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Homenagem O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado
de São Paulo, Marco Vinholi, visitou o Serviço de Radioterapia/Hospital
de Câncer de Catanduva/HCC no dia 08 de abril e foi homenageado pela
Fundação Padre Albino ao receber o certificado de “Parlamentar Amigo
do HCC”. Página 06.

Ala nova A Ala Roxa do Hospital Emílio Carlos, reformada pela AEC –
Associação de Assistência ao Hospital Emílio Carlos, foi inaugurada no dia
29 de março, num investimento total de R$ 550 mil. Marcelo Gimenes, atual
presidente, Sylvio Antonio Bueno Netto; secretário, e Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, pela Fundação, desataram a fita inaugural. Última página.

HPA adquire microscópio exclusivo para neurocirurgias

UNIFIPA inicia seu processo
de internacionalização

O Hospital Padre Albino/HPA adquiriu o microscópio Zeiss Vario S88,
único equipamento disponível na região de Catanduva. O aparelho está
sendo utilizado em procedimentos neurocirúrgicos de alta complexidade. Página 11.
Divulgação

O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) foi aceito como membro da Brazilian Association for International Education (FAUBAI) durante
a conferência Global Community Engagement, em Belém-PA. A FAUBAI
é uma associação que promove o processo de internacionalização das
Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. Página 08.

Recanto Monsenhor Albino
promove Feijoada solidária
O Recando Monsenhor Albino promove, no dia 15 de junho, a Feijoada Solidária – Drive-Thru. As adesões estão à venda. Página 13.

Projeto “A dança da vida” retoma atividades
O projeto de extensão “A dança da vida”, do curso de Educação Física
– Bacharelado da UNIFIPA, reiniciou as atividades de 2019 em março. O
projeto foi iniciado em 2018 e reúne mulheres que estão passando pelo
tratamento de câncer de mama de Catanduva e região. Página 13.
Doações ao HCC O Colégio Santo Antônio, de Pirangi, mobilizou seus
alunos para campanha de coleta de tampinhas plásticas para o Hospital de
Câncer de Catanduva/HCC e arrecadou mais de 330 kg do produto (foto).
O HCC recebeu também doações do Instituto Federal, Câmpus de Catanduva; do Sr. Carlos Natal Abegão; da Comunidade Santo Antonio, de
Santa Adélia; do grupo de voluntários Amigos de Elisiário; da Exposição
Nacional de Orquídeas de Catanduva; da Academia Life Sports e do Sr.
Demétrio Barberá Alves, de Pirangi. Página 06.

Projeto “Plogging” recolhe lixo
durante caminhada sustentável
O Recanto Monsenhor Albino promoveu no dia 13 de abril o projeto
"Plogging”. A modalidade de caminhada sustentável recolhe lixo durante o
trajeto realizado. A primeira ação ocorreu no centro de Catanduva. Página 08.

2º Educação Física Arte & Cultura
O curso da Educação Física Bacharelado da UNIFIPA e o Núcleo de
Apoio Psicopedagógico e Cultural (NAP) realizam dia 23 de maio o 2º Educação Física Arte & Cultura - Show de Talentos no Complexo Esportivo do
Câmpus Sede. O evento é beneficente. Página 13.

O HCC contribuindo com a longevidade
A decisão da Fundação Padre Albino em instalar o Serviço de Radioterapia/HCC, inicialmente teve o objetivo de diminuir o sofrimento dos
pacientes por se tratarem longe de suas casas. Hoje, na verdade, proporcionará muito mais do que isso. Poderá contribuir com a tão propalada
longevidade do homem neste novo milênio, em particular da população
de Catanduva e região. Página 02.
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Quando, nos idos
de 2010, a administração da Fundação
Padre Albino tomou a
decisão de implantar
um centro de radioterapia em Catanduva
tinha como fundamento o sofrimento
de centenas de pacientes oncológicos
de nossa região que
se tratavam em centros especializados distantes,
sobretudo na cidade de Barretos. Incomodava-nos,
sendo um centro de tratamento em saúde para a
região, ver aquele contingente de pessoas (pacientes e acompanhantes) se deslocando desde altas
horas da madrugada até altas horas da noite seguinte, passando a maior parte do dia ociosos, vagando dentro e no entorno dos hospitais oncológicos à espera do tratamento ou depois dele, via de
regra em condições insalubres para quem não está
bem de saúde. E tendo que repetir isso dia após dia.
Foi, seguramente, uma das decisões mais acertadas, após o impacto social das inúmeras obras realizadas por Pe. Albino ainda em vida. Contudo, aquilo que parecia ser apenas uma questão de decisão,
revelou-se uma verdadeira epopeia, quase uma via
crucis até chegarmos a esse ponto, muito próximo
da entrada em funcionamento do acelerador linear
e dar início aos tratamentos radioterápicos. Naquele
momento não tínhamos noção das dificuldades financeiras e burocráticas que a execução do projeto
traria. Superadas quase todas as dificuldades – (ainda restam a liberação do equipamento pela CNEN
(Comissão Nacional de Energia Nuclear) e a habilitação do serviço pelo Ministério da Saúde – aqui, estamos prontos para encarar mais um desafio: o custeio
dos tratamentos.
Em que pese a decisão naquela época ter focado
o sofrimento dos pacientes por se tratarem longe de
suas casas, nossa felicidade aumenta hoje ao constatarmos que, na verdade, o projeto da radioterapia proporcionará muito mais do que isso. Além de
proporcionar aos pacientes maior rapidez no tratamento, mais conforto e comodidade para ele e seus
familiares e mais tempo de convívio com os seus, o
Serviço de Radioterapia do HCC poderá contribuir

Atendimentos
Internações Oncologia
Tratamento Quimioterapia

2016
1653
187
2236

Equipe médica - Oncologia
Clínica Médica
Clínica Cirúrgica
TOTAL
Segundo os especialistas, não há dúvida de que a
precocidade do início do tratamento proporciona maior
chance de cura ou de uma sobrevida mais longeva com
qualidade. Nisso, o HCC já está contribuindo mesmo
antes da entrada em funcionamento da Radioterapia,
o que deverá ocorrer em breve. A partir daí a previsão
é de que os tratamentos sejam sempre crescentes, de
acordo com as expectativas de aumento da doença em
nível mundial. Daí a necessidade de recursos também
crescente, inversamente proporcional à expectativa de

- e muito - com a tão propalada longevidade do homem neste novo milênio; em particular da população de Catanduva e região.
No congresso patrocinado pela FEHOSP, do qual
participamos recentemente, pudemos ouvir do Prof.
Dr. Alexandre Kalache, especialista em longevidade, com vários projetos junto à ONU e entidades
nacionais e internacionais, sobre a velocidade do
envelhecimento da população brasileira e suas consequências para o sistema de saúde. Segundo ele, a
inversão da velhice sobre a juventude, isto é, quando o número de idosos supera o número de jovens,
que no Japão levou cerca de 120 anos para acontecer, no Brasil esse fenômeno ocorrerá em menos de
uma geração, ou seja, cerca de 19 anos. Isto significa
que, além de termos menos gente em idade economicamente ativa, ainda teremos grande parte da população com necessidades crescentes de tratamento
em saúde. Essa conta é imensamente preocupante
e tende a não fechar. Além disso, as estruturas e recursos financeiros para a saúde, que já são bastante
limitadas hoje, tenderão a se agravar muito se nada
for feito previamente ao fenômeno.
Sabemos que um dos fatores desencadeadores
do câncer, entre muitos outros, é que o ser humano
está vivendo bem mais. No Brasil passamos de uma
expectativa de vida em torno dos quarenta e poucos anos na primeira metade do século passado para
cerca de setenta e poucos anos nos primeiros anos
deste século. Um crescimento vertiginoso. Grande
parte disso se deve, claro, às melhorias das condições de vida dos brasileiros, com mais saneamento
básico, educação, saúde básica, alimentação etc.,
mas, principalmente, aos avanços da medicina, aliadas às novas tecnologias. E o tratamento oncológico
não ficou fora disso.
Há cerca de 50 anos, quando o Hospital de Câncer de Barretos começou a funcionar, praticamente
existia só ele para atender a demanda de quase toda
a região interiorana do Estado de São Paulo e outras
regiões carentes do Brasil. Hoje, graças ao advento
da Rede Hebe Camargo, implantada pelo Estado,
essa realidade mudou muito. E o HCC já está contribuindo com esse avanço mesmo antes da entrada
em funcionamento da Radioterapia. Veja, no quadro
abaixo, alguns números relacionados aos atendimentos oncológicos desde o lançamento da campanha ABRACEHCC, em 2016, até o final de 2018:

2017
2535
379
2277

2018
3964
396
3330

2016

2019
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05

07
08
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recursos novos por parte do poder público. Daí também
a importância da continuidade, agora como nunca, da
participação cada vez mais efetiva da sociedade. Quem
duvidava do projeto, pode começar a acreditar.
Gostaríamos que ninguém precisasse desses serviços. Infelizmente, a realidade é bem mais cruel.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Os perigos da falta
de vitamina D
Segundo pesquisas divulgadas nos Estados Unidos
ao longo dos últimos anos, cerca de 10% da população de países desenvolvidos ou em desenvolvimento,
como o Brasil, possuem deficiência de vitamina D no
organismo. O baixo nível desta substância, tão importante para o metabolismo, eleva em aproximadamente
quatro vezes as chances de quedas, fraturas ósseas, sintomas depressivos, câncer de cólon e falhas cognitivas.
Ao contrário do que a grande maioria da população pensa, com medo do câncer de pele, o sol é fundamental para a saúde e o funcionamento do corpo.
Por meio dos raios ultravioleta (UVB), o organismo sintetiza a vitamina D, que já está presente no organismo,
mas depende diretamente dos raios solares para a sua
ativação. A exposição ao sol por 10 minutos de forma
protegida já é o suficiente para um aporte adequado.
Diferentemente de todas as outras substâncias
vitamínicas, a Vitamina D tem sua funcionalidade
comparada a um pré-hormônio juntamente ao paratormônio, onde todas as células do corpo possuem
receptores para sua síntese.
Além de proteger o fluxo sanguíneo do corpo, elimina do organismo toxinas prejudiciais, incluindo as
proteínas amilóides - associadas à doença de Alzheimer. Estudos desenvolvidos pelas universidades de
Cambridge e de Michigan, com 2.000 pessoas com
65 anos ou mais, apontaram correlação entre o déficit cognitivo caracterizado por falhas de memória e
processamento de informações com o baixo índice da
vitamina no organismo.
A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia recomenda que os índices de vitamina D
estejam em concentrações de 25(OH)D acima de 30
ng/mL. As manifestações clínicas da deficiência da vitamina são relacionadas ao metabolismo do cálcio e
podem demorar meses para aparecer. Hipocalcemia,
hipofosfatemia, tetania, osteomalacia e raquitismo
são os achados mais comuns. O diagnóstico pode ser
feito através de exames clínicos.
Algumas das causas conhecidas pela baixa dos
níveis de vitamina D no organismo estão associadas
a perdas biológicas naturais do envelhecimento. Células, órgãos e sistemas do corpo humano começam
a apresentar déficits, com perdas do bom funcionamento. Congruentemente, é nesta fase que as perdas
cognitivas se intensificam, sendo potencializada por
um quadro clínico de deficiência da vitamina D.
Para a sua suplementação, os médicos e nutricionistas indicam a ingestão obtida a partir de fontes alimentares, por exemplo, óleo de fígado de bacalhau e
peixes gordurosos (salmão, atum, cavala), sardinhas,
ovos, iogurte e cereais ou por meio da síntese cutânea
endógena – o sol. Entretanto, em alguns grupos de
riscos, como gestantes e idosos, o complemento deve
ser reforçado a partir de medicamentos específicos.

CULINÁRIA

Bolinho de batata-doce
com carne
Ingredientes
1/2 kg de batata-doce cozida e amassada
1 ovo
3 colheres (sopa) de farinha de arroz
2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
2 colheres (sopa) de salsinha picada
sal a gosto e farinha de linhaça para empanar
Para o recheio.
250 g de patinho moído
3 colheres (sopa) de azeite
2 dentes de alho amassados
1/2 cebola picada
sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo. Em uma panela aqueça o
azeite e refogue a carne moída com a cebola e
o alho. Cozinhe até que ela fique bem soltinha,
mexendo de vez em quando. Quando a carne começar a grudar na panela, acrescente um pouco
de água e cozinhe em fogo baixo até que a água
tenha secado e a carne esteja bem cozinha. Em
seguida, coloque o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Cozinhe a batata-doce em água e pouco
sal até que fique bem macia. Com ajuda de um
amassador de batatas ou até mesmo com um
garfo grande, amasse bem as batatas e junte o
ovo, o queijo parmesão, a salsa e mais um pouco
de sal e pimenta-do-reino. Por último, acrescente a farinha de arroz e misture bem até formar
uma massa homogênea. Cubra o recipiente com
papel-filme e leve para a geladeira por aproximadamente 20 minutos para descansar. Depois
faça bolinhas médias e, com a palma das mãos,
achate-as e recheie com a carne moída. Modele o bolinho novamente e passe-o na farinha de
linhaça. Faça isso até acabar a massa e a carne
moída. Coloque os bolinhos em uma assadeira
untada com um pouco de azeite e leve para assar em forno preaquecido a 180º C até que eles
fiquem dourados.

SEGREDOS CULINÁRIOS
Suflê
3. Para o preparo de qualquer suflê salgado, adicione por último claras frescas, batidas em neve, misturando levemente. Em seguida, leve para assar em forno
preaquecido. Assim que o suflê estiver bem crescido e
ligeiramente dourado, sirva imediatamente.
4. Se você quiser preparar um suflê de manhã
para assar à noite, deixe para colocar as claras batidas em neve no suflê só na hora de levar ao forno.
5. Para impedir que o suflê derrame ao ser assado, passe o dedo untado com manteiga na borda
interna da fôrma, já com a massa do suflê dentro.

“Não conseguimos nos livrar de
uma coisa evitando-a,
mas atravessando-a”.
(Cesare Pavese)

DATAS
COMEMORATIVAS
1º - Dia do Trabalho
02 – Dia do Taquígrafo
03 – Dia da Liberdade de Imprensa
06 – Dia do Cartógrafo
07 – Dia do Oftalmologista
08 – Dia do Artista Plástico, do Profissional de
Marketing e do Pintor
10 – Dia da Cozinheira
12 – Dia das Mães; Dia do Enfermeiro
13 - Abolição da Escravatura e Dia do Zootecnista
15 – Dia do Assistente Social e do Gerente Bancário
16 – Dia do Gari
17 – Dia das Telecomunicações e Internacional
contra a homofobia
18 – Dia dos Vidreiros; Dia Internacional dos Museus
19 – Dia dos acadêmicos de Direito
20 – Dia do Comissário de Menores
21 – Dia da Língua Nacional
22 – Dia do Apicultor
24 – Dia do Telegrafista, do Datilógrafo e do Vestibulando
25 – Dia da Indústria, do Massagista e do Trabalhador Rural
26 – Dia do Bombeiro
27 – Dia do Profissional Liberal
28 – Dia Internacional de ação da saúde da mulher e combate da mortalidade materna
29 – Dia do Estatístico e do Geógrafo
30 – Dia do Geólogo
31 – Dia Mundial das Comunicações Sociais, do
Comissário de Bordo e da Aeromoça

Deus responde
Você diz: “Não tenho fé”.
Deus diz: “Eu dei a cada um uma medida de fé”.
(Romanos 12:3)
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

Curiosidades do meio literário
(e esquisitices dos escritores).
Vladimir Maiakóvski tinha o que atualmente
chamamos de Transtorno Obsessivo-Compulsivo
(TOC). O poeta russo tinha mania de limpeza e costumava lavar as mãos diversas vezes ao dia, numa
espécie de ritual repetitivo e obsessivo.

CURIOSIDADE
Por que os peixes nadam em cardumes?
Um dos motivos é a proteção. Além de conseguirem identificar a presença do predador
com mais facilidade, a grande quantidade de peixes pode confundi-lo na hora do ataque.
Outra explicação é que algumas espécies fazem grupos para procriar. Nadar em cardumes
também favorece a trajetória aerodinâmica na água
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Pesquisa ressalta a importância da hidratação nas atividades físicas
Abril/2019

Não é de hoje que especialistas da área de saúde
ressaltam a importância e o valor da hidratação para o
corpo. A água é um componente essencial de todos os
tecidos corpóreos, constituindo mais de 60% do organismo humano. Ela é responsável por várias atividades para
garantir o equilíbrio e funcionamento adequado do organismo como um todo. Além disso, a água exerce papel
primordial antes, durante e depois da prática de exercícios físicos, pois a perda hídrica pelo suor pode levar o
organismo à desidratação.
Partindo dessa constatação, o curso de Medicina da
UNIFIPA desenvolveu pesquisa sobre a ingestão de água
durante a prática de exercícios físicos, que reuniu mais de
100 estudantes do 1º e 3º anos. Segundo o docente res-

ponsável pelo projeto, Dr. Durval Ribas Filho, as análises
foram realizadas através de formulários com 18 questões
sobre o tema, indagando sobre a prática de esportes e
o consumo de água, além de outros fatores que podem
influenciar na ingestão, como o clima e a preferência por
outros líquidos. “Com o questionário conseguimos obter
os dados analíticos quanti-qualitativo e assim começamos a aprofundar e desvendar o que havia por trás daqueles resultados coletados”, explica.
O resultado apontou que dos 81 entrevistados, 79%
praticavam algum tipo de esporte. “Foi observado que a
maioria dos que praticava alguma atividade física tinha
preferência por ingerir água durante o dia, sendo esse
consumo entre 1,5 a 2 litros, o que é bom. No entanto,

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

o mais relevante é a quantidade de pessoas que pratica esporte e se esquece de beber água durante o dia, o
Funcionário
Contratado na função de
Depto
Promovido para
que nos surpreendeu negativamente. Durante a prática
Rafael José Lemos
Auxiliar de enfermagem
HPA
Técnico de enfermagem
de exercícios perdemos mais líquidos do que se estivésRosana Pereira da Silva Rulli
Auxiliar de enfermagem
HPA
Técnica de enfermagem
semos em repouso e esse líquido precisa ser reposto ao
Ana Carolina Cordeiro Rulli
Auxiliar de enfermagem
HPA
Técnica de enfermagem
longo do dia”, alerta o estudo.
Marisa CrisƟna Alexandre
Auxiliar de enfermagem
HPA
Técnica de enfermagem
O estudo possibilitou observar que a maioria das
Miriane Marins Macedo
Auxiliar de faturamento
HPA
Auxiliar administraƟvo III
pessoas que pratica atividade física duas vezes na seAdriana Mara Cardoso de Oliveira
Auxiliar de enfermagem
HPA
Técnica de enfermagem
mana ingere de um a um litro e meio de água. Já entre
os que treinam de duas a três vezes na semana, quanRenan Mancini
Auxiliar de operações
HEC
Supervisor de almoxarifado
tidade significativa de pessoas ingere apenas meio litro
Aline Franciele Gomes
Auxiliar administraƟvo I
HPA
Auxiliar de faturamento
de água por dia. Esse volume de água é muito pequeno
Michele Tavares de M. Processo
Auxiliar de operações
HEC
Auxiliar de enfermagem
comparado à perda durante a realização dos exercícios,
Ruth Helena Vieira
Auxiliar administraƟvo I
HPA
Auxiliar de faturamento
colocando em risco o equilíbrio do corpo, a saúde e o
CrisƟane Mara AnƟgnani Lima
Auxiliar administraƟvo III
AME
Coordenadora de Recepção
rendimento pessoal durante as atividades.
Natália Aparecida Ferreira de Souza Auxiliar administraƟvo I
AME
Auxiliar administraƟvo III
“Em atividades intermitentes e de força, a desidratação pode prejudicar a atenção, a concentração, a velocidade, o tempo de reação e as habilidades motoras. DuranSaudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em março, que vestem a camisa da Fundação te a sessão de exercícios, o recomendado é ingerir de 125
a 500 ml de líquido a cada 15 minutos, evitando a queda
Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
do desempenho”, recomenda a pesquisa.
Outro dado que chamou a atenção foi para a desinPamela de Fátima Pereira
HOSPITAL PADRE ALBINO
Célia Regina Bonfim Santos
formação
do público com relação à hiponatremia, sendo
Thalis Dias Valle
Rayana Fernanda Barbosa
que 70% não sabiam o que significava. A disfunção é uma
Luiz Henrique Jorge
HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Denise Pereira de Moraes
alteração metabólica caracterizada pela baixa concentraAngélica Tornai Zanelatto
Fernando Tassani Nicoletti
ção de sódio no sangue em relação ao volume de água
COORDENADORIA GERAL
Letíia Filipini Correa Figueiredo
Géssica Damares Garcia
no organismo. A hiponatremia ocorre principalmente duTaine Aparecida Firmino de Moraes
Miriam Perez de Camargo
Luciene Aparecida Assencio Degini
rante exercícios físicos prolongados, devido à desidrataLeonardo Fernandes da Cunha
Quézia Gonçalves
Raissa Anselmo Pinto
Juliana Rodrigues Romeiro
Miguelita Perpétua Rosa Redígolo
ção com consequente perda excessiva de eletrólitos. Os
AME
Adriano de Moraes
Letícia Cristina de Freitas Silva
sintomas são dor de cabeça, confusão mental, fraqueza,
Amanda de Paula Augusto
Beatriz de Almeida Falcão
Marcela Rosa Siqueira
espasmos musculares, diarreias e vômitos.
Márcia Regina da Silva Borges
Valéria Machado Oliveira
“A nossa pesquisa concluiu que o consumo adequaCENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO do durante a atividade física é essencial para um bom
Fabiana Domingues de Lima Silveira
Karolinne Santana de Carvalho
Adriana Bernuci
Moniele Aparecida Martins
Ana Paula Cardoso de Lucca
desempenho e uma termorregulação adequada. Ter conhecimento dos benefícios da ingestão de água durante
a prática de exercício físico eleva o seu consumo, como foi
observado”, finaliza.
O estudo, coordenado pelo Prof. Dr. Durval Ribas Filho,
foi desenvolvido durante seis meses pelos graduandos
em Medicina Carolina Damasceno Tomazella, Carolina
Riscalla Bonini, Danielly Gaspareti dos Santos, Eduardo
Elias Oliveira Padovez e Mariana Aquino Zanottino Zanotti. Os resultados foram transformados em artigo científico
e apresentado no XXI Congresso Brasileiro de Nutrologia,
COMA – Congresso Médico Acadêmico, entre outros.

Novos companheiros
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Secretário Marco Vinholi visita a Radioterapia-HCC
O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, visitou o Serviço de
Radioterapia/Hospital de Câncer de Catanduva/HCC no
dia 08 de abril.
Antes da visita, o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante, lembrou que o então deputado Geraldo Vinholi apresentou emenda liberando verba para o início
daquela obra. Amarante também informou sobre o aumento no número de atendimentos pelo Serviço de Oncologia da entidade. “Foram registrados em 2016, 1.653
atendimentos no Ambulatório de Oncologia; em 2017,
2.535 e em 2018, 3.964, resultando em um aumento de
140% nos últimos três anos. O número de internações
teve aumento de 53%, registrando 187 internações em
2016, 379 em 2017 e 396 em 2018. No Serviço de Quimioterapia o aumento foi de 33%, com 2.236 atendimentos em 2016, 2.227 em 2017 e 3.330 em 2018. “Para
atendermos da melhor forma nossos pacientes, realizamos melhorias, como a reforma das alas de internação
do Hospital Emílio Carlos, a reestruturação do parque
tecnológico, melhorias nas instalações para os acompanhantes, aumento da equipe de clínica médica e cirúrgica, investimento de mais de R$ 200 mil na compra de
equipamentos para o Laboratório de Patologia Clínica e
a reforma e ambientação do Ambulatório de Oncologia,
contando com o respaldo de emendas parlamentares
estaduais e federais, doações, e captação de recursos por
meio de incentivo fiscal”, explicou Dr. Amarante.
Amarante agradeceu a Marco Vinholi, que conseguiu
a liberação, no final do mandato do então governador
Geraldo Alckmin, dos dois milhões de reais que faltavam
para o término da obra. No entanto, ao assumir, o governador João Dória suspendeu todos os repasses assinados no exercício de 2018 para reavaliação dos convênios.
Novo contato foi feito com o secretário Marco Vinholi,
que agendou e acompanhou Amarante em audiência na

Secretaria de Estado da Saúde,
Marketing/FPA
quando foi explicado ao secretário José Henrique Germann
Ferreira a importância e a necessidade da liberação da verba para o término do Serviço
de Radioterapia. O secretário
entendeu e determinou a liberação imediata da verba.
Finalizando, Amarante enfatizou que existe um novo
desafio, que é custear o tratamento dos pacientes, e que a
comunidade precisa estar unida mais uma vez abraçando
essa causa. “A tabela do SUS
está desatualizada há mais de
10 anos. Um exemplo é uma
das medicações utilizadas para
o tratamento do câncer, cujo Prefeitos prestigiaram a visita do secretário Marco Vinholi.
custo é de R$ 450 por dose, sendo que o SUS paga R$ falou do orgulho de toda a cidade em ver o sonho con301,50 e a média de consumo desse medicamento em cluído. “Abrimos uma casa de apoio em Barretos para dar
2018 foi de 50 unidades por mês”.
mais conforto aos pacientes que fazem tratamento lá,
O secretário agradeceu a presença de todos que co- mas nada se compara a estar em casa e agora esse ciclo
laboraram para a finalização de mais uma etapa do HCC. se completa com o Serviço de Radioterapia”.
“Não é um projeto fácil; passamos por várias etapas, capO secretário Marco Vinholi, por fim, foi homenageado
tação de recursos, liberação de licenças e envolvimento pela Fundação Padre Albino ao receber o certificado de
da comunidade com o objetivo de atender a população “Parlamentar Amigo do HCC” e depois os presentes visique mais precisa, trazer o tratamento para perto de suas taram as dependências do Serviço de Radioterapia.
casas e fazer Catanduva mais humana”, disse o secretáDa visita participaram diretores, conselheiros e gesrio Marco Vinholi, completando a fala do prefeito Afonso tores da Fundação, as voluntárias do Ateliê Amor ao PróMacchione Neto, que elencou todo o trabalho realizado ximo e Voluntárias do Bem, o presidente da Câmara de
pela comunidade. “Quando vemos os números, temos Catanduva, Luís Pereira, e os prefeitos Afonso Macchione
noção da dificuldade e do esforço de todos que contri- Neto, de Catanduva, Vera Lúcia de Azevedo Vallejo, de
buíram para a construção do HCC e que não mediram Catiguá, Joamir Barbosa, de Ariranha, Rubens Francisco,
esforços para trazer esse benefício para a população”. O de Elisiário, Fábio Prado, de Novais, Guilherme Colombo,
presidente da Câmara, vereador Luís Pereira, também de Santa Adélia, e Haroldo Pereira Ciocca, de Irapuã.

Colégio de Pirangi promove campanha pró HCC
Durante o mês de março, o Colégio Santo Antônio
(Cooperativa Educacional de Pirangi) mobilizou seus
alunos para campanha de coleta de tampinhas plásticas
para o Hospital de Câncer de Catanduva/HCC. Aproveitando a campanha, os professores da escola também
sensibilizaram os estudantes com relação à preservação
do meio ambiente. Nessa campanha, a gestora da escola e idealizadora do projeto, Profª Maria Clarice da Silva
Pesce, com os alunos do Ensino Fundamental e Médio,
arrecadaram mais de 330 kg de tampinhas, que foram
comercializadas para reciclagem e o valor da venda revertido ao HCC.
Instituto Federal O Câmpus de Catanduva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo/IFSP, através de iniciativa do Prof. Lúcio Rodrigo de
Carvalho, desenvolveu o projeto “Bem Lacrado” com os
alunos do Curso Integrado em Rede de Computadores.
Nesse projeto, os estudantes e funcionários do Instituto
Federal coletaram mais de 9 kg de lacres de latinhas de
alumínio durante o ano de 2018, doados ao HCC.

Leite O Sr. Carlos Natal Abegão, de Catanduva, doou
149 litros de leite no mês de abril passado.
A Comunidade Santo Antonio, de Santa Adélia, por
meio do Sr. José Pinto de Almeida, doou ao HCC 137 litros de leite arrecadados durante missa na comunidade.
O HCC recebeu 312 litros de leite coletados em aniversário solidário na cidade de Paraíso/SP.
Amigos de Elisiário O grupo de voluntários Amigos
de Elisiário entregou R$ 38.070,00 para o HCC no dia 09
de abril. O valor foi arrecadado no leilão de gado realizado pelo grupo em dezembro de 2018, o segundo evento
realizado com renda ao HCC. A arrecadação foi entregue
pelos voluntários Weder Aparecido Vespaziano, Alan Augusto Pereira Mariano e Lucas Mussignatti Estevam.
Exposição de orquídeas De 05 a 07 de abril foi realizada no Colégio Nossa Senhora do Calvário, a 39ª Exposição Nacional de Orquídeas de Catanduva e promovida
a 2ª Campanha do Leite, quando os visitantes trocaram
um litro de leite por muda de orquídea. A campanha arrecadou 560 litros de leite, sendo que metade foi destinada ao HCC – 280 litros.
Marketing/FPA
Life Sports A Academia Life
Sports doou para o HCC 84 litros de
leite arrecadados durante as inscrições da 1ª Duathlon Speed Race
Life Sports realizada no dia 31 de
março, na avenida Theodoro Rosa
Filho, em Catanduva.
Aniversário O Sr. Demétrio
Barberá Alves, residente em Pirangi/SP, completou 90 anos no dia 16
de fevereiro último realizou “aniversário solidário”, arrecadando R$
2.690,00 doados ao HCC.
Os interessados em realizar aniversário solidário devem entrar em
Amigos de Elisiário entregam o valor arrecadado no leilão para o HCC.
contato pelo fone 3311-3365.

2ª Porcada no Irupy pró HCC
Acontece no dia 11 de maio, às 18h, a 2ª Porcada Pró
HCC no Irupy, em Paraíso. Com leilão de prendas, venda
de porções, da tradicional porcada e bebidas, o evento terá sorteio de prêmios e show com Laisa Migliari. A
porcada é uma realização do Grupo de Voluntários da
cidade de Paraíso e terá 100% da renda revertida para o
Hospital de Câncer de Catanduva.
O Irupy fica na rodovia que liga Paraíso a Monte Azul
Paulista. Informações 3311-3365.

Ateliê amor ao próximo
atende em novo local
O Ateliê Amor ao Próximo, criado por voluntárias do
Hospital de Câncer de Catanduva, está em novo local.
Com peças artesanais criadas pelas integrantes, o ateliê
funciona na sala B1 da UNIFIPA, com entrada pela área
externa do Centro Universitário, defronte ao estacionamento do HCC.
O ateliê funciona as segundas e quartas-feiras das
14h às 17h, com mimos para casa, escritório e ótimas opções para presentear. O ateliê também aceita encomendas para festas, empresas e datas especiais. Toda a renda
do Ateliê Amor ao Próximo é destinada ao HCC.
Marketing/FPA

O ateliê tem inúmeras opções para presentes.
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Demonstração do resultado consolidado para os
Exercícios de 31 de dezembro de 2018 e 2017
RECEITAS
Receitas de Operações de Assist.Médico-Hospitalar - SUS
Outras Receitas Op.de
p Planos Assist. Saúde
Receitas de Operações
de Assist.Médico-Hospitalar
p ç
p
Receitas Educacionais
Outras Receitas

TOTAL DAS RECEITAS
DESPESAS
g
Salários e Encargos
Administrativas
ç de Terceiros
Serviços
Materiais / Medicamentos / OPME ((Órtese e Prótese))
p
Generos Alimentícios / Dieta e Suplementos
Outras despesas
Depreciações
Tributos
Receitas / Despesas Financeiras

TOTAL DAS DESPESAS
Déficit operacional
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BALANÇO

2018
60.005.903
27.549.626
52.472.153
19.533.674

2017
59.428.641
1.549
29.633.337
42.401.375
36.250.515

159.561.357

167.715.417

((108.061.809))
((17.450.776))
((33.794.180))
((29.812.104))
((2.165.164))
(415.159)
(6.204.338)
((524.056))
742.749

(
)
(101.293.538)
(
)
(15.670.933)
((32.155.149))
((28.154.255))
((2.208.384))
(1.488.305)
(5.705.230)
((541.348))
1.175.317

(197.684.836)

(186.041.825)

(38.123.479)

(18.326.408)

34.147.851
3.666.056
37.813.906

27.454.789
3.667.135
31.121.923

OUTRAS RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS
Auxílios e Subvenções de Órgãos Públicos
Doações
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS

Superávit/ (Déficit) do exercício

(309.573)

Alunos de Medicina realizam atividade em escola municipal
Divulgação

Os acadêmicos de Medicina explicaram como são
causadas as verminoses.
Os alunos do 1º, 2º e 3º anos do curso de Medicina que pertencem às Ligas de Pediatria e Infectologia
e o comitê local da International Federation of Medical

Students Associations of Brazil (IFMSA) da UNIFIPA realizaram dia 04 de abril campanha sobre verminose com os alunos do 5º e 6º anos da EMEIF
Arnaldo Zancaner. A campanha foi realizada pelo
Prof. Dr. Ricardo Santaella e Prof. Dr. Manzélio Cavazzana Jr., sendo que o Prof. Ricardo realizou capacitação com os acadêmicos de Medicina sobre
as principais verminoses que acometem crianças:
teníase, enterobiose e ascaridíase.
As alunas Beatriz Camargo Castro e Layra
Rayanne Santos, organizadoras da campanha,
informaram que com cartazes, que ilustraram os
ciclos das doenças, brincadeiras e dinâmica do glitter com passa anel, explicaram como são causadas
as verminoses. “A lavagem das mãos sempre é a
melhor prevenção contra as verminoses. Por isso, a
campanha mostra-se de extrema relevância na sociedade, principalmente entre crianças”, frisou Layra Rayanne.

12.795.515

Diretoria do CAER visita o HCC
Alunos do curso de Medicina da UNIFIPA, integrantes
da diretoria do CAER/ Centro Acadêmico Emílio Ribas,
conheceram a estrutura interna do Serviço de Radioterapia/Hospital de Câncer de Catanduva/HCC.
Os alunos da 2ª e 3ª séries do curso Marcela Cardoso,
Renato Constantino, Lia Rolim e João Lucas Fontes, acompanhados pela gerente de Captação de Recursos, Angélica
Rodrigues, conheceram o Serviço, o acelerador linear, a estrutura física e procedimentos sobre o seu funcionamento.
Marketing/FPA

Os alunos conheceram a estrutura e os procedimentos
sobre o funcionamento do Serviço.
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UNIFIPA inicia seu processo de internacionalização
Centro Universitário é aceito como membro da FAUBAI em conferência no Pará
Divulgação

Profa. Giovana apresenta a UNIFIPA na FAUBAI.

O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) foi
aceito como membro da Brazilian Association for International Education (FAUBAI) durante a conferência
Global Community Engagement, em Belém-PA, realizado de 13 a 17 de abril. A FAUBAI é uma associação que
promove o processo de internacionalização das Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras.
Segundo a coordenadora do Núcleo de Internacionalização da UNIFIPA, Profa. Dra. Giovana Ap. Gonçalves
Vidotti, a UNIFIPA agora faz parte desse seleto grupo de
250 associados da FAUBAI. “Essa conquista faz a internacionalização da UNIFIPA acontecer e assim podemos
divulgar nossas potencialidades em ensino, pesquisa e
extensão. É um grande passo para nosso Centro Universitário, colocando-o entre as instituições de ensino superior capazes de receber e enviar alunos de graduação
e pós-graduação, promovendo intercâmbio cultural,

Projeto “Plogging” recolheu 11 sacos
de lixo durante caminhada sustentável
Divulgação

O Recanto Monsenhor Albino, através das funcionárias Carmen Bonutti, Lilian Buniak e Suzana Lopes,
promoveu no dia 13 de abril, às 9 horas, o projeto

"Plogging”. A modalidade de caminhada sustentável
recolheu 11 sacos de lixo durante todo o trajeto, com
concentração na Praça 9 de Julho. O percurso incluiu
as principais vias centrais da cidade, como Rua Brasil,
Avenida São Domingos, Terminal Rodoviário Urbano e
Rua Pará.
No aquecimento, os participantes fizeram alongamento com os profissionais de educação física Rodrigo
Sebastião Matheus e Suzana Lopes e em seguida iniciaram a caminhada sustentável. Durante o trajeto, vários
tipos de lixo foram coletados nas ruas, entre eles, garrafas de água, embalagem e bitucas de cigarro, papéis
e embrulhos de bala, latas de refrigerante e de cerveja,
canudos de bebida e até um chapéu.
A atividade teve apoio do Padre Albino Saúde (PAS),
que doou os bonés para os participantes, e da empresa
EnJoy Snacks, fornecedora de barras de cereais como
pré-treino para os participantes. O Plogging é uma
combinação de caminhada ou corrida com o recolhimento de lixo ao longo do trajeto percorrido. A iniciativa começou como uma atividade organizada na Suécia
em 2016 e se espalhou para outros países dois anos depois, após a crescente preocupação com a poluição por
plásticos no meio ambiente.

AME Catanduva comemora a Páscoa
No último dia 18 de abril, o Ambulatório Médico de
Especialidades/AME Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, realizou evento em comemoração à
Páscoa. Os chocolates foram distribuídos durante a manhã e tarde nos setores da unidade.
A ação promovida pelo CIH – Centro Integrado de Hu-

manização, GTH – Grupo de Trabalho de Humanização,
administração e funcionários teve como objetivo a prática
das diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH)
e Política Estadual de Humanização (PEH). Ao final das comemorações, um vídeo, acompanhado de coffee break,
foi exibido na sala de treinamento da unidade.

Projeto de extensão universitária une Direito e Tecnologia
Áreas que antigamente não se comunicavam com o mundo jurídico, hoje se relacionam com frequência
Em parceria com o curso de Direito da UNIFIPA, a
empresa Integrativa iniciou o projeto de extensão universitária Direito & Tecnologia. A proposta é que os dez
acadêmicos selecionados participem de um laboratório de inovação, unindo os conhecimentos legais com
análise de novas tecnologias, com o objetivo de gerar
insights para aperfeiçoamento do software desenvolvido e comercializado pela empresa, responsável por
gerenciar os processos judiciais das Procuradorias e Departamentos Jurídicos de Prefeituras e autarquias.
Segundo o diretor comercial da Integrativa,
Luciano Pereira, os universitários terão contato com
tecnologias que estão despontando no Direito, como a
Inteligência Artificial, Ciências de Dados e Robotização,
inovações estas que, há algum tempo, estão revolucionado o mundo jurídico. “A missão deles será também
estudar os movimentos dos processos judiciais, ideali-

zando boas práticas com vistas a torná-los mais céleres
e eficientes”, explicou.
De acordo com o coordenador do curso de Direito da UNIFIPA, Dr. Luís Rossi, é importante ressaltar
que a iniciativa proporciona diferencial para os estudantes, já que as novas tecnologias estão transformando o
mundo, as relações humanas e, consequentemente, o
exercício da profissão. “Esse tipo de trabalho já acontece em universidades localizadas em grandes centros e,
juntos, estamos trazendo esse formato para o interior”.
Para Pereira, o projeto é uma excelente oportunidade para troca de experiências e muito aprendizado a todos os envolvidos, na medida em que amplia
não apenas a perspectiva de atuação no mercado de
trabalho, mas, sobretudo, da própria aplicabilidade do
Direito. “Estamos orgulhosos pela UNIFIPA e seus alunos terem aceitado esse desafio”, finalizou.

social e tecnológico. Duas universidades já mostram interesse em fazer parceria conosco, das cidades de Coimbra e Setúbal, de Portugal”, comemorou a docente.
A Profa. Giovana informou, ainda, que na conferência oito universidades se candidataram para serem
membros da FAUBAI, sendo aceitas somente a UNIFIPA
e a Universidade Federal de Alfenas.
Sobre a FAUBAI
A FAUBAI, criada em 1988, reúne mais de 180 gestores ou responsáveis por assuntos internacionais e
promove a integração e a capacitação dos gestores da
área. Sua finalidade é promover o aperfeiçoamento do
intercâmbio e da cooperação internacionais como instrumentos para a melhoria do ensino, da pesquisa, da
extensão e da administração das instituições filiadas,
procurando estimular o constante aperfeiçoamento da
gestão do intercâmbio e da cooperação internacionais.

Recanto recebe
encenação da Via Sacra
No dia 12 de abril, no Recanto Monsenhor Albino,
foi encenada a Via Sacra. Organizada pelo Pe. Francisco
em parceria com o grupo Via Sacra da Fraternidade (VISFRAV), a encenação contou com a participação de funcionários e idosos do Recanto. A narração foi feita pelo
locutor da rádio Ondas Verdes FM Rogério Marcelino.
Marketing/FPA

A encenação foi realizada em toda a área do Recanto.

Pedagogia da UNIFIPA promove
evento sobre o Dia do Livro
O curso de Pedagogia da UNIFIPA, em parceira com
o Garden Shopping Catanduva, promoveu no dia 18 de
abril o evento Dia do Livro Especial - Sitio do Pica-Pau
Amarelo. Participaram da atividade 10 alunas do curso
que dançaram com as crianças, contaram histórias e
distribuíram livros e brindes.
Mais de 20 crianças participaram da comemoração
que homenageou Monteiro Lobato; elas também foram informadas sobre a importância do escritor para a
literatura infantil.
Divulgação

As Emílias encantaram novamente as crianças.
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Enfermagem promove treinamento
para alunas do Projeto DNA
No dia 18 de março, no Laboratório de Enfermagem
da UNIFIPA, foi realizado treinamento prático às alunas
ingressantes do Projeto DNA, com orientações sobre
coleta de material biológico, realização do exame e
aula introdutória sobre paternidade. Dez alunas particiMarketing/FPA

O treinamento foi realizado no Laboratório de Enfermagem.

param das ações desenvolvidas pela Profa Maristela Ap.
Magri e Profa Dra. Giovana Ap. Gonçalves Vidotti.
“Inicialmente realizamos aula introdutória sobre
DNA e paternidade com a Profa Giovana. Logo após,
realizei o treinamento prático com as estudantes sobre
coleta de material biológico para a realização do exame.
Para finalizar, no dia 22 de março, as alunas visitaram o
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania –
CEJUSC, local em que é realizada a coleta do material”,
detalha a Profa Maristela, responsável pelo projeto.
Projeto DNA O Projeto de Investigação de Paternidade – Projeto DNA permite, por meio da coleta descentralizada de DNA em Catanduva, rapidez na conclusão de dezenas de processos de investigação de
paternidade da Comarca. O projeto é desenvolvido há
mais de três anos pelo Fórum da Comarca de Catanduva em parceria com os cursos de Enfermagem e Direito
da UNIFIPA e em convênio com o Instituto de Medicina
Social e de Criminologia de São Paulo – IMESC.

Ação no Encontro de veículos antigos
Durante o 10º Encontro de veículos antigos de Catanduva, no dia 07 de abril, o curso de Enfermagem,
através das Ligas de Saúde Coletiva e Processos de Enfermagem, realizou ações educativas para combate ao
mosquito Aedes Aegypti e prevenção das ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A conscientização,
prevenção e atendimento ao público foram realizados
das 8h00 às 12h00, no Parque João Paulo II, no Aeroporto, com organização e coordenação dos docentes João
César Jacon, Aline Fiori dos Santos Feltrin e Andrea de
Haro Moreno.
“Abordamos junto ao público os riscos, sinais e sintomas das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e,
principalmente, a prevenção através do combate ao
vetor. Em outra vertente conscientizamos sobre a importância do uso de preservativos na prevenção das
infecções sexualmente transmissíveis e a importância
da realização do teste rápido para HIV, Hepatites B e C e

Sífilis”, contaram os docentes.
Grupo de estudo No dia 21 de março foi realizada
reunião, via Skype, entre os docentes e graduandos do
curso e a Profa. Dra. Ana Maria Napoleão, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCAR), com o objetivo de revisar cinco
diagnósticos de Enfermagem da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA-I) e publicação em
exemplar da edição 2021-2023. A reunião marcou o
início das atividades de pesquisa que serão realizadas
em parceria entre docentes e graduandos da UNIFIPA
e UFSCAR no Grupo de Pesquisa em Sistematização da
Assistência de Enfermagem e Sistemas de Classificação
(SAESC) da UFSCar. As atividades do grupo se embasarão na revisão por meio da metodologia Scoping Review e acontecerá semanalmente, com agenda de reuniões presenciais e via Skype, entre as duas instituições
de ensino superior.

Alunos do Colegião visitam a UNIFIPA
Os alunos do cursinho pré-vestibular para Medicina do
Colégio Nossa Senhora do Calvário (Colegião) visitaram o
Câmpus Sede da UNIFIPA. Acompanhados pelos professores doutores Manzélio Cavazzana Jr. e Daniel Henrique
Gonçalves, a visita foi parte do Projeto Meu Dia de Biomédico, cujo objetivo é apresentar o curso de Biomedicina.
Os alunos visitaram os laboratórios didáticos, sala
de aula e Biotério e assistiram aula prática sobre doenças tropicais. “A atividade é oferecida às escolas com
turmas de cursinho e Ensino Médio visando principalmente àqueles que ainda não decidiram-se pela
profissão ou onde cursar”, explicaram os professores.
Também participaram da visita alunos do 1º ano do
Ensino Médio.
As escolas interessadas na visita devem fazer contato pelos fones 3311-3364 (Silene) ou 3311-3340 (Profª
Ana Paula).

Marketing/FPA

Os alunos conheceram as instalações e tiveram
aula prática.

EAD da UNIFIPA promove primeiro encontro do
curso de Tecnologias da Informação e Comunicação
No dia 17 de abril, a Pró-Reitoria de Educação a Distância (PROEAD) do Centro Universitário Padre Albino
(UNIFIPA) promoveu o primeiro encontro presencial
do curso Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs) aplicadas ao Ensino Superior para 26 docentes da
instituição. Na abertura, a Profa. Dra. Maria Rita Braga,
Pró-Reitora de Educação a Distância, falou sobre a importância da aplicação de tecnologias de informação e
comunicação como recurso educacional.
Após a apresentação do vídeo institucional da
PROEAD, a Profa. Ma. Márcia Helena Magati Antonio-

li fez uma dinâmica de integração com os docentes.
Na sequência, o Prof. Me. José Claudinei Cordeiro
falou sobre os primeiros passos para a utilização do
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e sobre o
Moodle, ferramenta do tipo Learning Management
Systems (LMS), Sistemas de Gestão de Aprendizagem
baseado em ambientes virtuais.
Os docentes participantes realizarão atividades práticas de utilização do AVA Moodle-UNIFIPA no decorrer
de todo o curso. O próximo encontro presencial está
previsto para o dia 25 de maio.
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Alunos de Pedagogia têm encontro
com a Profª Guiomar Nardini
Os alunos do 3º ano do curso de Pedagogia da UNIFIPA tiveram encontro com a Profª Guiomar Della Togna Nardini, que lecionou por mais de 30 anos em São
Paulo e Catanduva. Cerca de 30 alunos participaram do
encontro realizado dia 20 de março no Câmpus Sede
da UNIFIPA. Durante a atividade, Profª Guiomar contou
uma história que ouvia da avó quando criança. Ao final,
os alunos fizeram perguntas sobre como era ser professora na época em que ainda lecionava.
“Temos que ser um pouco de tudo como professores, até mesmo malabaristas, mas para ter toda atenção
dos seus alunos, vocês, como futuros professores, deverão lembrar-se que devemos ser justos sempre! Só
assim se consegue conquistar um aluno”, disse Profª
Guiomar, deixando esse recado carinhoso aos alunos
da Pedagogia.
Currículo Guiomar Della Togna Nardini nasceu em
11/07/1929 na cidade de Novo Horizonte/SP. Graduou-se
em Geografia, História e Sociologia no ano de 1952 no
Instituto Sedes Sapientiae (PUC), na cidade de São Paulo.
Chegou a Catanduva no ano de 1954. Lecionou Geografia
até agosto de 1.983 na atual EE Barão do Rio Branco.
Marketing/FPA

Profª Guiomar Nardini deixou recado carinhoso
aos alunos de Pedagogia.

Mentor Júnior exalta a importância
do Programa de Mentoria
do curso de Medicina
O curso de Medicina da UNIFIPA iniciou em fevereiro
o Programa de Mentoria de 2019 para os alunos da 1ª,
2ª e 3ª séries. São 18 Mentores médicos, 25 Mentores
alunos, totalizando 25 grupos de 12 a 15 alunos cada.
As turmas iniciaram as atividades nos dias 19 e 26 de
fevereiro e serão realizados oito encontros neste ano
para cada turma.
O Mentor Júnior Luiz Augusto Nacarato Júnior,
aluno da 6ª série, falou sobre o convite e como acha
importante essa troca de experiência com os outros
discentes e docentes. “No começo da minha graduação passei por algumas dificuldades, enfrentadas por
vários iniciantes, relacionadas às formas de estudo, relacionamento com os mestres, montagem de um currículo e coisas ‘simples’, como a organização do tempo
durante a fase acadêmica. Agora, ao final do curso, vi
no programa um meio pelo qual posso orientá-los,
tornando o crescimento na faculdade algo mais leve e
fácil”, disse o Mentor.
Os Mentores Juniores são alunos do Internato, parceiros dos Mentores Médicos na realização dos encontros. O atendimento de Mentoria acontece às terças-feiras, com encontros uma vez por mês.
Crescimento profissional A médica mentora Sandra Regina Miyoshi Lopes disse que estes encontros
servem como aprendizados, até mesmo para os mentores, que poderão compartilhar e aprender novas experiências. “Será um aprendizado para eles e também
para mim, é claro! Acredito que devamos sempre estar
procurando nos aperfeiçoar como pessoas e como profissionais. E para isso há vários caminhos. Vamos tentar
trilhar todos os possíveis”, afirmou.
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Administração realiza XIII Mostra de Pesquisa
O curso de Administração da UNIFIPA realizou, no
dia 26 de março, a XIII Mostra de Pesquisa para apresentar os resultados obtidos das pesquisas do período de
2018/2019 e os novos projetos para 2019/2020. Participam das pesquisas alunos do 1º, 2º e 3º anos daquele
curso. Na Mostra foram apresentados os resultados
dos três projetos finalizados e na sequência os projetos
aprovados para 2019/2020: “Os resultados decorrentes
da aplicação das ferramentas de gestão financeira das
micro e pequenas empresas de Catanduva e Região”, do
pesquisador Prof. Me. Marcos Venício Braz de Assis; “Estudo da aplicação e eficácia da Lei Newcomb-Benford em
dados financeiros e contábeis”, do pesquisador Prof. Me.

André Luiz Franco, e “As demandas e peculiaridades do
mercado de trabalho regional relacionados ao profissional da Administração”, dos pesquisadores Prof. Me. Antônio Agide Mota Júnior e Profa. Ma. Cristiane Paschoa.
Projeto No dia 27 de março, a primeira atividade do
projeto de extensão “A cultura humanística na educação, nas organizações e no exercício da cidadania” do
curso debateu o filme “Eu, Daniel Blake”, de Ken Loach,
com 46 alunos do 1º ano. O objetivo do projeto é contribuir para a formação humanística dos alunos, promovendo a reflexão e debate sobre temas relacionados
aos direitos humanos e ao exercício da cidadania a partir de sessões temáticas de cinema.

Grupo de Desenvolvimento Profissional inicia atividades
Divulgação

Grupo formado para o primeiro módulo.
O Grupo de Desenvolvimento Profissional (GDP),
projeto de extensão do curso de Administração da
UNIFIPA, iniciou suas atividades no dia 23 de março. O

grupo é constituído de alunos daquele curso, alunos da
UNIFIPA e pessoas interessadas da comunidade, com
ensino médio completo. O GDP é realizado em dois
módulos ao longo do ano; no primeiro e no segundo
semestres, aos sábados, das 10 às 12 horas, e a participação é gratuita. No início de cada Módulo é feita seleção, pois são oferecidas apenas 20 vagas.
“O objetivo é o desenvolvimento das habilidades e
competências interpessoais dos participantes por meio
de vivências, discussões em grupo, debates e análise de
vídeos. No GDP, o participante desenvolve habilidades
de comunicação, trabalho em equipe, liderança, mediação de conflitos, criatividade, improviso e estratégia”,
disse a Profª Ma Cristiane Páschoa, responsável pelo
projeto, que neste ano tem a participação de alunos
egressos como monitores.

NAP inicia aula de libras para funcionários
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Cultural
(NAP) – Apoio Psicopedagógico iniciou no dia 29 de
março as aulas do curso de noções básicas da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) para os funcionários da
UNIFIPA. Serão 10 encontros ao longo do primeiro semestre. Na aula, a Profª Alda Nascimento Batista explicou os parâmetros da LIBRAS e o alfabeto manual.
Palestra No dia 05 de abril, o NAP - Área de Inclusão e Acessibilidade realizou, no Câmpus São Francisco, palestra para reflexão sobre os desafios da inclusão
no ambiente universitário, ministrada pelo Prof. Me.

Gustavo Casagrande Canheu e Profa Alda Nascimento
Batista. Participaram da atividade alunos dos cursos de
Administração e Direito.
Recrutamento e seleção Os alunos da 3ª e 4ª
séries do curso de Enfermagem assistiram a palestra
“Recrutamento e Seleção: o que os candidatos devem
saber” no dia 26 de março, ministrada pela administradora Laura de Lima Crosariol. Na sequência, a Profª
Esp. Adriana Pagan Tonon, do Apoio Psicopedagógico,
continuou o trabalho com simulações de entrevista e
como preparar curriculum.

Sessão de cinema promove debate sobre sociologia jurídica
Nos dias 03 e 05 de abril, o curso de Direito da UNIFIPA
promoveu sessão de cinema para os alunos do segundo
ano, atividade da disciplina Sociologia Jurídica, que assistiram ao filme "O quinto poder", de Bill Condon, como metodologia ativa de aprendizagem. O filme conta a história
do site WikiLeaks, fundado por Julian Assange e Daniel
Domscheit-Berg, criado para dar notícias na íntegra em plataforma que permite o vazamento de dados sigilosos por
delatores de forma anônima. Documentos da inteligência
confidencial americana são divulgados para o mundo.
“Com esse cenário, os alunos analisaram o fato social levantado no filme e os reflexos no campo do Direi-

to, argumentando e justificando a atuação de cada personagem e os impactos jurídicos e responsabilidades,
tanto dos cidadãos quanto das instituições envolvidas”,
explica a Profa. Beatriz Trigo.
Aperfeiçoamento A comissão de egressos do curso
realiza, de 06 de maio a 27 de junho, o curso de aperfeiçoamento jurídico “Direito aplicado: advocacia e concursos” para profissionais da advocacia que pretendem
prestar o exame da OAB e para quem busca aprovação
em concursos públicos. As aulas serão ministradas as
segundas, quartas e quintas-feiras, das 18h50 às 22h20,
no Câmpus São Francisco.

Setor de Transportes treina motoristas

O Setor de Transportes da Fundação, que atende a
todas as unidades de negócio, promoveu treinamen-

to de limpeza, desinfecção e inspeção dos veículos e
ambulâncias nos dias 21 e 22 de março para deixá-los
limpos e livres de microrganismos patogênicos, garantindo a segurança e conforto dos pacientes e dos
profissionais. O treinamento, ministrado pelo técnico
em enfermagem Donizete Martins, teve foco na atualização, desenvolvimento e prática dos conhecimentos adquiridos.
A Supervisora de Transportes, Márcia Moraes, ressalta que os programas de treinamentos "são processos
internos imprescindíveis para o bom funcionamento de
uma empresa. Com eles a Fundação capacita os funcionários, fazendo com que estejam mais preparados para
lidar com suas atividades cotidianas”, concluiu.

Colégio Catanduva realiza atividades
de reflexão e raciocínio com alunos
Durante o mês de março, o Colégio Catanduva realizou diversas atividades com seus alunos. No dia 18, os
alunos do 6º ano A e B do Ensino Fundamental – Anos
Finais participaram de atividades práticas com reflexão
em sala de aula, de acordo com o conteúdo programático do Sistema Maxi “Registros da História: entendendo o passado”. O conteúdo disciplinar foi abordado na
aula de História pelo Prof. Paulo Leonardo Brunetti.
Já os alunos do 2 º ano B do Ensino Fundamental,
mediados pela professora de artes Joice Martinelli Teixeira, utilizaram a dobradura e a cantiga de roda Marcha Soldado como atividade lúdicas. A ação teve como
objetivo a exploração da coordenação motora fina junto ao resgate das cantigas.
Os alunos do Pré I, sob orientação da Profa Mariele Gomes Jorge, desenvolveram na quadra do colégio
atividades envolvendo as cores primárias. “O foco desta
atividade nessa faixa-etária, quatro anos de idade, foi
estimular o raciocínio lógico, com a identificação e reconhecimento das cores. Tudo feito em equipe", explicou a Profa Mariele.

Dia do Circo
No dia 27 de março, o Colégio Catanduva realizou
com os alunos do Pré II, atividade especial em comemoração ao “Dia do Circo”. A ação promovida pelas
professoras Mariane Teixeira de Mello e Nicole Sangalli contou com pintura facial, canto, dança e festa.
A comemoração teve a escolha desta data em homenagem ao palhaço brasileiro Piolim (data de seu nascimento). Abelardo Silva, o palhaço Piolim, era filho
de circenses e iniciou sua carreira com contorcionismos e acrobacias.
Visita Os alunos 6º ano do Ensino Fundamental
visitaram a rede de captação e tratamento de esgoto
da SAEC no dia 21 de março, acompanhados pelas
professoras Rita Bobadilha, Lucina Bastos e Giovana
Catarucci. Eles foram informados sobre o trabalho realizado pela SAEC desde a captação da água dos lençóis freáticos pelos poços subterrâneos até o sistema
de reservatório de água, que controla de maneira
automatizada o abastecimento de toda a cidade. Os
alunos também visitaram a Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE), conhecendo todas as lagoas e etapas necessárias para tornar a água tratada para retorno ao Rio São Domingos.
Outono Para celebrar a entrada do Outono, no
dia 21 de março os alunos do Maternal realizaram
atividade ao ar livre para marcar a entrada da nova
estação. Aproveitando que a estação é marcada pela
queda de temperatura, pelo amarelar e queda das folhas das árvores, a Profa. Rose Gardiano, através de
mistura de tintas, tentou encontrar com os alunos
as diferentes cores observadas nas folhas. No dia 22,
Dia Mundial da Água, a Profa. Rose desenvolveu com
os alunos saquinhos sensoriais como alerta sobre a
importância da água para o planeta e para todos os
seres vivos.
Cores Os alunos do 2º ano B do Ensino Fundamental tiveram aula prática para conhecer as cores primárias e secundárias. A atividade foi desenvolvida durante a aula de Arte, com a Profa. Joice Martinelli Teixeira.
Divulgação

As crianças são conscientizadas sobre a importância
da água.
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Pioneiro, HPA adquire microscópio
exclusivo para neurocirurgias

O microscópio é único na região de Catanduva.
O Hospital Padre Albino/HPA adquiriu em fevereiro
deste ano o microscópio Zeiss Vario S88, único equipamento disponível na região de Catanduva. O aparelho
está sendo utilizado em procedimentos neurocirúrgicos de alta complexidade, como clipagem de aneurismas cerebrais e tratamento de tumores cranianos por
equipe neurocirúrgica composta por cinco profissionais especialistas treinados para o tratamento de todas as patologias. Dois pacientes já se beneficiaram da

nova aquisição e seguem sem intercorrências.
Com tecnologia de última geração, com eixo móvel
e estilização de imagem, visão simultânea para dois cirurgiões e possibilidade de gravação de vídeos em resolução 4k, o Zeiss Vario S88 possibilita aumentar ainda
mais a segurança nos procedimentos. “Utilizávamos um
microscópio da mesma marca, porém mais antigo e limitado. Os casos complexos eram referenciados para centros que possuíam a tecnologia e com a nova aquisição
os casos serão resolvidos sem a necessidade de encaminhamento, qualificando ainda mais o cuidado prestado
pela Fundação Padre Albino no Serviço de Neurocirurgia, comparando-o ao nível de tratamento dos centros
de referência neurocirúrgicos do país”, afirmou o diretor
médico do HPA, Dr. Luís Fernando Colla da Silva.
Com o avanço da tecnologia, a neurocirurgia conseguiu e ainda desenvolve instrumentos que reduzem
drasticamente o dano cerebral durante o procedimento. “Dentre eles podemos citar como amplamente utilizado, e em desenvolvimento constante, o microscópio
neurocirúrgico. Devido às estruturas altamente delicadas e de grande risco de lesão, ele nos mostra com alta
nitidez e grande aumento estruturas nobres a fim de
evitarmos danos durante os procedimentos”, explicou o
neurocirurgião da FPA, Dr. Alexandre Haddad de Souza.
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Orientações sobre doenças renais
Nos dias 13 e 14 de março, o Hospital Padre Albino
promoveu orientações aos pacientes e acompanhantes
sobre doenças renais. Na ocasião foram distribuídos folhetos informativos e profissionais especialistas orientaram sobre a importância da prevenção das doenças
com hábitos saudáveis e sobre diagnóstico precoce. O
objetivo foi promover a saúde, garantindo o acesso universal, sustentável e equitativo, provendo os cuidados
essenciais e de alta qualidade na saúde, permitindo o
acesso à informação e ao tratamento da doença renal
nos diferentes grupos socioeconômicos.
Segundo a equipe de orientação, estima-se que
atualmente existem no mundo 850 milhões de pessoas com doenças renais decorrentes de várias causas. A
Doença Renal Crônica causa em média 2,4 milhões de
mortes por ano, com taxa crescente de mortalidade.
Considerada um fator de risco, a IRA (Injúria Renal Aguda) afeta 13 milhões de pessoas no mundo, sendo que
85% dos casos acontecem em países de baixa e média
renda. Estima-se que cerca de 1,7 milhões morrem anualmente por causa da IRA.
Participaram os médicos Luciana S. Devito Grisotto
e Renan Hercules Devito, além da equipe de enfermagem e recepção.
Divulgação

HEC recebe equipe de Bastos para treinamento de desospitalização
Profissionais da saúde da cidade de Bastos/SP participaram, no Hospital Emílio Carlos, no dia 15 de março,
de treinamento de desospitalização com o Núcleo de
Educação Permanente da Fundação Padre Albino.
O treinamento visa propiciar continuidade do cuidado ao paciente por meio de orientação ao mesmo,
a familiares e cuidadores, reforçando a autonomia do

paciente, proporcionando o autocuidado, a articulação
com os demais pontos de atenção das Redes de Atenção à Saúde, a implantação de mecanismos visando alternativas às praticadas no ambiente hospitalar, como
cuidados domiciliares pactuados nas Redes, objetivando
o sucesso do processo dos pacientes por meio da corresponsabilidade entre hospital, município e paciente.

Debate sobre doação de órgãos
No dia 22 de março, as Comissões Intra Hospitalares de Transplantes das cidades que compõem o Noroeste Paulista se reuniram no Hospital de Base de Rio
Preto para discussão do cenário atual de captações e
transplantes de órgãos. O coordenador intra-hospitalar de transplantes da Fundação Padre Albino e coordenador do curso de Medicina da UNIFIPA/FAMECA,
Prof. Dr. Jorge Valiatti, palestrou sobre subnotificação,
captação de córneas e manutenção do potencial doador x qualidade dos órgãos. O presidente da ADOTE,
Rafael Paim, encerrou o encontro abordando oportunidades de melhorias na área.

Participaram representando a CIHT da Fundação Padre Albino, o Prof. Dr. Jorge Valiatti, e os enfermeiros Camila Luzia Damiana Chieratto, Juliana Aparecida Machado Dias, Letícia Garisto Monteiro e Thiago Guelfi da Silva.
Os profissionais ressaltaram a importância da doação de
órgãos e tecidos e o impacto na área da saúde no Brasil.
“Muitas vezes a única chance de manter-se vivo e com
qualidade de vida é o transplante e só há transplante se
houver doação. Medidas para a identificação do potencial
doador e a manutenção dos órgãos são extremamente
importantes para a sobrevida dos transplantados e por
isso foram alvo principal nesta reunião", concluíram.

A equipe orientou pacientes e acompanhantes.

SESMT e CCIH promovem
treinamento no Hospital
Emílio Carlos

Capela do HPA realiza primeira missa aberta à comunidade
A Capela do Hospital Padre Albino (HPA) realizou, no
dia 21 de março, sua primeira missa aberta à comunidade, celebrada pelo Pe. Francisco e a participação do Coral
Vozes da Pedagogia do curso de Pedagogia da UNIFIPA.
Ao final da celebração, Padre Francisco lembrou o
trabalho desenvolvido por Padre Albino e como ele
realizava tudo com muito amor. O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino (FPA),
José Carlos Rodrigues Amarante, lembrou de todo o
trabalho que a FPA desenvolve para a cidade e região,
através da saúde, educação e assistência social. A administradora do Hospital Padre Albino (HPA), Renata

Rocha Bugatti, agradeceu a participação da comunidade e de funcionários do HPA. A próxima missa será
no dia 06 de maio, às 15h00.
Marketing/FPA

As missas são abertas à comunidade.

Hotelaria da FPA participa de atualização hospitalar
A Fundação Padre Albino (FPA), por meio das enfermeiras hoteleiras dos hospitais Padre Albino e Emílio
Carlos, Juliana Fachim e Aline Almeida, participou da
feira Premium do Setor da Saúde - SAHE (South America Health Exhibition), de 12 a 14 de março no Centro de
Eventos Pro-Magno, em São Paulo.
A participação das enfermeiras foi focada na qualidade e inovação dos serviços dos hospitais da FPA, além
de atualizações e participação em fóruns de limpeza e
desinfecção de superfícies ambientais, infraestrutura
do ambiente de saúde e gestão de enfermagem.

Juliana e Aline com o presidente da Sociedade Latino-Americana de Hotelaria Hospitalar, Marcelo Boeger.

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e a Comissão de Controle de Infecção (CCIH) do Hospital Emílio
Carlos (HEC) realizaram o Treinamento Sobre o Plano
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS) e as boas práticas de descarte correto seguindo a classificação dos resíduos por grupo nos dias de
19 a 22 de março. O treinamento foi ministrado pelos
técnicos de Segurança no Trabalho Carlos Henrique
Ornellas e Marília Cecília Diniz e enfermeira do Serviço
de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) Rosana Marcelino Braz.
Todos os setores do HEC participaram do treinamento: Enfermarias, UTI, Central de Materiais, Centro Cirúrgico, Serviço de Nutrição e Dietética, Fisioterapia, Hotelaria
Hospitalar, Quimioterapia, Ambulatório, Farmácia, Almoxarifado, Laboratório e Manutenção. Durante a atividade
foi disponibilizada urna para os participantes darem sugestões de melhorias para os diversos setores do hospital.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projeto “AME ao próximo” em Catanduva
No dia 26 de março, o AME Catanduva, sob gestão da
Fundação Padre Albino, realizou na recepção central, postos I e II a campanha de conscientização para diminuição
de faltas em consultas e exames agendados. O projeto
“AME ao próximo” atendeu mais de 70 pessoas nesta edição local. As ações, com foco na redução do absenteísmo
em consultas e exames agendados, foram realizadas através de banner, filipeta, faixa e música. “Realizamos esta
ação de duas a três vezes por semana, divulgando para os
pacientes enquanto aguardam a consulta”, informa a gerente administrativa do AME, Karulini Prescilio Polo.
Os pacientes que têm consultas, exames e retornos
agendados no AME Catanduva, caso não possam comparecer, devem comunicar com antecedência de três a
quatro dias para que a vaga possa ser reaproveitada por

outros pacientes que estão na fila de espera. O grande
número de desistências “não informadas” compromete a
agilidade no atendimento.
Treinamento No dia 26 de março foi realizado treinamento com oito funcionários da equipe de Enfermagem
dos setores de Endoscopia/Colonoscopia e Central de Material e Esterilização para atualização e reciclagem, ministrado pelo técnico Ailton Oliveira.
Atendimento No dia 05 de abril, em parceria com
o NEP (Núcleo de Educação Permanente) do Hospital
Emílio Carlos, foi realizado o treinamento “Atendimento ao Cliente” ministrado pelo psicólogo Deniz Simiel,
em dois horários, 10h00 e 13h30, com a participação de
mais de 50 funcionários. O objetivo foi a capacitação,
impulsionar a eficiência, aprimorar conhecimentos e

habilidades, resultando em atendimento com qualidade e respeito ao paciente.
Sinalização O AME Catanduva implantou sinalização de segurança de solo no pátio, estacionamento,
recepção e na entrada da Unidade. As melhorias visam
dar maior segurança aos pacientes e funcionários, além
de agilidade na chegada de ambulâncias e separação
de tráfego. No estacionamento de veículos foram desenhadas setas na cor amarela no solo com o percurso
correto de entrada e saída de veículos. No pátio a sinalização delimita a chegada de ambulância e separação de
fluxo entre pessoas e veículos. Já na guarita, o condutor
é orientado pela vigilância sobre as normas de percurso
e segurança no local. A sinalização foi coordenada pelo
SESMT/FPA, Administração e CIPA/AME Catanduva.
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Alunos de Engenharia
Agronômica isolam bactérias

Projeto “A dança da vida”
inicia atividades de 2019
Marketing/FPA

As atividades são realizadas na ONG Sempre Viva.
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O projeto de extensão “A dança da vida”, do curso
de Educação Física – Bacharelado da UNIFIPA iniciou
as atividades de 2019 no dia 13 de março. O projeto é
coordenado pelo Prof. Ddo. Américo Lourenço, com o
auxílio dos estagiários Gabriel Bucalon e Thaynná Dourado, ambos dançarinos e alunos do 3º ano do curso. As
atividades do projeto são realizadas todas as quartas-feiras, na ONG Sempre Viva, das 14 às 15 horas.
O programa teve início em 2018 e durante esse ano
foi avaliado o efeito da Biodança sobre a qualidade de
vida, condicionamento físico, postura, entre outras variáveis, em mulheres participantes do projeto. "A dança
ajudou essas mulheres em muitos aspectos diferentes.
Não tenho dúvida que esse projeto proporcionou benefícios expressivos e foi muito importante para ajudá-las a passarem por essa etapa tão difícil de suas vidas
de uma forma mais amena”, disse Américo Lourenço.
O curso de Educação Física convida as mulheres que
estão passando pelo tratamento de câncer de mama de
Catanduva e região para participarem do grupo.

Os alunos do 2º ano de Engenharia Agronômica da
UNIFIPA tiveram aula prática de ensino, com o Prof. Dr.
Manzélio Cavazanna Júnior, na disciplina de Microbiologia e Biotecnologia Agrícola, sobre isolamento de bactérias simbiontes fixadoras de nitrogênio (FBNs).
Os alunos isolaram esses microrganismos, sobretudo
na cultura da soja, que são excelentes simbiontes com
Bactérias Fixadoras de Nitrogênio (FBN) para avaliar o
crescimento e desenvolvimento e também a viabilidade
dessas bactérias coletadas em plantios de soja da região.
Divulgação

Educação Física avalia time profissional do Grêmio Catanduvense
Por meio de parceria, os atletas do Grêmio Catanduvense participaram de avaliações físicas aplicadas pelo
curso de Educação Física da UNIFIPA no dia 21 de março.
Os jogadores realizaram testes de Impedância Bioelétrica, que avalia a composição corporal, fornece dados
como percentual de massa muscular e gordura, quantidade de água no corpo e taxa metabólica basal. Foi aplicado, também, teste de Impulsão Vertical por meio da
biofotogrametria, que analisa a potência dos membros
inferiores e o índice de fadiga dos atletas. Além disso,
os jogadores tiveram a eficiência dos seus movimentos
analisadas por meio do teste de FMS (Functional Movement Screen). Com os dados, o preparador físico Ivan Canela e o técnico da equipe, Sérgio Caetano, elaboram os
programas de treinamentos dos jogadores.
Participaram das avaliações o coordenador do curso, Prof. Me Igor Augusto Braz, e os docentes dos cursos
de Educação Física, Prof. Dr. José Cláudio Jambassi Filho
e Prof. Dr. Luís Ferreira Monteiro Neto, além dos alunos
da Pós-Graduação em “Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva” Ronieder Gonçalves e Clenilson Toscaro.
Futuramente os jogadores realizarão novas avaliações.
Capacitação No dia 27 de março, o curso de Licenciatura promoveu curso de capacitação para 460 pro-

Marketing/FPA

A atividade foi desenvolvida com alunos do 2º ano.
Os jogadores do Grêmio foram submetidos a vários testes.
fessores da Educação Infantil da Secretaria de Educação
de Catanduva nos períodos da manhã e tarde no Câmpus Sede. O objetivo foi atualizar os conhecimentos dos
profissionais sobre os temas de desenvolvimento infantil, desenvolvimento motor, primeiros socorros, novas
propostas pedagógicas, como a BNCC (Base Nacional
Comum Curricular), e a Pedagogia Waldorf. A capacitação foi ministrada pela Profa. Ma. Luciana de Carvalho
Leite, Profa. Ma. Eunice Alonso, Prof. Me. Cássio Santana
Gonçalves e Prof. Me. Marcus Seixas.

2º Educação Física Arte & Cultura
O curso da Educação Física Bacharelado da UNIFIPA
e o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Cultural (NAP)
realizam dia 23 de maio o 2º Educação Física Arte &
Cultura - Show de Talentos, às 19 horas, no Complexo
Esportivo do Câmpus Sede.
Os participantes deverão doar um litro de leite e

realizar a inscrição na secretaria daquele curso, com a
secretária Rosana, até 05 de maio. Poderão participar
funcionários da Fundação Padre Albino, professores,
alunos e egressos da UNIFIPA. A entrada para o evento
será um quilo de alimento não perecível, revertido para
o Recanto Monsenhor Albino.

Os sentimentos e suas consequências
O Comitê do Idoso do Hospital Emílio Carlos, através
da assistente social Maria Nacci, realizou, no dia 23 de março, roda de conversa com o grupo da 3ª Idade da UNIFIPA
sobre os sentimentos e suas consequências com um bate
papo baseado na música “Trem Bala”, da cantora Ana Vilela. As alunas refletiram sobre a infância e a bagagem que
carregam desde então e, através de dinâmica, foi promovida interação com a descrição de cada uma sobre as boas
lembranças. No término da atividade, uma das alunas declamou a poesia "Vida", de Mário Quintana.

Palestra No dia 02 de abril, as alunas assistiram palestra sobre pessoas em situação de rua, ministrada pela Comissão de Defesa dos Direitos da População em Situação
de Rua da Ordem dos Advogados do Brasil de Catanduva.
Alimentação As alunas receberam, no dia 9 de abril,
dicas de alimentação saudável da nutricionista Priscila
Salvador Baptista. Durante a atividade foi oferecida
degustação de lanches saudáveis pelo Armazém Santa Rosa. Após o lanche, o Prof. Marcus Seixas realizou
atividade física.

Voluntários do Bem promovem feijoada pró HCC
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.

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

Recanto Monsenhor Albino
promove Feijoada solidária
O Recando Monsenhor Albino promove, no dia 15 de
junho, a Feijoada Solidária – Drive-Thru. As adesões estão
à venda por R$ 35,00 e no kit feijoada terá 1 kg de feijoada, 50 g de farofa, 250 g de couve, 250 g de vinagrete e
duas laranjas. O local para a retirada será na Rua Quatá,
54, Parque Iracema, em Catanduva-SP.
A renda obtida será utilizada para realizar melhorias
nos pavilhões masculino e feminino. As adesões poderão ser adquiridas no Recanto, na Estrada Municipal Dr.
Alberto Lahóz de Carvalho, Km 04, Catanduva. Informações podem ser obtidas pelos telefones 17-3522-5052
(Recanto), 17-99723-3634 (Irmã Maria do Rosário), 1798807-8596 (Mariane) e 17-99789-8733 (Celso).
Aniversários No dia 29 de março, o Recanto comemorou os aniversários do mês. A homenagem contou
com bolo, refrigerante e música para os idosos e funcionários. A ação é promovida mensalmente e conta com a
doação do bolo pela Sra. Gislaine Siqueira. No dia 22, o
Recanto realizou o tradicional Café Humanizado aos funcionários, com lanche especial e refrigerante.

Juntos pela Saúde reuniu a
população na luta contra o câncer
No dia 06 de abril, o HCC promoveu, em parceria
com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, o curso
de Medicina da UNIFIPA e a Prefeitura de Catanduva, o
evento “Juntos pela saúde. Unidos contra o câncer” na
Praça do Relógio, no Conjunto Euclides, em Catanduva.
Várias pessoas passaram pela praça, onde foram
realizadas ações gratuitas, como cadastro de medula
óssea, aferição de pressão arterial, teste de glicemia
capilar, avaliação e orientação nutricional, avaliação
bucal, orientações para combate à dengue, testes rápidos de Hepatites B e C, HIV e sífilis, entrega de folhetos
informativos, atividades de dinâmica corporal e dança e
venda de camisetas do HCC.

14

Abril/2019

Após reforma pela AEC, Ala Roxa é
inaugurada no Hospital Emílio Carlos
seguíssemos finalizar essa obra”,
disse. E emendou pedindo que
“essas pessoas que fizeram parte dessa obra sejam parceiros do
Hospital Emílio Carlos e da Fundação Padre Albino”.
Para Marcelo, todos os problemas que estão perto do cidadão
ou de uma ONG são muito mais
fáceis de serem resolvidos do que
esperar pelo Governo. “A gente
reclama muito do Governo, mas
ao mesmo tempo fica esperando
que as coisas melhorem”. Lembrou
que a maioria das pessoas envolvidas com a AEC faz parte de uma
organização ou clube de serviço.
E novamente pediu: “Catanduva
precisa ajudar. Que essas pessoas
fiquem com a gente e ajudem o Hospital de Câncer de
Catanduva. Nós temos que ajudar essa entidade; assim
ajudaremos a população de Catanduva”, propôs.
Algumas empresas e famílias de Catanduva adquiriram módulos para a concretização da reforma e foram
homenageadas com um certificado de agradecimento.
São elas: Antônio Celidônio Ruette, Associação Caminho do Futuro (José Carlos Marino e Olinda B. Marino),
Casa dos Construtores, Cocam, Cofevar, Família Zancaner Bueno Netto, Família Zancaner Costa Furtado,
Guiomar Della Togna Nardini, Ignês e Nelson Zancaner,
Romana e Benedito Zancaner e SZC e Família.
Além das famílias e empresas, outros colaboradores
contribuíram para a reforma da Ala Roxa: Associação
Comercial (ACE), Ambrizzi Odontologia, Antônio Marcos
Angélico, Núcleo Nossa Senhora das Lutas, BCS Design
Imprensa/FPA

Um dos quartos reformados.
Na manhã do dia 29 de março foi inaugurada a Ala
Roxa do Hospital Emílio Carlos, reformada pela AEC – Associação de Assistência ao Hospital Emílio Carlos. As melhorias na Ala foram realizadas por meio de eventos e doações captadas pela AEC, com contrapartida da Fundação
Padre Albino, num investimento total de R$ 550 mil.
Antiga Ala C2 Ímpar, com atendimento exclusivo do
SUS, a Ala Roxa conta com 23 leitos, dentre eles dois
de isolamento, sala para reunião da equipe multiprofissional, sanitários masculino e feminino independentes (fora dos quartos) para acompanhantes e todos os
quartos possuem tevê para cada dois leitos.
Na solenidade, o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues Amarante,
ressaltou a importância do voluntariado e agradeceu o
trabalho da AEC. “Agradeço o trabalho da AEC durante
esses seis anos de parceira com a Fundação Padre Albino e aos empresários que ajudaram na reforma desta
ala”, disse. Amarante, informando alguns números do
HEC, esclareceu que só no ano passado o déficit do
hospital foi de R$ 8.930.575,00. Por fim, como disse na
inauguração da Ala Azul, pediu para a AEC não parar.
O presidente da AEC, Marcelo Gimenes, falou sobre
a dificuldade enfrentada para concluir a obra. “Estou
muito feliz com a conclusão dessa segunda obra. Teve
um momento que achamos que não seríamos capazes
porque o país e as empresas passavam por um momento difícil. Precisamos nos reinventar porque após
os shows realizados faltavam 30% da receita para a reforma e passamos a vender módulos para que famílias
e empresas participassem desse projeto e, assim, con-

& Webdesign, Becka Som, Benedito Carlos Rodrigues,
Bios Computadores, Bonezi Despachante, Bruno César
dos Santos, Buch Advocacia, Carlos Alberto Varini, Casa
Pamplona, Clube de Tênis Catanduva, Cofecal, CTR Clube de Tiro, DBM Assessoria, Denise Cursino, Diário Painéis, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, Escritório Contábil Lazarin, Espaço Fibras, Fernando Pereira Produções,
Gráfica Possebom, Hotel Reisper, Iara do Carmo, Jornal
O Regional, Jovem Pan, Laboratório São Lucas, Legião
Mirim de Catanduva, Lions Clube de Catanduva, Lourdinha Fávero, Luiz Antonio da Fonseca, Malitur, Márcio
Costa, Marcos Marcelo Murari, Martins B. Arquitetura,
Nativa FM, Nicopy, Ondas Verdes, Passandoalimpo.com
– Arthur Godoy Jr., Pemar, Pintura e Cia., Priscila Naufal Jacintho, Rádio Atividade, Renato Centurion Stuchi,
Revista Middia Magazine, Revista Stampa, Revista Top,
Solange Vicente Ferreira dos Santos, Uniceres, Vicente
Chiavolotti, We Fly Viagens e RL Vidraçaria.
A AEC
A AEC, constituída oficialmente em setembro de
2013 com o objetivo de reformar a Ala Azul, inaugurada em março de 2015, tem como membros Marcelo Gimenes, presidente; vice-presidente, Antonio Celidônio
Ruette; past presidente, Sylvio Antonio Bueno Netto;
secretário, José Carlos Buch; tesoureiro, Antônio Ágide
Mota Júnior; 2ª tesoureira, Solange Vicente Ferreira
dos Santos; 1º diretor Social e de Eventos, Mário José
Ribeiro de Carvalho Motta; 2º diretor social de eventos,
Marco Antonio Braggio; diretor de projetos, João José
Malachias Martins; diretor de suprimentos, Alexandre
dos Santos; Conselho Fiscal: Onivaldo Propércio Oliani,
Gleison Begalli, Maria de Lourdes Serpa Dalto, Kelver
Oliviero Rodrigues, Luís Washington Moreira Fonseca e
Maria Madalena Naufal Jacintho.
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Descerramento da placa de inauguração.
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Membros da AEC presentes à inauguração.

Família catanduvense doa 3 máquinas de hemodiálise para o HPA
A família Sanches Fernandes doou ao Hospital Padre Albino/HPA três máquinas para hemodiálise. A
entrega oficial foi feita ao presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues Amarante, pela matriarca da família, Neide Sanches Fernandes, e as filhas Silmara e Andrea Sanches Fernandes,
que após visitaram o Serviço de Hemodiálise, sendo
acompanhadas pela médica responsável, Dra. Luciana
Stuchi Devito Grisotto.
O Serviço de Terapia Renal do Hospital Padre Albino
dispõe de equipe multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, assistente social, psicóloga e nutricionista, especializada no tratamento de hemodiálise
e diálise peritoneal. Atualmente atende a 118 pacientes realizando mais de 1.100 procedimentos por mês e
está equipado com 15 máquinas de hemodiálise, salas
de procedimentos e para urgências. Os atendimentos
são realizados em três turnos diários, de segunda a

sábado, sendo mantida equipe de plantões
para intercorrências no período noturno e
aos domingos.
“O parque de máquinas do Serviço de
Hemodiálise do Hospital Padre Albino está
sendo renovado com sete novas máquinas,
sendo três doadas pela família Sanches Fernandes e quatro adquiridas com recursos
próprios da Fundação Padre Albino. Ainda
é necessário adquirir cinco máquinas para
completar a renovação dos equipamentos”,
explicaram o diretor médico, Dr. Luís Fernando Colla da Silva, e a administradora do
hospital, Renata Rocha Bugatti. O superintendente da Fundação, Reginaldo Donizeti
Lopes, e a gerente do Setor de Captação de
Recursos, Angélica da Costa, também participaram da entrega.
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A Família Sanches Fernandes com membros da Fundação no ato
da doação das máquinas
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