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Funcionários da UNIFIPA e Colégio Catanduva
recebem treinamento para plano de retomada das aulas
Os funcionários da UNIFIPA e Colégio Catanduva receberam treinamento especial com relação às medidas a serem tomadas para que as
aulas voltem de maneira segura, mantendo a saúde deles e dos alunos
diante da pandemia do novo Coronavírus. Página 07.

Divulgação

HEC implanta ferramenta
de identificação de riscos
O Hospital Emílio Carlos (HEC) implantou a ferramenta Huddle, que
identifica riscos e favorece a tomada de decisões, promovendo a qualidade no atendimento às alas de internação Amarela e Verde. Página 06.

Proteção para os bebês ao nascer
Todos os bebês nascidos na Maternidade do Hospital Padre Albino,
desde o dia 30 de junho, estão recebendo touca personalizada do Padre
Albino Saúde. As toucas têm o objetivo de proteger e manter a temperatura corporal dos recém-nascidos. Página 06.
Divulgação

O treinamento foi ministrado para maior segurança na volta às aulas.

Projeto Live da Educa UNIFIPA segue
com cronograma de encontros
O curso de Educação Física da UNIFIPA continua com seu cronograma
semanal de encontros do projeto ‘Live da Educa’, com transmissão pelo
Instagram do curso@efunifipa. Página 07.

Alunas de Enfermagem participam de publicação
de capítulo de livro sobre queimaduras
A primeira recém-nascida a receber a touca personalizada do Padre Albino Saúde
foi Eloá Rafaela de Souza Cruz, de Catanduva.

Pulseiras coloridas identificam pacientes
O Hospital Padre Albino desenvolveu ação de orientação sobre as
pulseiras de identificação de pacientes utilizadas naquela unidade hospitalar. Realizada para 217 funcionários, a ação informou as cores das pulseiras e seus indicativos. Página 06.
Divulgação

Alunas da Liga de Curativos do curso de graduação em Enfermagem
da UNIFIPA participaram da publicação de capítulo do livro digital “Processo de cuidar baseado nas necessidades de saúde da população e na
estruturação das políticas de saúde”. O tema abordado por elas foi queimaduras. Página 09.

Lives pró HCC
Duas lives realizadas no mês de junho obtiveram arrecadações importantes para o Hospital de Câncer de Catanduva/HCC. A banda ‘Área 17’, no
dia 20, e o grupo musical ‘Pagode do Povo’, no dia 27. Última página.

Recanto Monsenhor Albino
recebe doação para
plano emergencial

Os funcionários foram treinados durante o mês de junho.

A ação social cooperada Sicoob Credicitrus e Coopercitrus doou recursos ao
Recanto Monsenhor Albino como forma
de auxiliar no Plano de Contingência
do combate ao Coronavírus. O Recanto
recebeu, também, doação de moletons
da Associação das Senhoras do Ateliê
Amor ao Próximo/ASAAP. Página 09.
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EDITORIAL

Queremos que haja amanhã!
Os casos de COVID-19 aumentam no interior
do Estado, a despeito de toda campanha publicitária recomendando prevenção. Gente sem
máscara, com máscara no queixo, aglomerações,
festas e churrascos continuam sendo realizados
como se não houvesse amanhã. E se isso persistir,
realmente não haverá! E nós queremos que haja!
Você quer? Então, cuide-se e cuide dos seus.
Toda essa situação, para muitas pessoas responsáveis e conscientes, aliada à necessidade de isolamento social, tem causado ansiedade. Muita ansiedade. Haja redes sociais, whatsapp e comida! A
nutricionista Camille Mascaro indica alimentos que
podem amenizar os sintomas causados pela ansiedade e, assim, controlar o consumo exagerado de
alimentos. Você conhece o “sal de ervas”? Estas duas
matérias e outras variedades estão na página 04.
A escritora Martha Medeiros nos diz “Como se
mede uma pessoa” em artigo na página 05. Nesta
página, também, artigo de autor desconhecido
enumera as “Coisas que a vida me ensinou”.
Na área da saúde nossos hospitais continuam
implantando novas ferramentas e promovendo
ações sempre em busca da melhoria da assistência. O “Padre Albino” realizou ações pelo Dia
Mundial de Prevenção de Quedas, orientou funcionários sobre as pulseiras coloridas de identificação de pacientes, que também participaram
de treinamento de atendimento de urgência
para recém-nascidos na sala de parto. E os bebês,
desde junho, saem da Maternidade protegidos e
com um presente: recebem touca personalizada
que, além de proteger, mantém a temperatura
corporal deles. Já o “Emílio Carlos” identifica riscos através da ferramenta “Huddle”, que favorece
a tomada de decisões, promovendo a qualidade
no atendimento.
Seguindo o Protocolo Sanitário do Estado
de São Paulo, a UNIFIPA promoveu treinamento
especial para seus funcionários e do Colégio Catanduva, preparando-os para a volta às aulas. Mas
enquanto as atividades permanecem remotas, os

cursos seguem com suas lives. Educação Física
vem trazendo grandes nomes da área e do esporte e Enfermagem aborda a ética, tema importante
para graduados, docentes, alunos e interessados,
e revisa conteúdos. Ainda do curso de Enfermagem, alunas da Liga de Curativos, sob orientação,
desenvolveram pesquisa sobre queimaduras que
acabou em capítulo de livro sobre o tema.
E como a recomendação é praticar exercícios
físicos, a academia da UNIFIPA está aceitando inscrições de funcionários da Fundação para aulas
online de alongamento e pilates solo, o que também ajuda no combate à ansiedade.
O Recanto Monsenhor Albino, que abriga idosos de ambos os sexos, continua recebendo doações, muito importantes para a continuidade do
atendimento de qualidade que presta: da Sicoob
Credicitrus e da Associação das Senhoras do Ateliê Amor ao Próximo.
Tão importantes quanto as doações são as
emendas parlamentares. A Fundação recebeu
neste mês verbas dos deputados federais Fausto Pinato, Tiririca, Luiz Carlos Motta e Guilherme
Derrite, além da visita dos deputados estaduais
Gil Diniz e Valéria Bolsonaro, que vieram conhecer o trabalho desenvolvido na área da saúde.
O Hospital de Câncer de Catanduva/HCC continua atendendo normalmente, pois como afirma
matéria nesta edição, “O câncer não está de quarentena”, e prova disso é que o Sino da Esperança
continua sendo tocado. Duas lives arrecadaram
recursos para ajudar no tratamento dos pacientes de Catanduva e região, assim como a Piuka
entregou resultado de nova campanha e o hospital recebeu a doação de cabelos para confecção
de perucas. E doações da campanha “Amigos da
Fundação Padre Albino unidos contra o Coronavírus” continuam chegando.
Obrigado pela companhia, boa leitura e até a
próxima edição.
O editor

Amor ou amizade
Perguntei a um sábio a diferença que havia entre amor e amizade.
Ele me disse essa verdade: o amor é mais sensível; a amizade mais segura.
O amor nos dá asas; a amizade o chão.
No amor há mais carinho; na amizade compreensão.
O amor é plantado e com carinho cultivado; a amizade vem faceira e com troca de alegria e tristeza torna-se
uma grande e querida companheira.
Mas quando o amor é sincero ele vem com grandes amigos e quando a amizade é concreta ela é cheia de
amor e carinho.

Nosso olhar no espelho
De quando em quando é preciso que busquemos o espelho.
Não para ver as marcas do tempo; elas fatalmente aparecerão. Mas para vermos se o nosso olhar ainda brilha,
se ele reflete exatamente o que vai em nossa alma.
Se temos vontade de realizar, travar os combates da vida. Se a chama do viver não se apagou. Se o desânimo
não tomou conta do nosso viver.
O espelho nos mostrará isso, pois os olhos são as janelas da alma. Se temos sobrevivido e não vivido com
intensidade.
Façamos essa viagem interior através de nosso olhar. E concluiremos em que estação da vida desembarcamos sem nos darmos conta.
Que brilhe nosso olhar sempre
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O isolamento social
e o excesso de comida
A ansiedade é um dos principais sintomas
relatados por quem está vivendo o isolamento
social e busca formas de diminuir os sintomas,
como a ilusória compulsão na hora de comer. A
nutricionista do Padre Albino Saúde Camille Mascaro indica alimentos que possuem nutrientes
que podem amenizar os sintomas provocados
pela ansiedade e controlar o consumo desenfreado por alimentos.
Vitamina D: associada aos transtornos de humor, a vitamina D pode amenizar estes sintomas.
Fontes alimentares: salmão, atum e sardinha e
para ativar a vitamina D no seu organismo tome,
ao menos, 15 minutos de sol por dia.
Zinco: atua no sistema nervoso e a ingestão
de carne vermelha, frutos do mar, leite e derivados, amendoim e amêndoas podem ajudar com
os movimentos e sensações do nosso organismo.
Triptofano: é precursor da serotonina, hormônio regulador de humor. Fontes alimentares:
cacau (chocolates acima de 70% de cacau), leite,
banana, tâmara e peixe.
Magnésio: tem papel no metabolismo energético e também atua na ligação com o receptor
da serotonina. Fontes alimentares: castanhas, nozes, vegetais folhosos escuros, abacate e cereais
integrais.
Ômega 3: auxilia na função cognitiva, melhorando a saúde mental. Fontes alimentares: salmão, atum e sardinha.
Vitaminas do Complexo B (B6, B9 e B12):
atuam na síntese dos neurotransmissores do
sistema nervoso central. A vitamina B6 é encontrada em carne vermelha, fígado, leite e
derivados; já a vitamina B9 (Ácido Fólico) em
vegetais verdes escuros, leguminosas, frutas e
nozes e a Vitamina B12 em proteínas animais,
leite e derivados e kefir.
Vitamina C e Flavonóides: são antioxidantes e
protegem as células sadias do organismo. Fontes
alimentares: abacaxi, laranja e acerola.
Não só em épocas de isolamento, mas com o
máximo de frequência, é bom evitar alimentos
como doces, açúcares em geral, alimentos gordurosos, bebidas alcoólicas e cafeína em excesso. “A
alimentação saudável, equilibrada, variada e colorida irá te trazer todos os nutrientes que ajudarão no controle da ansiedade, porém, se o quadro
persistir é sempre recomendado procurar ajuda
profissional”, indica a nutricionista.

CULINÁRIA

Pão caseiro, em formato de
bolo, recheado com calabresa
Massa
• 500g de farinha de trigo
• 2 ovos
• ½ copo de leite morno
• ½ copo de óleo
• 15g de fermento biológico fresco
• 15g de sal
• 20g de açúcar
• 250g de linguiça calabresa (sem casca)
• 100g gramas de muçarela
• 50g de semente de erva-doce
• Gema de um ovo para pincelar
Modo de montar. Junte o fermento, o sal e o açúcar. Misture até o fermento derreter. Acrescente
os ovos, mexa e coloque o óleo e o leite. Inclua
também a farinha de trigo, mas faça aos poucos
até dar o ponto certo da massa. Sove bem e deixe
descansar por cerca de 30 minutos. Abra a massa
com um rolo. Recheie com a calabresa triturada
com queijo. Coloque também as sementes de erva-doce. Enrole para fechar o pão e ponha numa
forma untada com manteiga e farinha. Deixe
descansar mais um pouco, até a massa dobrar de
volume. Pincele com a gema de ovo. Asse por 15
minutos no forno pré-aquecido a 180 graus.
Obs.: Para esta receita foram utilizadas formas
em formato de conchinha, tradicionais para fazer
as madeleines, mas você pode usar formas de
outros formatos.

“Nunca mude seu jeito de ser para
satisfazer as pessoas que você gosta.
Pois quem gosta de você não te
muda e sim te completa”.
Wesley Araújo

DATAS
COMEMORATIVAS
01 – Dia Mundial da Amamentação
03 – Dia do Tintureiro
05 – Dia da Saúde
08 – Dia do Pároco e de São Domingos
11 – Dia do Estudante, do Advogado, do Garçom
e da Televisão
12 – Dia Nacional das Artes
13 – Dia do Economista
14 – Dia do Cardiologista
15 – Dia dos solteiros e da Informática
18 – Dia do Estagiário
19 – Dia da Fotografia
20 – Dia dos Maçons
22 – Dia do Folclore e do Supervisor Educacional
24 – Dia dos artistas
25 – Dia do Soldado e do Feirante
26 – Dia da igualdade da mulher
27 – Dia do Corretor de Imóveis e do Psicólogo
28 – Dia dos Bancários e da Avicultura; Dia Nacional do Voluntário
29 – Dia do combate ao fumo
30 – Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla
31 – Dia do Nutricionista

Bolo de mandioca (cozida)
Massa
• 2 xícaras de mandioca cozida bem picada
• 1 xícara de leite
• 1 xícara de açúcar
• 3/4 xícara de óleo
• 3 ovos
• 2 xícaras de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de fermento em pó químico
Modo de montar. Coloque no liquidificador os
ovos, o leite, o açúcar e o óleo e bata só até misturar. Acrescente a mandioca aos poucos e bata
(cuidado para não bater demais, pois ela tem
amido e pode virar um chiclete). Em seguida,
despeje em uma tigela, acrescente a farinha de
trigo e mexa bem.Logo após, coloque o fermento e misture delicadamente. Unte uma forma de
sua preferência e despeje a massa. Leve ao forno
aquecido de 180º a 200º C e deixe assar por aproximadamente 45 minutos ou até dourar (não
abra o forno antes, pois o bolo pode murchar).

Erros na cozinha
Furar a lata de leite condensado e utilizá-la
várias vezes.
As pessoas pegam a lata de leite condensado e
fazem dois buraquinhos, um de cada lado. Sai leite condensado por um lado mas, pelo outro, entra
uma porção de bactérias. Abra a lata inteira e passe
o leite condensado para um recipiente que pode
ser de plástico ou de vidro. Sirva sempre com uma
colher; depois tampe e guarde na geladeira.

CURIOSIDADE
Como começou a rádio FM no Brasil?
A carioca Anna Khoury, antiga fundadora da rádio Eldorado (AM), trouxe a FM para o
Brasil em 1955, fundando a Rádio Imprensa. Como não havia receptores para ondas de
frequência modulada, a própria rádio teve de incentivar a indústria de receptores FM. Sem
nenhum patrocínio, a Imprensa era fundamentada em música ambiente, sem locução. Os receptores produzidos eram locados aos clientes. Esta rádio teve exclusividade de mercado até
1976, quando começaram a surgir várias outras rádios FM.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Como se mede uma pessoa
Martha Medeiros
Os tamanhos variam conforme o grau de desenvolvimento.
Ela é grande para você quando fala do que leu e viveu, quando trata você com carinho e respeito, quando olha nos olhos e seu sorriso é destravado. É pequena para você quando só pensa em si mesma, quando

se comporta de uma maneira pouco gentil, quando
fracassa honestamente no momento em que teria que
demonstrar o que há de mais importante entre duas
pessoas: a amizade.
Uma pessoa é gigante para você quando se interessa pela sua vida, quando busca alternativas para
o seu crescimento, quando sonha junto. É pequena
quando desvia do assunto.

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

Eduarda Paola Farina Moço

Auxiliar de enfermagem

HPA

Técnica de enfermagem

Maria Creusa Tamarossi

Auxiliar de enfermagem

HPA

Instrumentadora cirúrgica

Maria Carolina Mo a Mar ns

Auxiliar administra vo I

HPA

Michael Jeﬀerson Oliveira Brito

Auxiliar administra vo I

Coordenadoria

Auxiliar de faturamento
Técnico de apoio ao usuário

Andrea Fogaça Hessel

Auxiliar de cozinha

HPA

Cozinheira

Luzia Gonçalves da Silva

Auxiliar de cozinha

HPA

Cozinheira

Marcela Rosa Siqueira

Auxiliar de cozinha

HPA

Cozinheira

Ana Beatriz Paulino Balbino

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnica de enfermagem

Vanessa Souza

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnica de enfermagem

Lariane Aparecida Galiano

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnica de enfermagem

Laís Cris na de Angelo

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnica de enfermagem

Raquel dos Santos Pereira

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnica de enfermagem

Pamela Caroline de Carvalho

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnica de enfermagem

Meire Reis Lopes

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnica de enfermagem

Rosângela de Souza Pio

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnica de enfermagem

Anderson José Barbosa de Lima

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnico de enfermagem

Elisabete Machado

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnica de enfermagem

Aparecida de Fá ma Freitas

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnica de enfermagem

Lucineia Aparecida Arcanjo Ba sta

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnica de enfermagem

Bhruna Rafaeli Nogueira Maria

Recepcionista

HEC

Recepcionista caixa

Dinalva Silva Santos

Operadora de telemarke ng

HEC

Auxiliar administra vo I

Deise Ta ane Prando

Operadora de telemarke ng

HPA

Auxiliar administra vo I

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em junho, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
HOSPITAL PADRE ALBINO
Michelle Dyonisio Ribeiro de Souza
Daniela Patrícia Grandizoli
Loana Rodrigues de Souza
Jéssica Rodrigues de Souza
Ketlly Fernanda Veroneze
Jéssica Priscila Pereira da Silva
Jéssica Aparecida Ferreira Braga
Maithana Dalilla Domingos
Cristina Sancowich Zoila
Ellen Fernanda Gonçalves
Michele Nakamoto Busnardo

Fernanda dos Santos Cassimiro
Jurandir da Silva Barbosa
Vanessa Cristina Boldrini Mendes
Vanessa Cristina da Silva
Thais de Jesus Correia dos Santos
Camila das Neves Santos
André Luís Falchi
HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Francielly Cristina Valzacchi da Silva
Evandro Vinicius Baldaquini
Elaine Francieli Bernardo da Silva

Flávia Fernanda Cora Félix
Ryan César Martins Firmino
Rosália Cristina Colombo Cagnnassi
Victória Renata Silva
Rosângela de Souza
Silvana de Cássia Celestino
Lizandra R. M. Santos Merchan
Elisandra Rodrigues Gonçalves
COORDENADORIA GERAL
João Victor David

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Junho/2020

Uma pessoa é grande quando perdoa, quando
compreende, quando se coloca no lugar do outro,
quando age não de acordo com o que esperam dela,
mas de acordo com o que espera de si mesma. Uma
pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês.
Uma mesma pessoa pode aparentar grandeza ou
miudeza dentro de um relacionamento, pode crescer
ou decrescer num espaço de poucas semanas: será ela
que mudou ou será que o amor é traiçoeiro nas suas
medições?
Uma decepção pode diminuir o tamanho de um
amor que parecia ser grande. Uma ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia ser íntimo.
É difícil conviver com esta elasticidade: as pessoas se
agigantam e se encolhem aos nossos olhos. Nosso julgamento é feito não através de centímetros e metros,
mas de ações e reações, de expectativas e frustrações.
Uma pessoa é única ao estender a mão e ao recolhê-la inesperadamente se torna mais uma. O egoísmo unifica os insignificantes.
Não é altura, nem o peso, nem os músculos que
tornam uma pessoa grande. É a sua sensibilidade sem
tamanho.

Coisas que a
vida me ensinou
Amor não se implora, não se pede não se espera.
Amor se vive ou não.
Ciúmes é um sentimento inútil. Não torna ninguém fiel a você.
Animais são anjos disfarçados, mandados à Terra
por Deus para mostrar ao homem o que é fidelidade.
Crianças aprendem com aquilo que você faz, não
com o que você diz.
As pessoas que falam dos outros para você vão falar de você para os outros.
Perdoar e esquecer nos torna mais jovens.
Água é um santo remédio.
Deus inventou o choro para o homem não explodir.
Ausência de regras é uma regra que depende do
bom senso.
Não existe comida ruim; existe comida mal temperada.
A criatividade caminha junto com a falta de dinheiro.
Ser autêntico é a melhor e única forma de agradar.
Amigos de verdade nunca te abandonam.
O carinho é a melhor arma contra o ódio.
As diferenças tornam a vida mais bonita e colorida.
Há poesia em toda a criação divina. Deus é o maior
poeta de todos os tempos.
A música é a sobremesa da vida.
Acreditar não faz de ninguém um tolo. Tolo é quem
mente.
Filhos são presentes raros.
De tudo, o que fica é o seu nome e as lembranças
acerca de suas ações.
Obrigada, desculpa, por favor, são palavras mágicas, chaves que abrem portas para uma vida melhor.
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HPA realiza ações alusivas ao Dia Mundial
de Prevenção de Quedas
Divulgação

Os funcionários passaram por treinamento.
O Hospital Padre Albino promoveu no dia 24 de
junho ações alusivas ao Dia Mundial de Prevenção
de Quedas, comemorado na mesma data, com orientações para pacientes e acompanhantes. A ação foi
desenvolvida com o objetivo de diminuir os riscos de

queda dentro da instituição e promover a educação do
paciente, familiar e profissional, identificando e prevenindo fatores de risco.
“É considerada queda o deslocamento não intencional do corpo para nível inferior à posição inicial. A queda pode ocorrer da própria altura, da maca/cama ou de
assentos, como cadeira de rodas, poltronas, cadeiras, cadeira higiênica, banheira, trocador de fraldas, bebê conforto, berço e vaso sanitário”, informou a enfermeira Ana
Lúcia dos Santos, do Núcleo de Educação Permanente.
A queda é um dos fatores que pode aumentar o
tempo de permanência do paciente dentro do hospital, além de interferir na continuidade do cuidado. “A
hospitalização aumenta o risco de queda, pois os pacientes, na maioria dos casos, portadores de doenças
que predispõem à queda, se encontram em ambientes
que não são familiares e em procedimentos terapêuticos com múltiplas prescrições de medicamentos, o
que pode aumentar o risco de queda, além dos custos
assistenciais”, informou a enfermeira Ana Laura Ribeiro
Flores, do Núcleo de Segurança do Paciente.

Bebês recebem
proteção ao nascer
Todos os bebês nascidos na Maternidade do Hospital
Padre Albino, desde o dia 30 de junho, estão recebendo
touca personalizada do Padre Albino Saúde. As toucas
têm o objetivo de proteger e manter a temperatura corporal dos recém-nascidos. “A cabeça do bebê representa
1/3 do seu corpo e deve ser coberta logo após o nascimento para que o neonato não perca calor”, ressaltou a
responsável técnica do Serviço de Enfermagem do Hospital Padre Albino, Simone Aparecida Trovó.
A iniciativa é parceria do Setor de Humanização da
área Materno-Infantil da Fundação Padre Albino e do
Padre Albino Saúde que, juntos, vão promover mais segurança para o recém-nascido na instituição. “Este é o
momento mais importante para os pais e é fundamental
que eles saibam que podem contar conosco em todas
as fases da vida de seu filho para proporcionar cuidado
e proteção”, destacou o gestor do PAS, Fábio Gonçalves.
A primeira recém-nascida a receber a touca personalizada do Padre Albino Saúde foi Eloá Rafaela de Souza Cruz, de Catanduva.
Divulgação

Pulseiras coloridas identificam pacientes
Divulgação

Cada uma das pulseiras
tem um indicativo.

No mês de junho,
o Hospital Padre Albino desenvolveu ação
de orientação sobre as
pulseiras de identificação de pacientes utilizadas naquela unidade
hospitalar. Realizada
para 217 funcionários,
a ação informou as cores das pulseiras e seus
indicativos. São eles:
“Lilás: pacientes com
risco de queda; Cinza:
paciente do Pronto
Socorro e do Pronto

Atendimento; Branca: paciente internado; Laranja: fístula arteriovenosa para pacientes em programa de Hemodiálise; Verde: alergia (medicamentosa, alimentar,
agente diagnóstico e látex)”, informou a enfermeira do
Núcleo de Educação Permanente, Ana Lúcia dos Santos.
A identificação correta do paciente pela pulseira é
importante para garantia da segurança do processo
assistencial. “Cada caso tem uma especificidade, necessitando de auxílio individualizado. Sem a identificação
essa tarefa torna-se muito difícil, quase impossível. Cada
paciente tem em seu corpo algo que o difere dos demais, seja alergia a um medicamento, outra doença que
a maioria não possui. Essa ação é o ponto de partida para
a correta execução das diversas etapas de segurança em
nossa instituição”, ressaltou a enfermeira do Núcleo de
Segurança do Paciente, Ana Laura Ribeiro Flores.

Atendimento de urgência na sala de parto
Os funcionários do Serviço Materno-Infantil do
Hospital Padre Albino participaram de treinamento de
atendimento de urgência para recém-nascidos (RN) na
sala de parto durante o mês de junho.
Os participantes vivenciaram simulação realística
no atendimento de emergência ao RN realizado pelas
enfermeiras do Serviço, Tânia Cruz e Ludmila Ferreira da
Cruz, expondo sobre os cuidados contínuos e de complexidade adequada ao nível de risco do neonato. “O
profissional de saúde envolvido neste processo corresponde ao ser facilitador ou não; por isso a importância
da equipe bem treinada, evitando o surgimento de erros e complicações”, pontuaram as enfermeiras.
A capacitação faz parte de um plano anual de treinamentos da instituição, que prioriza as necessidades de
cada setor. “O profissional de enfermagem, seja em qual

for sua ocupação, deve
Divulgação
buscar mais conhecimentos, rever as práticas que são executadas
visando o ser humano e
suas necessidades”, afirmou a enfermeira coordenadora do Núcleo de
Educação Permanente
do Hospital Padre Albino,
Ana Lúcia dos Santos.
Participaram os funcionários do Berçário,
Centro Obstétrico, Cen- Simulação realística no
tro Cirúrgico e Materni- atendimento de emergência
ao recém nascido.
dade do HPA.

HEC recebe R$ 100 mil do deputado Fausto Pinato
Divulgação

Deputado Fausto Pinato.

Para a compra de produtos de higiene e limpeza, medicamentos, materiais hospitalares, alimentos e prestação de serviços, o Hospital Emílio Carlos recebeu verba
de R$ 100.000,00 do deputado federal Fausto Pinato (PP).
“Temos atuado junto aos parlamentares para destinação de verbas para o hospital, que atende pacientes SUS de
Catanduva e de mais 18 municípios da região em diversas
especialidades, inclusive Oncologia. Essas verbas são fundamentais para a FPA”, ressaltou a gerente de Captação de
Recursos da Fundação Padre Albino, Angélica Rodrigues.
A Fundação, mantenedora do hospital, é entidade
filantrópica que atua nas áreas de educação, assistência
e saúde. Para colaborar com o trabalho realizado entre
em contato com 17 3311-3365.

A iniciativa é do Setor de Humanização da Fundação e Padre Albino Saúde.

HEC implanta ferramenta de
identificação de riscos
O Hospital Emílio Carlos (HEC) implantou a ferramenta Huddle, que identifica riscos e favorece a tomada de
decisões, promovendo a qualidade no atendimento às
alas de internação Amarela e Verde. Desde a data de implantação, 22 de junho, são realizadas reuniões diárias
para identificar de forma rápida as demandas dos setores, buscando a melhoria do desempenho da equipe,
evitando erros, desperdícios e agilizando as tomadas de
decisões para a resolutividade das demandas.
O grupo de atuação da ferramenta Huddle é composto por um representante de cada setor do HEC, definido
pelo Núcleo da Qualidade, sendo composto por médico
docente, médico residente, Enfermagem, Engenharia
Clínica, Administrativo, Serviço de Higiene e Limpeza,
Hotelaria, Qualidade, Farmácia, Manutenção, Serviço de
Nutrição e Dietética, Laboratório, Fisioterapia e Central
de Material e Esterilização.
O projeto é de responsabilidade da coordenadora das
Alas do Hospital, Aidêgina Ferreira de Godói Rocha, e da
enfermeira da Segurança do Paciente, Veridiana Taquetti.
Divulgação

Reuniões diárias identificam as demandas dos setores.
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Funcionários da UNIFIPA e Colégio
Catanduva recebem treinamento
para plano de retomada das aulas
Imprensa & Marketing

O treinamento especial foi ministrado em quatro dias.
Os funcionários da UNIFIPA e Colégio Catanduva,
mantidos pela Fundação Padre Albino, receberam treinamento especial nos dias 23 de junho, 7, 8 e 9 de julho,

ministrado pelo Serviço Especializado em Segurança e
em Medicina do Trabalho/SESMT/FPA em parceria com
a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar)
dos hospitais Emílio Carlos (HEC) e Padre Albino (HPA).
Realizado nas dependências do Campus Sede da UNIFIPA, o objetivo principal foi orientar, treinar e preparar
os funcionários quanto às medidas a serem tomadas
para que as aulas voltem de maneira segura, mantendo
a saúde dos funcionários e alunos diante da pandemia
do Coronavírus.
Esse procedimento faz parte do Protocolo Sanitário
do Estado de São Paulo, que visa o plano de retomada
gradativa das atividades nas Instituições de Ensino Superior. O treinamento foi organizado e ministrado pelo
Técnico em Segurança do Trabalho Ronaldo Costa, com
a participação de Rosana Marcelino Brás e Fabiana Soares Pacheco, das CCIHs do HEC e HPA, respectivamente.
“A Fundação Padre Albino não está medindo esforços
para garantir que todas as normas necessárias sejam
implantadas e as aulas voltem de maneira segura e
tranquila”, salienta Ronaldo Costa.
No encerramento, Letícia Cavalcanti, aluna do curso de Enfermagem e integrante da Liga de Práticas Integrativas, realizou momento de relaxamento com o
tema "Saúde mental".

Deputados Gil Diniz e Valéria Bolsonaro visitam a FPA
Imprensa & Marketing

Os deputados, o empresário Ricardo Rebelato e a
Diretoria Executiva da Fundação.

Os deputados estaduais pelo PSL Gil Diniz e Valéria
Bolsonaro conheceram a Fundação Padre Albino (FPA)
no dia 26 de junho, acompanhados pelo empresário Ricardo Rebelato. Os deputados avaliaram as demandas
da instituição a fim de elaborar emendas parlamentares
para destinação de recursos.
A visita foi acompanhada pelo presidente da Diretoria Executiva da FPA, Reginaldo Donizeti Lopes, e pelas
diretoras de Saúde e Assistência Social, Renata Rocha
Bugatti, e de Educação, Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira, e pela gerente de Captação de Recursos,
Angélica Rodrigues.
Os deputados percorreram as instalações do Hospital Emílio Carlos, Hospital de Câncer de Catanduva e
Unidade para Respiratórios Agudos.

Projeto Live da Educa UNIFIPA segue com cronograma de encontros
O curso de Educação Física da UNIFIPA continua
com seu cronograma semanal de encontros do projeto
‘Live da Educa’ – UNIFIPA, com transmissão pelo Instagram do curso @efunifipa, das 19h às 19h45. Nos meses
de junho e julho as lives reuniram o Prof. Dr. Fernando
Catanho, Silvinho, atacante do Albirex Niigata, do Japão, o Prof. Esp. Celso Bernardes, a Profa. Palmira, atleta
da Seleção Brasileira de Basquetebol Feminino, Odair
Patriarca, ex-lateral direito, o atleta de Halterofilismo
Eduardo Arenas, e o Prof. Marcos Vanini.

Iniciando o mês de agosto, no dia 6 a live será com
o atleta medalhista olímpico Altobeli da Silva, da Seleção Brasileira de Atletismo, e o docente Prof. Me. Fernando Varoto, que falarão sobre Atletismo. Encerrando
o ciclo de lives no dia 13 de agosto o docente Prof. Dr.
José Cláudio Jambassi apresentará o tema ‘Musculação
e envelhecimento’ e recebe Prof. Dr. André Gurjão para
debater sobre o assunto.
O projeto surgiu devido à impossibilidade da realização de eventos presenciais de extensão acadêmica.

Alunos do 4º ano de Enfermagem apresentam TCC via web
Os alunos e docentes orientadores do curso de
Enfermagem da UNIFIPA, mesmo em meio à pandemia causada pelo novo Coronavírus, reinventaram a
forma de apresentação dos Trabalhos de Conclusão
de Curso (TCC), com o objetivo de concluí-los até o
final deste ano.

No último dia 16 de julho, os alunos do 4º ano do curso apresentaram seus projetos de pesquisa para a pré-banca de docentes, pela internet, via plataforma de lives
ZOOM. “Todas as apresentações foram aprovadas com
louvor”, disse a Profa. Ma. Luciana B. de Oliveira Paes, coordenadora do curso de Enfermagem da UNIFIPA.
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Deputado Tiririca
doa R$ 100 mil ao HPA
O Hospital Padre Albino (HPA) recebeu verba de
R$ 100.000,00 do deputado federal Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva (PL) para custeio de materiais
hospitalares, de higiene e limpeza, alimentos, medicamentos e prestação de serviços, para procedimentos de
Média e Alta Complexidade.
“Os custos da Fundação Padre Albino aumentaram
já que, além das demandas convencionais, enfrentamos também nova doença, o Coronavírus, e a ajuda
dos parlamentares é fundamental para o atendimento”,
agradeceu o presidente da Diretoria Executiva da FPA,
Reginaldo Lopes.
Divulgação

Deputado Tiririca.

Núcleo de Internacionalização da
UNIFIPA divulga minicurso
oferecido pela IBS Americas
Divulgação

O Prof. Ricardo Britto será o instrutor do minicurso.
O Núcleo de Internacionalização da UNIFIPA, através
da coordenadora Giovana Gonçalves Vidotti, convida
os acadêmicos das áreas correlatas para participarem
do minicurso online com tema “Gestão da Inovação”,
organizado pela IBS Americas e com o apoio da SUNY
(State University of New York).
Com a oportunidade de aprender conceitos centrais
sobre inovação em startups e, também, em empresas
já consolidadas, o aluno terá contato com a teoria e vai
estudar como a Embraer, uma das maiores empresas do
mundo no setor de aviação regional, pode ser altamente inovadora sem perder o foco nos seus produtos principais. “Neste minicurso você vai aprender os conceitos
centrais da Gestão da Inovação, apresentados no livro
‘O Dilema do Inovador’, do Prof. Clayton Christensen.
Para compreender melhor a teoria, vamos apresentar o
estudo de caso da Embraer”, explica o Prof. João Guerreiro, Diretor Acadêmico da IBS Americas.
O material é composto por videoaula (inglês, espanhol e português), artigo sobre Inovação Disruptiva
com o estudo de caso da Embraer e teste de conhecimentos (este apenas inglês). O instrutor será o Prof.
Ricardo Britto, Doutor em Administração pela USP e
pesquisador especializado nas áreas de Estratégia e
Marketing Internacional.
Além de receber Certificado de Participação equivalente à três horas/aula, os melhores alunos deste
minicurso ainda concorrem a bolsas de estudos para
programas de férias oferecidos pela SUNY. As vagas são
limitadas e a inscrição deve ser feita pelo link https://bit.
ly/embraer-cdm
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
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. 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
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino - Rua 13 de Maio 1269 - Tel: (17) - 3522-5396
NEFROLOGIA
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Farid Felício Casseb Neto - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586

NEUROLOGIA CLÍNICA
(Adulta e infantil) 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
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

Academia da UNIFIPA recebe inscrições para aulas online
A Academia da UNIFIPA está com turmas abertas para
aulas de Alongamento e Pilates Solo às terças e quintas-feiras, às 10h30, 11h30 e às 15h30, e Treinamento Funcional, às
segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h30, 11h30 e 15h30.
As aulas, abertas a todos os funcionários da Fundação
Padre Albino que não tenham contra indicação, acontecem pela plataforma ZOOM e para participar basta entrar
em contato pelo whatsapp 17 99155-1930.
A Academia já mantém duas turmas, às 17h e às 18h,
com vagas disponíveis.
Atividade na quarentena
Os benefícios das atividades são quase um clichê.
Em quarentena, manter o corpo e mente sãos é mais
que fundamental para o equilíbrio e bem-estar. “Além
de fortalecer o sistema imunológico previne o desenvolvimento de doenças crônicas, como hipertensão e
diabetes, controlam os níveis de colesterol, melhora o

condicionamento muscular e cardiorrespiratório, melhora a qualidade do sono, reduz o estresse e é uma
grande aliada no tratamento da depressão e ansiedade”, ressaltou a profissional de educação física responsável pela Academia da UNIFIPA, Isabela de Lima.
Divulgação

As aulas são ministradas pela plataforma ZOOM.
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Alunas de Enfermagem UNIFIPA participam de
publicação de capítulo de livro sobre queimaduras
As alunas Ana Júlia Camargo, Jéssica Pagotto Manzano e Tatiane Veteri Coneglian, membros da Liga de
Curativos do curso de graduação em Enfermagem/UNIFIPA, participaram da publicação de capítulo do livro digital “Processo de cuidar baseado nas necessidades de
saúde da população e na estruturação das políticas de
saúde”, da editora Epitaya, sob a orientação do Prof. Me.
João Cesar Jacon, que ainda contou com a colaboração
da Professora Me. Tais Pagliuco Barbosa, da preceptora
da UTQ Enf.ª Elisabete Banhos e do Enf. Cristiano Bispo
dos Santos.

Segundo a Liga, a participação das alunas nesta publicação veio através da pesquisa sobre custo-efetividade de membranas de biocelulose no tratamento de
queimaduras, realizada na UTQ do HPA, que também
foi apresentada previamente no 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem, em 2018, na cidade de Curitiba/PR.
“Como grande conquista para a população acadêmica,
gostaríamos de enfatizar a importante parceria com a
Enf.ª Elisabete Banhos, preceptora do Ensino Clínico da
Liga de Curativos da UTQ-HPA, neste trabalho”, ressaltaram as alunas.

Live especial aborda a ética em enfermagem
No dia 25 de junho, pelo Instagram
do curso, foi realizada live com o tema
“Ética em Enfermagem” por docentes
do curso de Enfermagem da UNIFIPA com o objetivo
de desenvolver as
competências éticas necessárias para
atuação do enfermeiro, bem como
a atualização sobre
o Código de Ética
dos profissionais de
enfermagem e Comissões de Ética em
Enfermagem.
Mediada pela coordenadora do curso, Prof.ª Luciana Braz de Oliveira Paes, o encontro recebeu as convidadas Prof.ª Márcia Maria Menin, professora do curso
de Direito/UNIFIPA, e a Enfermeira Coordenadora do
Setor de Hemodiálise do Hospital Padre Albino, Mari-

na Ferreira Caiuby. Direcionada para alunos e graduados do curso de Enfermagem, docentes e público em
geral, “a live indicou os comportamentos mais adequados e os que devem ser evitados para que a categoria
profissional não seja socialmente comprometida”, disse
Luciana Paes.
Revisão de conteúdos
No dia 27 de junho foi realizada a primeira live da
Monitoria de Bioquímica e Biofísica do curso de Enfermagem/UNIFIPA para alunos do 1° ano. A live teve o
objetivo de revisar o conteúdo da disciplina neste primeiro semestre e aconteceu via Instagram.
A transmissão foi feita pelos alunos monitores Rafaela Oliveira (3° ano) e Eduardo Citolino (2° ano), com
apoio da docente da disciplina Profa. Dra. Giovana Ap.
Gonçalves Vidotti. “Neste momento tão difícil, a tecnologia nos aproximou, resultando em melhor entendimento do conteúdo de Bioquímica e Biofísica com melhores notas, além da linguagem moderna e rápida, que
faz a matéria ser mais interessante para nossos alunos!”,
disse a docente do curso.
Reuniões - A Monitoria de Bioquímica e Biofísica do
curso de Enfermagem iniciou suas atividades em 2019,
de modo presencial, com reuniões quinzenais entre
monitores e alunos.

Enfermagem/UNIFIPA inicia curso de especialização em Gestão em Saúde
Com o objetivo de qualificar o profissional, em sua
área de formação, para identificar os principais problemas e cenários diversos que compreendem o campo da
saúde, a coordenação de Pós-Graduação da Enfermagem da UNIFIPA iniciou o Curso de Especialização em
Gestão em Saúde, com ênfase na Atenção Básica.
Dirigido para profissionais com formação de nível
superior na área de saúde e afins, como Gestão Pública
e Privada, o curso é coordenado pela Prof.ª Me. Aline
Fiori dos Santos Feltrin e pela Coordenadora do curso
de Enfermagem, Me. Luciana Braz de Oliveira Paes. Os
estudos dos módulos estão acontecendo por método
EaD, como explica a Prof.ª Me. Aline: “O curso conta
com atividades online e presenciais. Como iniciamos
durante a pandemia, adequamos o calendário para o
desenvolvimento de aulas e conteúdo somente na modalidade à distância”.
Na última semana de junho encerrou-se o módulo

03, que tratava sobre Tecnologias de Informação em
Saúde Coletiva e Epidemiologia e Bioestatística, ministrado pela professora convidada Me. Liliane Cristina Nakata, Bióloga (UNESP) e Administradora Pública
(UFU), especialista em Avaliação em Saúde (FIOCRUZ),
Saúde da Família (UNIFESP) e Processos Educacionais
(Sírio Libanês), mestre em Genética e Evolução (UFSCAR) e doutoranda em Saúde Pública (USP).
No mês de julho começaram as atividades do Módulo 05, com o tema ‘Direito e Economia em Saúde
Coletiva (Novo financiamento da AB)’, ministrado
pelo professor convidado Dr. José Alexandre Buso
Weiller, diretor-geral da Fundação Juquery (Franco
da Rocha) e graduado em Biomedicina pela UNESP,
especialista em Administração em Saúde pelo Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde (PROHASA) do HCFMUSP e FGV-EAESP.
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R$ 100 mil são destinados
pelo deputado Luiz Carlos
Motta para o HPA
O Hospital Padre Albino (HPA) recebeu verba de R$
100.000,00 do deputado federal Luiz Carlos Motta (PL), que
será utilizada na assistência aos pacientes SUS de Média e
Alta Complexidade e compra de materiais hospitalares.
“Atendemos pacientes de 19 municípios. Somos referência em diversos serviços, como Hemodiálise, Maternidade e Unidade de Queimados, entre outros, e a
destinação de verbas para custeio da nossa assistência
é fundamental para a continuidade desses atendimentos com qualidade e segurança para o paciente”, agradeceu a Diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino, Renata Rocha Bugatti.
Divulgação

Deputado Luiz Carlos Motta.

Recanto Monsenhor Albino
recebe doação para plano
emergencial
No dia 20 de maio último, a ação social cooperada
Sicoob Credicitrus e Coopercitrus fez doação no valor
de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao Recanto
Monsenhor Albino como forma de auxiliar no Plano de
Contingência de combate ao Coronavírus.
“Todo o valor do recurso foi utilizado para aquisição
de itens de primeira necessidade, como alimentação,
materiais descartáveis e de limpeza”, informou Silvia
Helena Galetti Moreno, Coordenadora Administrativa/
Financeira do Recanto.
Doação de moletons
O Recanto recebeu da Associação das Senhoras do
Ateliê Amor ao Próximo/ASAAP a doação de 39 moletons, conjunto de calças e blusas, para os idosos atendidos. “As senhoras do Ateliê Amor ao Próximo têm nos
ajudado muito”, disse Silvia Helena Galetti Moreno." Essa
doação chega em boa hora e vai nos ajudar a aquecer
nossos idosos neste inverno”, finalizou.
Para conhecer melhor as atividades do Recanto
Monsenhor Albino ou contribuir entre em contato pelo
telefone (17) - 3522-5234.
Divulgação

Autoestima também conta
Divulgação

As doações de cabelo são importantes para
quem faz o tratamento.

Sentir-se bem fisicamente e mentalmente é importante para quem está fazendo o tratamento contra o
câncer e para colaborar com isso o HCC arrecada cabelos e, em parceria com o projeto Fio de Ouro, produz
perucas que são emprestadas aos pacientes. Essas doações também continuam acontecendo.
Brenda Rocha de Carvalho, Jeferson Caike, do Hairstylist, Hebertt Leandro Ligeiro, Juliene Barbosa da Silva
e Ariane Venturine doaram mechas e contribuíram com
a autoestima de quem está em tratamento.
Para colaborar com o Hospital do Câncer de Catanduva entre em contato pelo 17 3311-3365 ou whats 17
99789-8343. Para conhecer as formas de doação acesse
www.abracehcc.com.br

Produtos adquiridos com doação da Sicoob Credicitrus.
Divulgação

Moletons doados pela ASAAP.
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Live solidária arrecada mais
de 2 mil para o HCC
A Live solidária da Banda Área 17 arrecadou
R$ 2.470,00 que foram revertidos ao Hospital de Câncer
de Catanduva. O show online aconteceu no dia 20 de
junho pelo Facebook e YouTube do grupo musical.
“Neste período de pandemia, o HCC perdeu ajuda
financeira, pois a maior parte dela vinha de eventos realizados pelos voluntários. As lives têm contribuído, e muito, para continuarmos com os tratamentos dos pacientes
do HCC. A equipe e os pacientes agradecem aos parceiros, que estão abraçando essa causa e nos ajudando”, ressaltou a gerente de Captação de Recursos da Fundação
Padre Albino, Angélica Rodrigues.

Live Pagode do Povo
O grupo musical Pagode do Povo entregou 744 litros de leite, 640 rolos de papel higiênico, 200 pacotes
de macarrão e 6 litros de óleo, 40 kg cenoura, 120 kg
beterraba, 40 kg tomate e 73 kg repolho, arrecadados
durante live solidária realizada no dia 27 de junho, na
cidade de Novais, pró Hospital de Câncer de Catanduva. A diretoria executiva da Fundação Padre Albino
agradece o grupo Pagode do Povo pela iniciativa, que
vai ajudar muito na continuidade do tratamento dos
pacientes de Catanduva e região.
Divulgação

Divulgação

Piuka entrega resultado
de campanha pró HCC
A Piuka, loja de acessórios femininos especializada
em semi-jóias e bijuterias, lançou em 2019 a coleção
“Piuka Amor HCC”, composta por colar, brinco e pulseira
folheados a ouro 18k com coração de zircônia. Com 60%
das vendas destinadas ao Hospital de Câncer de Catanduva, a coleção foi lançada no início de outubro de 2019
e estendida até o início de 2020.
Neste dia 24 de junho, as irmãs Ana Flávia e Ana Beatriz Bizari Mei, proprietárias da Piuka, entregaram o cheque simbólico de R$ 15.689,94 arrecadados com a venda
da coleção. “A Piuka é grande parceira do HCC. Todos os
anos está engajada em campanhas com novas coleções
criadas especialmente para o hospital, que também recebe o apoio da loja e da Família Mei em outras campanhas institucionais. Nossos pacientes agradecem, pois é
por meio dessas parcerias que conseguimos custear o
tratamento deles”, enfatizou Angélica Rodrigues, gerente de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino.
Divulgação

O Show da banda Área 17 foi transmitido pelo Facebook e YouTube.

A live arrecadou mais de 1.500 itens para o HCC.

Amigos da Fundação contribuem
no combate à COVID-19

O som da esperança
O Sino da Esperança aos poucos tem retomado as
badaladas no Serviço de Radioterapia do Hospital de
Câncer de Catanduva. Respeitando as regras de distanciamento e aglomeração, pacientes que concluem seus
ciclos do tratamento têm tocado o sino.
No dia 25 de junho, José Eduardo de Souza, 59 anos,
de Catanduva; no dia 26, Domingos Aroni Filho, 77
anos, de Urupês; no dia 29, Paulo Sérgio Inácio, 58 anos,
de Catanduva. Em julho, no dia 02, Aparecida Maria
Giraldi da Silva, 75 anos, de Novais, e Maria Aparecida

Oliveira Martins, 68 anos, de Catanduva; no dia 03, Osmar Antunes da Silva, 67 anos, de Catanduva, e Ariana
Vanessa Pereira, 42 anos, de Catanduva, e no dia 08,
Ivone Alves da Silva, 60 anos, de Santa Adélia.
“Esse ritual é muito importante para nossos pacientes. Eles se emocionam com a finalização de mais
uma etapa do tratamento e a alegria é visível nos
olhos deles por terem passado por mais uma batalha
na luta contra o câncer”, ressaltou o radio-oncologista
do HCC, Dr. Neris José Rodrigues de Oliveira.

HEC recebe verba de emenda do deputado Guilherme Derrite
O Hospital Emílio Carlos (HEC) recebeu verba de
R$ 335.000.00, através de emenda do deputado federal Guilherme Derrite (PP), para custeio MAC (Média e
Alta Complexidade). A verba será usada na assistência
– aquisição de materiais hospitalares, alimentos, medicamentos, produtos de higiene e limpeza e prestação
de serviços.
“A Fundação Padre Albino agradece ao deputado
Guilherme Derrite. A verba vai nos ajudar muito, já que
o Hospital Emílio Carlos é referência para atendimento a
pacientes suspeitos e confirmados de COVID-19, o que
fez aumentar significativamente nossos custos”, disse o
diretor presidente da Diretoria Executiva da Fundação,
Reginaldo Lopes.
No dia 23 de setembro de 2019, acompanhado do
Comandante do Corpo de Bombeiros de Catanduva,
José Luciano Val, e do Tenente Rafael Fantini, o deputado Guilherme Derrite visitou as instalações dos hospi-

Diretoras da Piuka entregam cheque simbólico ao HCC.

tais Emílio Carlos e Padre Albino e toda a estrutura da
Fundação Padre Albino.
Divulgação

A FPA, com seu selo Amigo da Fundação Padre Albino no combate ao coronavírus, continua recebendo
ajuda de parceiros.
No último mês, a Comunidade de Embaúba doou
35 litros de água sanitária, 10 litros de desinfetante,
detergentes, sabonetes, papel higiênico, papel toalha,
álcool em gel e copos descartáveis. Valdemar Archila,
do Sítio São José de Itajobi, doou produtos alimentícios
e a empresa Ativalog doou R$ 5.386,09 em produtos
antissépticos.
A Prefeitura de Catanduva doou 520 aventais cirúrgicos de TNT, 230 aventais impermeáveis e 350 lençóis
descartáveis para utilização na ala de internação dos
pacientes com COVID-19. A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, de São Paulo,
doou máscaras descartáveis e álcool em gel, no valor
de R$ 18.808,36.
Todo o material doado será utilizado no combate ao
coronavírus e no atendimento aos pacientes internados na ala de isolamento. Para ser um amigo da FPA no
combate ao coronavírus acesse www.fundacaopadrealbino.org.br e saiba como ajudar!
Divulgação

Deputado Guilherme Derrite.

O câncer não está de quarentena
A rotina diária de quem faz tratamento contra o câncer
continua. Os exames, consultas, quimioterapia e radioterapia seguem mesmo com o mundo vivenciando o isolamento social. Conscientes dessa realidade, os voluntários
do Hospital do Câncer de Catanduva continuam auxiliando com doações, como os Amigos do Bem de Santa Adélia que no último mês doaram 36 litros de água sanitária,
8 litros de desinfetante, 12 unidades de álcool em gel, 24

detergentes, 20 kg de açúcar cristal, 12 litros de leite, café
e gelatinas. A empresa MTNET doou produtos alimentícios arrecadados em live solidária. Valdemar Archila doou
100 kgs de mamão. O Posto Santo Expedito, de Elisiário,
entregou 14 caixas de leite e uma máquina de lavar roupas e o voluntário Ergio e seus amigos doaram 11 caixas
de leite. Antonio Cassio de Lima, da cidade de Nova Cardoso, doou 60 quilos de repolho.

Todos os produtos doados são utilizados no atendimento
da ala de isolamento da COVID-19.
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