instituição. Todos receberam certificados.
A segunda homenagem foi para os amigos do HCC.
Desde 25 de fevereiro de 2016, quando lançou a campanha de captação de recursos para o Serviço de Radiote-

Marketing/FPA

Os 28 mosaicos preservam data importante para a Fundação:
100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva.

rapia/HCC, a Fundação Padre Albino tem recebido apoio
de pessoas anônimas e voluntários de Catanduva e região
na doação de recursos ou promoção de eventos. Sem essa
ajuda a Radioterapia não seria concluída. Para agradecer
e reconhecer esse gesto de amor e solidariedade foi criado o certificado “Amigo do HCC”, entregue naquela noite
a doadores que, na impossibilidade de homenagear a todos, representaram as centenas de pessoas que ajudaram
a Fundação Padre Albino a concretizar este sonho.
Os certificados foram entregues a Aparecida de Lourdes Colombo Maiorano, Diógenes Garcia, João Claiton
Fernandes Beatta (Tatinho), Maria Aparecida Vieira de Oliveira, Maria da Graça Garces Borgonovi e Voluntárias do
Bem. A Fundação Padre Albino fez homenagem especial a
Srª Maria da Graça Garces Borgonovi e família, que abriu as
portas de sua propriedade para a realização de evento pró
HCC, a Queima do Alho na cidade de Fernando Prestes,
que reuniu centenas de pessoas de Catanduva e região.
Ela recebeu um mosaico do selo dos 100 anos da chegada
de Padre Albino a Catanduva como forma de agradecimento pelo seu trabalho em benefício do HCC.
Ao final do evento, o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, agradeceu a presença de todos naquela noite
“que marcava de forma inesquecível dois importantes
eventos - nas comemorações dos 100 anos da chegada
de Padre Albino a Catanduva, nossas homenagens aos
mosaicistas e, dentro da campanha de captação de recursos, a entrega do certificado “Amigo do HCC” a algumas pessoas que, de uma forma ou de outra, se destacaram nessa campanha. Nossa vontade é de homenagear
a todos, porém, acreditamos que, através destas pessoas,
todos estarão sendo homenageados”, disse. Finalizando,
Dr. Amarante disse que não poderia deixar de agradecer
a todos os presidentes que o antecederam na Fundação
Padre Albino, pois “sem o trabalho deles não teríamos
chegado até aqui”. E enumerou: José Olímpio Gonçalves, Comendador Antonio Stocco, Dr. Arlindo Busnardo,
Irmã Maria Celeste Fernandes, Padre Synval Januário,
Dr. Theodoro Rosa Filho, Sr. Paulo Merighe, Sr. Francisco
Almendros, Dr. Albino Couto, Dr. Raul Viana, Dr. Olegário Braido e Dr. Geraldo Paiva.

Egressos da Enfermagem UNIFIPA destacam a qualidade do curso
De 13 a 16 de novembro, os docentes do curso de Enfermagem da UNIFIPA Maria Cláudia Parro, Luciana Braz
de Oliveira Paes, João César Jacon e Maristela Magri participaram do 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem
realizado em Curitiba/PR. Os professores, além de trocarem experiências com congressistas, tiveram a oportunidade de reencontrar ex-alunos do curso.
Os egressos Lukas Santos e Warderlei Araújo da Silva,
que hoje atuam na UTI do Hospital do Rocio, na cidade
de Campo Largo/PR, relataram sobre suas atuações profissionais atuais e reiteraram a importância da qualidade
de ensino da UNIFIPA, possibilitando o rápido ingresso
no mercado de trabalho. “Valorizamos muito nossa formação diferenciada e a qualidade de ensino do curso
de Enfermagem. Agradecemos a todos os professores e
também a oportunidade de manter contato mesmo depois de formados com a instituição”.
Os professores ressaltaram a importância de manter vínculo entre a instituição e os alunos formados. “É

fundamental acompanhar e manter o relacionamento
contínuo com os egressos, objetivando potencializar a
troca de informações e o acompanhamento da inserção
no mercado de trabalho, além de fortalecer o Programa
de Acompanhamento de Egressos do curso de Enfermagem da UNIFIPA”, disseram.
Divulgação

Os egressos com os docentes que participaram do
congresso.

AME Catanduva realiza semana
interna de prevenção de acidentes
No dia 30 de novembro, o AME Catanduva, sob
gestão da Fundação Padre Albino, realizou o treinamento “Amorosidade” para seus funcionários. Ministrado pela psicóloga do GAT/Grupo de Apoio ao Trabalhador da Fundação, Luciana Calza, o treinamento
integrou a Semana Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho/SIPAT.
Mais de 20 funcionários participaram da conscientização sobre as práticas de segurança no trabalho na
área da saúde e prevenção de acidentes, que contou
com a exposição de Equipamentos de Proteção Individual, sorteios de brindes, entre outros. Além disso,
também foram comemorados os dias do Técnico e do
Engenheiro de Segurança do Trabalho.
Palestra No dia 29, às 13h30, o locutor e radialista
David Luís ministrou a palestra “Inovando com produtividade, qualidade e excelência”, com a participação
de 40 funcionários.
AME ao próximo O AME continua com sua campanha para reduzir a falta dos pacientes agendados para
consultas e exames. O projeto “AME ao próximo” foi
desenvolvido nas cidades de Urupês, no dia 05 de dezembro, e em Fernando Prestes, no dia 12, ambos das
8h00 às 15h00. As pessoas foram orientadas através
de banner, filipeta, faixa e música sobre a importância
do cancelamento da consulta, exame ou retorno com
três ou quatro dias de antecedência para que outra
pessoa possa aproveitar a vaga.
Divulgação

Uma das muitas atividades da SIPAT do AME.

Docente lança livro
A docente do curso de Enfermagem da UNIFIPA Profª
Mª Luciana Braz de Oliveira Paes teve o livro "Nascer no
século XXI: Retrato do nascimento em microrregião paulista" publicado pela editora Novas Edições Acadêmicas.
Todo o conteúdo do livro foi fruto da dissertação de mestrado desenvolvido pela autora e concluído em 2017. A
produção ainda conta com a participação e autoria da
docente da FAMERP - Rio Preto Zaida Aurora Sperli Geraldes Soler. Além do conteúdo físico, os leitores têm acesso à versão digital. O livro eletrônico ou popularmente
conhecido como e-book está disponível para aquisição
através do link https://www.morebooks.shop/store/gb/
book/nascer-no-século-xxi/isbn/978-613-9-69271-2
Doutorado Duas docentes do curso de Enfermagem realizaram exames de qualificação de teses de
Doutorado. No dia 05 de novembro, a Profª Ma Aline
Fiori dos Santos Feltrin qualificou sua tese "Aspectos da
Atenção Cardiovascular no cenário da Regionalização",
orientada pela Profª Drª Janise Braga Barros Ferreira, do
Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP.
A Profª Ma Maristela Aparecida Magri qualificou sua
tese "Riscos biológicos durante a graduação de Enfermagem: prevenção, controle e conduta pós-acidente" no
dia 31 de outubro, na UNESP de Botucatu, sob orientação da Profª Drª Regina Popim e coorientação da Profª
Drª Denise Zornoff, ambas daquela universidade.
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HEC inaugura vestiários para funcionários
O Hospital Emílio Carlos inaugurou no dia 14 de
novembro dois novos vestiários para os funcionários
do complexo hospitalar. De uso exclusivo para funcionários, divididos em feminino e masculino, os vestiários contam com armários, sanitários e chuveiros, atendendo as normas da NR32, proporcionando segurança
aos usuários, que não devem usar vestimentas inapropriadas em áreas insalubres.
Participaram da inauguração conselheiros da Fundação Padre Albino, o presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, gestores dos
Marketing/FPA

hospitais, a gerente de RH, Cristiane Oliveira, funcionários do hospital, o chefe do Ministério do Trabalho e Emprego de Catanduva e Região, Henver Nahes (Ceará), e
o presidente do Sindicato da Saúde de Catanduva, José
Vendramini, que parabenizaram a Fundação pela melhoria, ressaltando que jamais viram em qualquer hospital
da região o padrão e a estrutura do vestiário do HEC.
O Hospital Emílio Carlos já conta com vestiário no
almoxarifado, UTI e Centro Cirúrgico e terá também na
Radioterapia/Hospital de Câncer de Catanduva, contemplando a todos os funcionários.
Marketing/FPA
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Dia D de combate a dengue
As unidades de negócio da Fundação Padre Albino realizaram, em parceria com a EMCAa (Equipe
Municipal de Combate ao Aedes aegypti), mutirão de
limpeza alusivo ao “Dia D” de combate a dengue no
dia 30 de novembro. Colaboradores se concentraram
na frente do AME Catanduva para orientações e se
dirigiram às unidades para um arrastão. Participaram
o AME Catanduva, Hospital Emílio Carlos, Hospital
Padre Albino e a UNIFIPA. Todos os locais de possível
criadouro foram vistoriados.
AME De 26 a 30 de novembro, o AME Catanduva promoveu ações e palestras na “Semana Nacional de Mobilização contra a Dengue” em diferentes
setores do Ambulatório, em parceria com o SESMT/
FPA e EMCAa – Equipe Municipal de combate ao Aedes Aegypti. Mais de 170 pessoas participaram da
campanha. O objetivo foi promover a conscientização efetiva sobre a prevenção e eliminação dos criadouros do mosquito, com informações precisas e
dinâmicas, através de palestra ministrada por Diego
Luís da Silva Palmieri, microscopista da Secretaria
Municipal de Saúde.
Marketing/FPA

Pedagogia encanta com Cantata de Natal
O curso de Pedagogia da UNIFIPA encantou alunos
e funcionários do Centro Universitário Padre Albino
no dia 10 de dezembro com a Cantata de Natal do coral Doces Vozes da Pedagogia. Composto por alunos e
docentes, o coral se apresentou no saguão térreo da
UNIFIPA e contou com a participação especial do Prof.
César Augusto da Silva, tenor do coral, e a presença
de familiares dos discentes, do pró-reitor acadêmico,
Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, do presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr.
José Carlos Rodrigues Amarante, e de coordenadores
e docentes dos demais cursos da instituição.

Os funcionários se concentraram diante do
AME Catanduva.

Fundação Padre Albino realiza Semana da Humanização
Marketing/FPA

Os funcionários promotores da Semana.
Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, em parceria com o Ambulatório Médico de Especialidades/AME
Catanduva, Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA,
Padre Albino Saúde e Recanto Monsenhor Albino, promoveram, gratuitamente, o 7º Simpósio de Humanização nos dias 23, 24 e 25 de outubro no Anfiteatro Padre
Albino. A intenção da equipe organizadora foi difundir
o conceito das políticas nacional e estadual de humanização e sensibilizar os profissionais de saúde da região.
Na manhã do dia 23 de outubro aconteceu encontro sob o tema “Corresponsabilidade x Integralidade
do Cuidado”, com apresentação de experiências exitosas de Catanduva, Urupês, Novo Horizonte e Catiguá.
No dia 24, das 9h às 11h30, os inscritos participaram
de painel sobre a cogestão da clínica e do cuidado
para a organização da alta hospitalar, tendo como referência a experiência do Hospital Estadual Américo
Brasiliense/HEAB e Ambulatório Médico de Especialidades/AME, que recebeu a premiação de melhor internação humanizada em 2014, segundo usuários do
SUS, através de Pesquisa de Satisfação do Usuário desenvolvida pela Secretaria de Estado da Saúde.

A médica neurologista, mestre em
gestão de organizações de saúde/FMRP/
USP e diretora de atenção à saúde do
HEAB/AME, Drª Maisa Cabete Pereira
Salvetti, destacou a importância do profissional médico no processo da alta,
seja complexa ou não. A assistente social, mestre em saúde na comunidade/
FMRP/USP, especialista em gestão em
saúde pela Universidade Federal de
São Paulo/UNIFESP e coordenadora de
equipe multiprofissional do HEAB/AME,
Cleice Levorato, ressaltou a humanização como política de saúde pública esclarecendo as divergências em relação
ao tema. Já a psicóloga do HEAB/AME e
mestre em saúde na comunidade/FMRP/USP, Patrícia
Sanchez, falou sobre a utilização de grupos temáticos para a promoção em saúde, no âmbito ambulatorial e hospitalar.
No dia 25, a equipe da Maternidade recepcionou
as gestantes da microrregião de Catanduva por meio
do projeto de humanização “Visita da gestante à Maternidade”, tendo também a participação especial de
colaboradores da instituição para a transmissão do
conhecimento adquirido, além de profissionais do
Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio
Preto/SP e Santa Casa de Jales/SP, que estiveram no
hospital para visita técnica. No mesmo dia o violinista
Moacir Júnior tocou para os pacientes que passavam
por atendimento em diferentes departamentos da
Fundação Padre Albino.
A semana foi coordenada pelos Centros Integrados
e Grupos de Trabalho de Humanização dos departamentos da Fundação Padre Albino, que assim como o
Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde
têm o objetivo de transformar o modo de se fazer assistência com humanização.

Orientações sobre o Aedes aegypti
No dia 26 de novembro, o microscopista da Secretaria Municipal de Saúde Diego Luiz da Silva
E. Palmieri orientou pacientes, acompanhantes e
colaboradores do Hospital Emílio Carlos sobre as
medidas preventivas para eliminar criadouros do
mosquito Aedes aegypti, evitando, assim, casos de
dengue. Entre as orientações, o agente ressaltou a
importância de passar bucha e sabão nas vasilhas
dos animais domésticos, colocar detergente no reservatório externo da parte traseira da geladeira,
aplicar nos ralos da casa a mistura de duas colheres
de sal e um litro de água para cada ralo e também o
uso de água sanitária, além da importância na identificação do agente de endemias e a permissão da
vistoria nas residências.
No dia 28 de novembro, Diego visitou as recepções e setores do Hospital Padre Albino, conscientizando colaboradores, pacientes e acompanhantes
sobre a importância de identificar possíveis focos e
criadouros do mosquito Aedes Aegypti. Ele explicou
também como eliminá-los com produtos de fácil
acesso, como sal, água sanitária e detergente.
Marketing/FPA

Diego Palmieri orienta pacientes do "Emílio Carlos".
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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

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) Eletroencefalografia computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia 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, eletroencefalografia
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

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

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

“Mãos de Natal” levam alegria e esperança aos idosos do Recanto
Na tarde do dia 14 de dezembro, o Recanto Monsenhor Albino promoveu a entrega aos internos, pelo
Papai Noel, de presentes da campanha “Mãos de Natal”. Pelo terceiro ano consecutivo, a ação levou alegria, amor e fraternidade aos 48 idosos da entidade. A
campanha utilizou imagens das mãos dos idosos, com
frases e pedidos dos presentes, divulgadas em mídias
sociais. Foram doados pelos internautas mais de 150
presentes, atendendo a todos os pedidos – cada idoso
recebeu kit com três presentes. O número superou as
expectativas dos organizadores, com aumento de três
vezes em comparação à primeira edição do projeto.
A campanha, idealizada pelas funcionárias Analice
Gomes Silveira, Lilian Buniak e Carmem Bonutti, reforça
o compromisso com o bem estar social e emocional dos
idosos. “O projeto é muito especial e importante para
os idosos do Recanto; eles se sentem integrados e amados. É uma alegria para eles e para nós”, comenta Lilian.

Segundo uma das voluntárias da ação, Carolina
Oliveira, a entrega dos presentes torna o dia dos internos mágico, revivendo memórias alegres do passado e
alimentando a chama da esperança e carinho do natal.
“É muito gratificante ver os idosos felizes com os presentes, com o carinho dos voluntários. Eles relembram
o passado e se emocionam muito”.
O Recanto Monsenhor Albino atende 48 idosos,
com idades entre 60 e 104 anos. D. Palmira, 75 anos,
destes, seis vividos no Recanto, fez um pedido especial
e simples: uma camisola e foi atendida. “Adorei o presente, muito obrigado”, agradece. Além disso, os idosos
têm um desejo em comum, algo que transcende os valores materiais e financeiros – o desejo por afeto, amor,
carinho e saúde. “Eu desejo que esse natal e também o
começo de ano novo seja próspero e com muita saúde;
esse é meu pedido de presente para este ano”, disse Maria José da Silva, de 80 anos.

Para conhecer ou colaborar com a entidade basta
entrar em contato pelo telefone (17) 3522-5234 ou 35225052. O Recanto Monsenhor Albino fica na Rodovia Dr.
Alberto Lahóz de Carvalho, estrada Catanduva-Novais.

O papai noel entregou os presentes.
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Usina Tietê doa R$ 50 mil ao HCC
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Entrega do cheque simbólico pela Usina à Fundação.
A Tietê Agroindustrial doou R$ 50 mil ao Hospital de
Câncer de Catanduva (HCC). A entrega foi realizada no
dia 13 de novembro com a participação de membros da

usina e da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino.
Um cheque simbólico foi
entregue ao presidente Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante.
Com o valor doado foram adquiridas 108 poltronas reclináveis, que já estão nos leitos do
Hospital Emílio Carlos proporcionando maior conforto para
pacientes e acompanhantes.
Os representantes da Usina Tietê, Paulo Cesar Dalssim Filho,
analista de recursos humanos
sênior, e Carlos Maria Gambaro,
gerente jurídico e recursos humanos, visitaram, na companhia
do gerente de saúde do HEC,
Benedito Carlos Rodrigues, e
da gerente de Captação de Recursos, Angélica Rodrigues, as alas do Hospital Emílio Carlos, entre elas a de
Quimioterapia e as instalações do HCC.

Conscientização e doação
No dia 20 de novembro, o cirurgião oncologista da
Fundação Padre Albino Dr. Ugo Vicente ministrou palestras em diversas unidades das Indústrias Reunidas

As Indústrias Colombo arrecadaram lacres para o HCC.

Colombo (MIAC, Cotrame, Aemco e Fundição Colombo), com sede em Pindorama e filial em Catanduva,
e no Grupo Energisa, responsável pela distribuição
de energia elétrica a Catanduva. Tendo como foco o
Novembro Azul, a conscientização foi para o público
masculino, com informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Além da palestra, as
Indústrias Colombo mobilizaram seus funcionários,
que arrecadaram 82 garrafas pets de lacres de alumínio, doados ao Hospital de Câncer de Catanduva/HCC.
A Energisa também mobilizou seus funcionários
para arrecadação de alimentos e lacres de alumínio
para o HCC. Os mais de 90 itens de alimentos foram
entregues no dia 30 por funcionários da empresa que,
acompanhados por Carlos Sangiorgi, Supervisor de
Relações Institucionais da Fundação, conheceram o
Serviço de Radioterapia e foram informados sobre o
seu funcionamento e as formas de contribuição.

Mobiliário interno começa a ser montado na Radioterapia/HCC
Os móveis funcionais, poltronas, armários, mesas e
arquivo deslizante já estão em processo de montagem
e instalação no Serviço de Radioterapia/HCC da Fundação Padre Albino.
No hall de entrada, 15 unidades individuais e dois
conjuntos de poltronas de design contemporâneo foram montadas e aguardam posicionamento. Também
estão armazenadas, à espera de instalação definitiva,
as mesas, armários e cadeiras dos consultórios; são

mais de 30 cadeiras. O arquivo deslizante proporcionará maior organização e comodidade, pois as estruturas
verticais, que se encaixam em cavidades predefinidas,
reduzem o espaço útil em até 70% quando comparados aos arquivos convencionais. O estacionamento
para veículos está em fase de conclusão; falta apenas
a jardinagem.
A previsão é de que as obras estejam finalizadas
entre janeiro e fevereiro de 2019.

Imprensa/FPA

Imprensa/FPA
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Ateliê Amor ao próximo
entrega doação

O grupo de colaboradoras do Ateliê “Amor ao
próximo” entregou ao presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante, dia 12 de dezembro, recibo de depósito
no valor de R$ 35.860,38 para o HCC. A renda é fruto da venda de artesanato e de artigos para o Natal.
Este ano, o grupo repassou R$ 62.725,38 e desde sua
instituição, em 04/11/2016, R$ 118.105,38.
O Ateliê Amor ao próximo hoje é composto por
47 integrantes, divididas em dois grupos, que se reúnem nos períodos da tarde e noite, em dias alternados, em sala cedida pela UNIFIPA. “Em 2019 o grupo
receberá novas integrantes”, informou Lourdinha
Fávero, coordenadora, acrescentando que toda a
programação do ateliê já está definida. Dr. Amarante
agradeceu ao grupo por mais essa doação, que ele
recebe “com prazer e muita alegria, pois é fruto de
trabalho de formiguinha”, destacou.

Elisiário promove
1º Leilão de gado pró HCC
A cidade de Elisiário realizou no dia 02 de dezembro último seu 1º Leilão de Gado pró HCC. Com entrada gratuita, o leilão foi realizado no salão da igreja
local, a partir das 12h00, com 100% da renda revertida
ao Hospital de Câncer de Catanduva.
A gerente do Setor de Captação de Recursos, Angélica Rodrigues da Costa, e o presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante, participaram do leilão e agradecem a comitiva Amigos de Elisiário, voluntários e comunidade
presente. O leilão contou com 22 cabeças de gado,
dois cavalos e diversas prendas. A bênção foi do padre
José Roberto Reis.

Evento arrecada alimentos
Dia 24 de novembro, o Colégio Nossa Senhora do
Calvário, o Colegião, realizou a 1ª Mostra de Dança Colegião com arrecadação de alimentos, idealizada pelas
Irmãs da Ressureição, com coordenação do Prof. André
Perosa. Todos os mantimentos arrecadados foram destinados ao Hospital de Câncer de Catanduva/HCC.
Santa Adélia A comunidade Santo Antônio da cidade de Santa Adélia/SP arrecadou mantimentos para
doação ao HCC. O Sr. José Pinto de Almeida entregou
ao Setor de Captação de Recursos da Fundação cerca
de 80 pacotes de biscoitos e bolachas doces e salgadas.
Divulgação

Os móveis estão em processo de montagem.

Falta apenas a jardinagem no estacionamento.

Dia de beleza pró HCC
Representantes da Mary Kay organizaram o Dia da
Beleza pró HCC, no Hospital Emílio Carlos, para todos
os colaboradores da Fundação Padre Albino que receberam orientações para a limpeza e hidratação adequada da pele do rosto e dicas de maquiagem.

Dezenas de colaboradoras participaram do Dia da
Beleza, que também promoveu a venda de produtos da
marca com parte da renda revertida ao Hospital de Câncer de Catanduva. A ação aconteceu nos dias 4, 5 e 6 no
período diurno e nos dia 7 e 10 no período noturno.

Promotores do evento e os alimentos arrecadados.
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Hospital Padre Albino vence a gincana dos 100 anos
A Equipe Branca, do Hospital Padre Albino, venceu
a I Gincana Socioeducativa da Solidariedade, que encerrou as comemorações dos 100 anos da chegada de
Padre Albino a Catanduva. A final, com apresentação
do jornalista Cristiano Geraldi, foi realizada no dia 15 de
dezembro, a partir das 8h30, nas quadras do Complexo
Esportivo Prof. Ivo Dall1’Aglio da UNIFIPA.
Oito equipes, que já haviam cumprido seis provas
desde agosto, disputaram a final. A primeira prova foi a
atividade de socialização, “Terremoto”, conduzida pelo
Prof. Marcus Vinícius Seixas, e todas equipes receberam
100 pontos. Na segunda prova, Desafio matemático,
quatro membros das equipes resolveram cinco desafios. A Equipe Azul (PAS) foi a vencedora, seguida da
Roxa (Colégio Catanduva) e Preta (UNIFIPA). A prova
“Telefone sem fio” foi vencida pela Equipe Branca (Hospital Padre Albino), que passou corretamente entre seus
membros a frase de Padre Albino “Desejo, com toda
sinceridade, morrer inteiramente pobre, sem dinheiro,
sem bens, sem dívidas e sem pecado”. A prova surpresa,
“Travessia”, conduzida pelo Prof. Marcus Seixas e alunos
dos cursos de Educação Física – Bacharelado e Licenciatura da UNIFIPA, não teve vencedoras.
A última prova da final foi o “Quiz” com base no livro
“Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva – Apóstolo da

caridade”. Três membros de cada equipe responderam as
19 perguntas; a resposta certa valia 200 pontos. A vencedora foi a Equipe Preta (UNIFIPA), seguida da Branca
(HPA); Roxa (Colégio Catanduva) e Vermelha (Coordenadoria Geral); Verde (HEC); Azul (PAS) e Pink (AME) e
Amarela (Recanto Monsenhor Albino). Por fim, todas as
equipes foram chamadas ao palco para o Grito da torcida
e ganharam 100 pontos.
O resultado final da gincana foi este:
1º - Equipe Branca – Hospital Padre Albino – 37.394,5 pontos
2º - Equipe Verde – Hospital Emílio Carlos – 22.869 pontos
3º - Equipe Preta – UNIFIPA – 22.228 pontos
4º - Equipe Azul – PAS – 21.504 pontos
5º - Equipe Pink – AME – 12.247,6 pontos
6º - Equipe Vermelha – Coordenadoria Geral – 9.293 pontos
7º - Equipe Amarela – Recanto Monsenhor Albino – 8.448 pontos
8º - Equipe Roxa – Colégio Catanduva – 6.449 pontos
Além do troféu, os membros da Equipe Branca concorreram a um tablet, sorteado para Juliana Fachim, e todos
os funcionários do “Padre Albino”, inclusive os integrantes
da equipe, participaram do sorteio de um dia de folga,
num total de 15 folgas (número de integrantes da equipe).
Encerrando a gincana, o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, disse que, para ele, aquele dia para jamais

será esquecido, pois havia concretizado um sonho, já que
desde que assumiu, em 2012, desejava promover uma confraternização com o maior número possível de funcionários. “No final do ano passado resolvemos refazer as contas
e chegamos à conclusão que daria para realizar uma bela
confraternização, ainda que não conseguíssemos reunir todos os funcionários”, ressaltou. “O principal motivo para esse
esforço foi justamente os cem anos da chegada de Padre
Albino a Catanduva. Quem pôde participar é testemunha
viva do que foi esta primeira de muitas, espero, confraternização geral dos funcionários da FPA”, finalizou.
Antes e durante a festa de confraternização, da qual
participaram 1.150 funcionários, foram sorteados 300
brindes para os que responderam um questionário com
perguntas relacionadas à Fundação. A manifestação da
funcionária do Museu Padre Albino, Maria Eduarda de
Magalhães, expressa o sentimento de todos os funcionários, que só tinham elogios para a confraternização.
“Pude ver o quão grandiosa essa família se tornou, com
tantas pessoas empenhadas e capacitadas a fazer o bem.
O evento foi maravilhoso em termos de organização e
de iniciativa, já que reuniu todos os departamentos em
uma grande festa. Padre Albino estaria muito feliz por ver
que o sonho dele hoje é a realidade de muitas pessoas.
Gratidão é a palavra que descreve o grandioso evento!"

Equipe Azul.

Equipe Pink.

Equipe Vermelha.

Equipe Roxa.

Comissão organizadora da gincana.

Equipe Amarela.

Equipe Preta - 3º lugar.

Equipe Verde - 2º lugar.

Sorteio de prêmios.

Confraternização.

Agradecimento aos organizadores da festa.

Cristiano Geraldi, apresentador da final da gincana.
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