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“Emílio Carlos” recebe R$ 500 mil através
de emenda do deputado Dr. Sinval
O Hospital Emílio Carlos e a população de Catanduva e região foram
beneficiados mais uma vez pelo deputado federal Dr. Sinval Malheiros (Podemos) através de emenda parlamentar, no valor de R$ 500 mil, liberada
no dia 09 de julho último. Com esse recurso, a Fundação Padre Albino fará
reforma de leitos e ambientação, oferecendo melhor qualidade no atendimento à saúde a todos os seus pacientes.

Arquivo

HPA adquire 6 aparelhos de hemodiálise
O Serviço de Hemodiálise do Hospital Padre Albino recebeu verba no
valor de R$ 200.000,00 da deputada estadual Beth Sahão (PT). O repasse foi
utilizado para a compra de aparelhos de hemodiálise. Página 06.

HEC inicia atendimento de prioridade por idade
O Hospital Emílio Carlos (HEC) iniciou o atendimento de prioridade por
idade, seguindo a alteração no Estatuto do Idoso, que estabelece prioridade especial para pessoas com mais de 80 anos em relação aos demais
idosos. Página 06

Aumentam as visitas ao Museu Padre Albino
O Museu Padre Albino, que tem recebido muitas visitas em função da
comemoração dos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva,
está com nova sinalização para facilitar o fluxo de visitantes e o acesso às
informações do seu acervo. Última Página.
Divulgação

Desde que assumiu seu mandato, Dr. Sinval tem colaborado com o Hospital
Emílio Carlos.

Fundação promove concurso de
curta-metragem sobre Padre Albino
Em comemoração aos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva, a Fundação promove concurso de curta-metragem com a participação de alunos e professores da Educação Básica — Ensino Fundamental, Médio e EJA de escolas públicas. As inscrições estarão abertas a partir
de 20 de agosto. Última página.

Gincana interna encerra a programação
dos 100 anos da chegada de Padre Albino
A Fundação Padre Albino apresentou aos gestores de seus departamentos a I Gincana Socioeducativa da Solidariedade, que será realizada a
partir de agosto próximo. A atividade encerra as comemorações do centenário da chegada de Padre Albino a Catanduva. Última página.
Divulgação

Imprensa/FPA

No terraço foi instalado painel com a “Linha do tempo” de Padre Albino.

UNIFIPA abre inscrições para o
II Congresso Regional de Ensino Superior
Já estão abertas, e se estendem até 10 de setembro, as inscrições para
o II Congresso Regional de Ensino Superior: Catanduva + 100 que será realizado pela UNIFIPA de 17 a 21 de setembro próximo. O período para inscrição de trabalhos irá até 24/08. Página 08.

ABC da Informática está com inscrições abertas
O projeto de extensão “ABC da Informática”, do curso de Administração
da UNIFIPA, está com inscrições abertas para o segundo semestre. As aulas,
gratuitas, têm início no dia 07 de agosto para adultos e idosos. Página 08.

Sobre Padre Albino O Colégio Catanduva desenvolve com alunos
do Ensino Fundamental I projeto sobre o centenário da chegada de
Padre Albino em Catanduva. O projeto quer resgatar a memória do
benfeitor. Página 11.
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Hospitais da Fundação – II
Dando continuidade à série
sobre os hospitais da Fundação
Padre Albino nesta edição vamos
falar um pouco
sobre o Hospital Emílio Carlos.
Mesmo não tendo sido uma obra
direta de Padre
Albino, seus sucessores na Fundação alcançaram essa grande conquista, fundamental para
o crescimento e desenvolvimento da FPA.
Inaugurado na década de 60, o Hospital
Emílio Carlos atendia exclusivamente pacientes com tuberculose. No entanto, a doença
passou a ser tratada ambulatorialmente e o
número de pacientes que necessitava de internação diminuiu a ponto da unidade hospitalar encerrar suas atividades. O hospital foi
reativado em 05/04/1983 para atendimento
ambulatorial em diferentes especialidades
e passou a ser administrado pela Fundação
Padre Albino. Em 27/01/1986 os setores de
internação destinados ao Sistema Único de
Saúde (SUS) foram implantados.
Com 32.000m2, o Hospital Emílio Carlos
conta com 142 leitos, sendo 10 leitos de UTI
Adulta e 09 para Moléstias Infectocontagiosas (MI), todos dedicados ao SUS. Também é
hospital escola. É referência em média e alta
complexidade para Catanduva e região (19
municípios). Sua capacidade de atendimento
ambulatorial compõe 38 consultórios: Ortopedia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia,
Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Clínica Pediátrica, Dermatologia, Moléstias Infecciosas,
Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral,
Gastrocirurgia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço,
Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia
Vascular, Clínica Médica Geral, Clínica Vascular, Clínica Torácica, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia,
Hematologia, Aconselhamento Genético,
Infectologia, Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia, Obstetrícia, Oncologia, Pneumologia
Geral, Reumatologia, Urologia e Geriatria. O
hospital ainda possui o Centro Oftalmológico com atendimento de glaucoma e exames,
Radiologia, Ecocardiograma, Broncoscopia,
Espirometria, Ultrassonografia com Biópsia
de Mama, Serviço de Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Eletroencefalograma, Laboratório de Análises Clínicas e Laboratório Anátomo Patológico.
Sua Unidade de Moléstias Infecciosas é
referência em alta complexidade para os programas de atendimento aos pacientes com
AIDS. Certificado como Hospital Universitário
junto ao Ministério da Educação (MEC) e da
Saúde (MS), o hospital faz parte da rede de

Hospitais Sentinela da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA). No final de 2017
o hospital recebeu o “Selo Inicial de Hospital
Amigo do Idoso” do Estado de São Paulo, por
desenvolver territórios amigáveis a todas as
idades, com foco no envelhecimento ativo.
Visando a melhoria do atendimento e
conforto dos pacientes com câncer da região
de Catanduva, o Hospital Emílio Carlos iniciou
a construção do Serviço de Radioterapia que,
depois de finalizado, tornará a entidade referência no Serviço de Oncologia, futuro Hospital de Câncer da Catanduva (HCC).
O Hospital Emílio Carlos tem por missão
“atender pacientes do SUS de forma humanizada, igualitária, com resolutividade na assistência dos serviços prestados de média e alta
complexidade, participando na regulação de
acesso, visando sempre o aperfeiçoamento
através de convênio com o Estado de São
Paulo”. Integra o Programa Santas Casas SUStentáveis como hospital estratégico.
Sempre pensando no melhor atendimento
aos seus usuários e visando a sustentabilidade
financeira, o Hospital Emílio Carlos inaugurará
em breve uma ala exclusiva para atendimentos de convênios – com prioridade para o Padre Albino Saúde (PAS) – dentro dos melhores
padrões de hotelaria e assistência médica.
Uma curiosidade sobre o nome do Hospital. O Dr. Emílio Carlos nasceu na vizinha cidade de Catiguá. Advogado e jornalista com
boa dicção atuou como locutor de programas
de língua portuguesa na rádio BBC de Londres. Retornando ao Brasil, foi eleito deputado federal, porém teve morte prematura. Seu
irmão, Dr. Fauze Carlos, médico, deputado estadual e ex-secretário da saúde do Estado de
São Paulo no governo Jânio Quadros, solicitou que o antigo hospital de tuberculose passasse a ser chamado Hospital Emílio Carlos.
No ano passado, o “Emílio Carlos” recebeu 6.001 internações gerando um total de
45.011 pacientes dia. Em tratamento ambulatorial foram 81.008 atendimentos.
Por tratar-se de construção antiga e muito
grande, precisa de constantes manutenções
e reformas estruturais. Em 2014, um grupo de
pessoas benemerentes, oriundas de entidades da sociedade civil organizada, resolveu
criar uma instituição que recebeu o nome de
Associação de Assistência ao Hospital Emílio
Carlos – AEC que, em parceria com a FPA, reformou a ala denominada C2 PAR, com 31 leitos distribuídos em 11 quartos. Neste ano a
mesma parceria dará início, em breve, à reforma da ala C2 Impar, com estrutura e dimensões semelhantes à C2 Par.
Boa leitura.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
30 – Delcides Montes
Coordenadoria Geral
02 - Valdeci Aparecido Bongiovani
05 - Jesus Carlos da Cruz Gomes
06 - Cristina Aparecida Bigoni Martins
Regina Aparecida Rizzo de Carli
07 - Luiz Braga
09 - William Rodrigues da Costa
10 - Márcia Aparecida dos Santos
17 - Valdenir Pereira da Silva
20 - Rodrigo Nunes Pereira
23 - Alessandra Cristina Telles
24 - Maiara Damiani Peniani
25 - Heliton Wagner Benetelli
José Carlos Perez
Hospital Padre Albino
02 - Daiane Cristina Carózio
Maria da Paz de Sousa Marques
Mário Sérgio Sanchez Prado
Vera Cândido
03 - Flávia Ramalho Valderrama
Gabriela Pereira Vivaldini
Jaqueline Paladini Milane
Márcia Cristina Rodrigues Marion
Maria Cristina Viana Grégio
Maria do Carmo Fabiano
04 - Argeu de Souza Guimarães
Bruno Aparecido Andrade
Maria das Graças Silva Gramoglio
Thiago Guelfi da Silva
05 - Paulino Silva Guerbas
06 - Elaine Cristina Sigoli de Almeida
Fabiana Gomes Martins Bigoni
07 - Ana Lúcia Terço
Aparecida de Fátima Romera da Costa
Danilo Camolez D’Assumpção
Elias Diniz dos Santos
Ingrid Cardozo Facci
09 - Maria Aurora Argolo de Souza
Valéria Francheto
10 - Alice Pedrassoli Netto
Dhara Regina de Almeida
Neide Aparecida Polastri
Raquel Regina de Abreu
Sidiani Frois
Thamiris Cristina Rossi Caverzan
12 - Priscila Peppinelli Barretto
14 - Bruna Fernanda Leal
Ellen Fernanda Negrão Ladário da Silva
15 - Aline Carolina Cini
Janete Maria Calsolari
Sonia Aparecida Solcia Izepeto
16 - Ketherine Zaniboni Felice
Neuza Maria Martins Santos
Rinaldo Cléber Ruiz
Sheila Indaiá Turnes de Azevedo
17 - Aparecida Donizeti Guarazemin
Dulcineia de Oliveira Carvalho Cascão
18 - Ana Paula Aparecida Fernandes
Deyse Sousa Santos
Ester Chueco Garcia

18 - Márcio José da Rocha Caires
19 - Cleciara Carvalho de Macedo Bueno
Creusa Messias Moreno
Fátima Aparecida Caetano dos Santos
Gabriely Bertellini Félix
Nayara Canossa
20 - Dr. Luís Márcio de Assis Pellizzon
21 - Maria Eduarda de Oliveira
Marli Rodrigues Safioti
22 - Aparecido Barreiros Gonçalves da Silva
Camila do Amaral Perles
Cláudia Aparecida Lopes
Isabel Aparecida Pechim Silveira
Sebastiana Forcato
Sérgio Luís Bartolomeu
23 - Cláudia Regina Netto Franco
Elisabete Banhos
Dr. Pedro Devito Neto
24 - Flávia Cristina Ragagnon
Marina Ferreira Caiuby
25 - Doraci Valentim Severino
Flávia Karina C. Gonçalves Mendes Moço
Maria de Lourdes da Silva
Thaina Fernanda Bacanelli
26 - Cristiane Generoso da Silva Alves
Larissa Carolaine Batista da Silva
Nadir Aparecida Pinto
27 - Alessandra Aparecida Barbosa Carózio
Bruno Nunes Soares Bezerra
Luzia Aparecida Vaz
Sueli Aparecida Costa Machado Cavassana
28 - Ariane Thais Murcia Dias Lopes
Elizangela Batista Aranha Ferreira
Stefany Ferreira dos Santos
Tainá Bertolli Baptista
29 - Eliana Aparecida Jeronymo
Ricardo Donizete Novais
30 - Mayra Helena Manoel
31 - Andrezza Joverno Santos
Dr. Carlos Alberto Moreschi
Érica Patrícia Marim Barbosa
Ruti de Fátima da Silva Lopes
Hospital Emílio Carlos
01 - Alberto Tavares Seoud
Leandro Martins
Sonia Regina Soares Rossi
02 - Natália Colletti
03 - Christiane Assencio Leite Marri
Natália Sueli dos Santos
06 - Cibele Cristina Fernandes da Cunha
Valdete de Oliveira
07 - Thales de Souza Lacroes
08 - Amanda Amaral Herculano
10 - Laís Cristina de Angelo
Regiane Cristina Barão
Rosangela Candido de Oliveira
11 - Cintia Aparecida Fernandes Martin Porta
13 - Letycia Campos Franzoni
Rafaela Gomes Maciel
16 - Tamires Barbosa
17 - Roberta Bistafa
18 - Maria Ângela Miguel
Vanessa Dayana Antonia de Souza

19 - Aidegina Ferreira de Godoi Rocha
Andre Luís Bocchini
20 - Débora Mantovani Gomes
Diego Rodrigues
23 - Fernanda Freitas Alves
25 - Enel Rogério Caneo
26 - Maria Lúcia Marchesini
28 - Antonio Gaspar Guerbas
29 - Sonia Aparecida dos Santos
30 - Ricardo Alexandre Eugenio Ferreira
31 - Lyneker Augusto Ferracini

Recanto Monsenhor Albino
01 - João Cassiano Filho
04 - Gislaine Aparecida Moreira
05 - Graziela Alberganti Gomes Almeida
16 - Benedito Aparecido da Cruz
17 - Tatiana Lemes de Oliveira
24 - Floripes de Sousa Fernandes
30 - Maria Ines de Aguiar Almeida
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
01 - Ana Jaqueline Pim
05 - Tatiani Marcondes de Sousa Andrade
07 - Natália Clemente Casagrande
11 - Fabiana Binatti Félix de Almeida
12 - Janaine Marcely Galdino
19 - Suzana Guerra dos Santos Almeida
24 - Katrine Ferreira Fiocco
29 - Lívia Maria Hortelan Mendes
UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino
01 - Maria Ângela Guijen Lahr
04 - Profª Gládis Aparecida Andaló dos Santos
05 - Alberto dos Santos Bigoni
09 - Ondina Tereza Bataglia
10 - Maria Cristina Dias Lyra
11 - Lucas Trassi Adami
12 - Joao Emílio Trassi
Marli Nascimento Gama
14 - Prof. Izídio Pimenta de Morais
Silvana Maria Pimentel Sant’Anna
Profª Terezinha Soares Biscegli
15 - Fábia Carla Guidotti Menegoli
Maira Luiza Melara Spina
17 - João Thomáz Pereira
20 - Maria Célia Rado
21 - Aparecida Pinheiro Marson
22 - Caio Vinícius Gambarini Rodrigues
Prof. Luís Ferreira Monteiro Neto
23 - Prof. Ricardo Domingos Delduque
25 - Profª Luciana Braz de Oliveira Paes
Prof. Raul José de Andrade Vianna Junior
26 - Prof. Antonio Agide Mota Junior
27 - Márcia Aparecida Vieira
28 - Prof. Paulo Henrique Alves Togni Filho
30 - Sueli de Lima Paula
Colégio Catanduva
08 - Profª Luciana Bastos
13 - Profª Giovana Catarucci
20 - Profª Mariane Teixeira de Mello
25 - Profª Tânia Maria Mazinini Pimentel
29 - Adelina Amélia de Souza Dias
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Funcionários da T.I. fazem certificação
em software de antivírus
Os funcionários do Setor de Tecnologia da Informação da Fundação Padre Albino Diego Morroni Pereira,
Analista de Segurança da Informação, e João José Sanchez, Analista de Infraestrutura, fizeram a certificação
no software de antivírus Bitdefender Cloud Security e
GravityZone Security em junho último, em Barueri/SP.
Os profissionais informaram que atualmente a BitDefender é líder de mercado no segmento de segurança da informação, protege mais de 500 milhões de

HPA promove SIPAT
Divulgação

computadores ao redor do mundo e possui a maior
infraestrutura de segurança do mundo. “Processando
11 bilhões de incidências de segurança por dia, a ferramenta detecta, antecipa e atua para neutralizar até os
mais novos perigos em qualquer lugar do mundo em
apenas três segundos”, explicaram. Para eles, a aquisição do software e a certificação técnica ampliam significativamente a segurança dos dados do parque computacional da instituição.

CIPAs apresentam gestões 2018/2019
As Comissões Internas de Prevenção de Acidentes
(CIPA) da Coordenadoria da Fundação Padre Albino,
Hospital Emílio Carlos e UNIFIPA apresentaram seus
novos integrantes para a gestão 2018/2019 durante
confraternização realizada no dia 03 de julho no Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA.
Os presidentes eleitos das Comissões são Rafael
Roberto Luzia, da Coordenadoria; Janaína Rogante
Huck, da UNIFIPA, e Marília Nogueira Ângelo Recio, do
Hospital Emílio Carlos.

Divulgação

Divulgação

Os novos integrantes foram apresentados durante
confraternização.

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

Mayara Theodoro Neves

Contratado na função de

Auxiliar de Enfermagem

Luísa Mar ns da Silva

Auxiliar de Enfermagem

Giovani dos Santos Quijada

Porteiro

Depto

HEC
HEC
Coordenadoria

Promovido para

Enfermeira
Técnica de Enfermagem
Vigia

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
Ana Maria Monteiro Minduca
Eliene Pereira Almeida dos Santos
Hemerson Aparecido da Cruz
Ingrid Cardozo Facci
Jacqueline Neves dos Santos
Jussara Galante
Luzia Gonçalves da Cunha
Miriam Alves Ladislau Alves
Monieli da Silva Braga Gonçalves
Natieli Bezerra Prado
Priscila Monique Leite Correa
Silmara Cristina Jorge
Eduarda Paola Farina Moço
Flanciane Fernandes Barbosa
Janete Maria Calsolari
Monieli Caroline Scarlett de Oliveira

Larissa Carolaine Batista da Silva
HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Aline Thais Ferreira Ronchi
Amanda de Lima Pincelli
Karine das Neves de Carvalho
Daiane Cristina Pinhati
Gabrieli de Jesus Gonçalves de Oliveira
Luana Ribeiro Expósito
Maísa Cristina das Chagas Cardoso
Neusa Perpétua da Silva
Stefani Karolina Vizza
Brandon Zorneta
Ana Cláudia Lustro Borges
Ricardo Henrique Camilo
Isabela Cristina Calora da Silva
Naiara de Araújo

Gisele Cândido de A. Silva
Adriane Tamiris Ferreira
Elaine Maria de Melo Netto
Daneire Daiane S. de Abrantes
Miriam Aparecida Pinheiro
Renan Leonardo da Costa Souza
COORDENADORIA GERAL
Dery de Oliveira da Silva
Maiara Damiani Peniani
Regina Aparecida Rizzo Carli
AME
Joice de Cássia Bastazini
João Vítor Furtado Romana
Poliana Karina Moreira Fatorelli
Vanessa de Souza Césa

Cadastro de medula óssea.
A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) do Hospital Padre Albino e o SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho) da Fundação Padre Albino promoveram,
de 18 a 22 de junho, a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) com atividades direcionadas a doenças ocupacionais.
A equipe multidisciplinar do HPA participou, durante a Semana, de intervenções teatrais com a Cia de
teatro Sobrado Verde; cadastro de medula óssea, teste
rápido de tipagem sanguínea, cálculo de IMC, orientações nutricionais e incentivos à prática de atividades
físicas com a nutricionista Raffaela Couto Vianna e com
o educador físico Rogério Henrique Leandro, do PAS, e
das palestras “Saúde Mental”, com a psicóloga Michele Pereira da Silva, e “Qualidade de vida no ambiente
de trabalho”, com o educador físico do GAT (Grupo de
Apoio ao Trabalhador) da Fundação Padre Albino, Rodrigo Sebastião Matheus.
A SIPAT acontece uma vez por ano e tem o intuito de
orientar sobre prevenção de acidentes dentro do ambiente de trabalho com foco na saúde e bem estar dos
colaboradores.

Galáticos vencem a
II Copa Padre Albino de Futsal
De goleada, 10 a 3, o Galáticos derrotou o AME e
venceu a II Copa Padre Albino de Futsal realizada nos
dias 4 e 5 de julho na quadra poliesportiva do Câmpus
Sede da UNIFIPA. Na quarta-feira, os resultados foram
AME 3x2 PAS e Setor Financeiro 1x4 Galáticos, classificando o AME e Galáticos para a final realizada no dia 05.
A Copa Padre Albino é um projeto de extensão do
curso de Educação Física Bacharelado da UNIFIPA exclusiva para funcionários da FPA e está em sua 2ª edição.

Relatório da Ouvidoria - Junho 2018 - Hospital Padre Albino

LAZER E VARIEDADES

20 trocas que
valem a pena
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CULINÁRIA

7 - Bauru por peito de peru e queijo branco
Calma, não pretendemos condenar ao ostracismo um lanche tão tradicional como o bauru. O
problema é que ele deixa a desejar se as taxas de
colesterol já rumam aos céus. Basta averiguar seus
ingredientes: queijo prato e presunto, redutos de
gordura saturada e colesterol. Que tal substituí-lo
por um sanduba de peito de peru e queijo branco,
que é mais esbelto do que seu congênere? Experimente. Só é preciso ficar atento ao tamanho do
lanche. Ora, uma gigantesca baguete recheada
pode fornecer mais calorias e gorduras do que um
bauru de porte modesto.
8 - Camarão por peixe
Convenhamos: frutos do mar não são tão frequentes no prato do brasileiro. Mas vale ficar atento
durante aquela viagem à praia para não se abarrotar de camarões. Eles encabeçam o ranking marinho de colesterol — são 152 miligramas da gordura
em uma porção de 100 gramas. Ou seja, quase o triplo do que é oferecido pela mesma quantidade de
um peixe gordo como o salmão. Esse pescado se sai
melhor também por outro motivo: ele é carregado
de ômega-3. E uma nova pesquisa da Universidade
Columbia, nos Estados Unidos, revela: o ômega diminui a captação de LDL pela parede das artérias,
prevenindo as placas. Continua.

Dicas para ser mais feliz
16 – Tenha amigos vencedores. Aproxime-se de
pessoas com alegria de viver.
7 – Diga adeus a quem não o (a) merece. Alimentar relacionamentos que só trazem sofrimento
é masoquismo, é atrapalhar sua vida.
18 – Resolva! A mulher/homem do milênio vai
limpar de sua vida as situações e os problemas desnecessários.
19 – Aceite o ritmo do amor. Assim como ninguém vai empolgadíssimo todos os dias para o
trabalho, ninguém está sempre no auge da paixão.
Cobrar de si e do outro, viver nas nuvens é o começo de muita frustração. Continua.

Curiosidades do meio literário
(e esquisitices dos escritores)
Clarice Lispector era solitária e tinha crises
de insônia. Ligava para os amigos e dizia coisas
perturbadoras. Imprevisível, era comum ser convidada para jantar e ir embora antes de a comida
ser servida.

Deus responde
Você diz: “Eu não posso fazer”.
Deus diz: “Você pode fazer tudo”. (Filipenses 4:13)
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

Bolinho de mandioca com
carne moída e queijo
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“Aqueles que estão livres de pensamentos
rancorosos certamente encontram a paz.”
Buda

DATAS
COMEMORATIVAS

Ingredientes
1 kg de mandioca
1 colher (sopa) de margarina
2 gemas
cheiro-verde picadinho a gosto
sal e pimenta-do-reino a gosto
Recheio
200 g de carne moída
200 g de mussarela ralada
1 cebola grande picadinha
2 dentes de alho amassados
sal e pimenta-do-reino a gosto
ovos e farinha de rosca o quanto baste para empanar
Modo de preparo: Comece cozinhando a mandioca até ficar bem macia a ponto de quase desmanchar. Em seguida, escorra a água, retire as fibras grossas e, com o auxílio de um garfo, amasse
as mandiocas cozidas. Após, coloque a mandioca
amassada em um recipiente e deixe esfriar um
pouco. Logo após, adicione as gemas, a margarina, o cheiro-verde e os temperos, amasse bem
todos os ingredientes e reserve.
Recheio: Para fazer o recheio, coloque azeite, cebola e alho em uma panela e faça um refogado
com a carne moída. Após a carne moída ficar bem
sequinha, desligue o fogo e espere esfriar. Em seguida, acrescente a mussarela ralada e misture.
Montagem: Com as mãos molhadas de água, forme os bolinhos, adicione o recheio, feche e empane com os ovos e a farinha de rosca. Em seguida,
frite os bolinhos em óleo quente com o auxílio de
uma escumadeira. Após estarem fritos, basta colocar sobre um papel-toalha para retirar o excesso
de óleo e está pronto! Sirva com molho de mostarda ou ketchup que também vai ficar uma delícia.
Ah, e se quiser, você pode congelar os bolinhos
antes de fritá-los. Fica a seu critério!

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

SEGREDOS CULINÁRIOS
Peixe
1. O peixe assado não grudará na fôrma, nem
perderá o sabor, se você forrar a assadeira com fatias
de batata crua.
2. Para que o peixe não grude no fundo da assadeira, forre-a com uma camada de cebolas picadas,
aipo e cheiro-verde.
3. Corte a cabeça do peixe só depois que ele estiver assado, senão a parte cortada ficará seca e dura.
4. Para que o peixe asse por igual, coloque-o
de barriga para baixo, aberto, na assadeira coberta
com papel de alumínio. O peixe ficará douradinho
dos dois lados.
5. Ao fritar peixe, coloque um ramo de salsa no
óleo da frigideira. Ele ficará mais gostoso e cheiroso.

Fique de olho!
Se, de uma hora para outra, seu filho não quiser
ir mais à escola ou começar a apresentar arranhões
ou marcas inexplicáveis, pode estar precisando de
ajuda contra algum valentão. São sinais de bullying,
termo que designa agressões físicas ou psicológicas
repetidas, normalmente ocorridas na escola.

CURIOSIDADE
Por que os gatos sempre caem em pé?
A transmissão das mensagens nervosas entre os olhos, os músculos e as articulações do
gato acontece de forma muito rápida e faz com que ele tenha grande equilíbrio. Quando
o gato cai, os olhos e o vestíbulo de seu ouvido enviam para o cérebro uma mensagem sobre
a posição da cabeça em relação ao solo. O cérebro responde com comandos nervosos para os
músculos, que corrigem a postura da cabeça e alinham o corpo do animal. Isso tudo acontece
em frações de segundo e o gato chega ao solo com os pés para baixo.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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HPA recebe visita de equipe do Albert Einstein
tein” conhecesse a estrutura, forma de trabalho,
recursos materiais e profissionais. Houve reunião
com os envolvidos, onde
oportunidades de melhorias e pontos fortes
da UTI foram discutidos,
além da assinatura do
termo de compromisso
pelo presidente da Diretoria Administrativa, Dr.
José Carlos Rodrigues
Amarante.
O PROADI atua em
120 hospitais com unidades de terapia intensiva adulta (UTI-A) do SUS, escolhidas a partir de
processo seletivo e visa prover o suporte técnico e metodológico para que possam implementar ou melhorar o seu desempenho na Segurança do Paciente por
meio da aplicação de diretrizes de práticas seguras para
prevenção de infecção primária da corrente sanguínea
associada a cateter venoso central (IPCS-CVC), infecção
em trato urinário associado a cateter vesical de demora
(ITU-AC) e pneumonia associada à ventilação mecânica
(PAV), alcançando uma redução de 50% da incidência
dessas infecções em UTIs em até 3 anos.
Divulgação

Equipe do “Einstein” com a equipe do HPA.
No dia 20 de junho, o Hospital Padre Albino recebeu visita técnica da equipe do Hospital Albert Einstein
(HAE) em função da participação da UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) Adulta no projeto PROADI: Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil.
Participaram da visita a Diretoria Administrativa, o Comitê Gestor, os núcleos de Qualidade e Segurança do
Paciente, o Serviço de controle de Infecção Hospitalar,
além de enfermeiros e técnicos, médicos, fisioterapeutas, nutricionista e psicóloga da UTI.
A visita técnica foi feita para que a equipe do “Eins-

HEC inicia atendimento
de prioridade por idade
O Hospital Emílio Carlos (HEC) iniciou no dia 25 de
junho o atendimento de prioridade por idade, seguindo a alteração no Estatuto do Idoso, que estabelece
prioridade especial – Lei nº 13.466/2017 para pessoas
com mais de 80 anos em relação aos demais idosos.
Nos dias 19 e 20 de junho, os funcionários dos Ambulatórios do hospital receberam orientações para o
início do atendimento do Núcleo de Educação Permanente (NEP) da Fundação Padre Albino, através das
enfermeiras Márcia Barbuio Occchiena, Tatiane Russo,
coordenadora dos ambulatórios, Audrey Carolina, supervisora, e pela psicóloga Luciana Calza.

HPA adquire 6 aparelhos de hemodiálise
O Serviço de Hemodiálise do Hospital Padre Albino
recebeu verba no valor de R$ 200.000,00 da deputada
estadual Beth Sahão (PT). O repasse foi utilizado para
a compra de quatro aparelhos de hemodiálise, completado pela administração da Fundação Padre Albino
para aquisição de mais dois. Com a compra dos aparelhos, a ala precisou passar por reformas de ampliação
para melhor atender os seis novos pacientes que estão sendo atendidos por dia.
O Serviço de Hemodiálise é gerenciado pela nefrologista Luciana Devitto, que recebeu a deputada Beth
Sahão no dia 16 de junho para conhecer a área e o trabalho realizado.

Divulgação

Os idosos terão prioridade no atendimento.

Terceira Idade recebe Comitê
do Idoso do HEC
A deputada Beth Sahão visitou o Serviço de Hemodiálise.

HPA participa de treinamento do 5S
Divulgação

No treinamento também foram sanadas dúvidas.

No dia 14 de junho, o Hospital Padre Albino participou de treinamento com auditores do Programa 5S
no Anfiteatro Padre Albino. O objetivo foi reforçar os
critérios de auditoria do programa e apresentar a ferramenta aos novos auditores, além de sanar dúvidas e
ouvir sugestões. Entre os participantes, a enfermeira
coordenadora do Núcleo da Qualidade do HPA, Maria
Cláudia Piccolo Barbosa, a analista de qualidade Bruna
Andrade e a inspetora de qualidade Adriana Carvalho.
O Programa 5S é um programa de qualidade que
visa melhorar o ambiente de trabalho e a produtividade, tomando por base cinco sensos: utilização, organização, limpeza, bem estar e autodisciplina.

Hemodiálise realiza festa junina

Juntos contra a Influenza

O setor de Hemodiálise da Fundação Padre Albino realizou no dia 15 de junho sua tradicional festa junina voltada
para os pacientes que estão realizando tratamento. Com
chocolate quente, pipoca, sanfoneiro e doces típicos todos
os enfermeiros, técnicos e auxiliares foram vestidos a caráter.

Catanduva está unida para combater o vírus da
Influenza H1N1 diante dos casos registrados no município e os óbitos na região, além, principalmente, do
baixo número de pessoas que estão se vacinando.
A Fundação Padre Albino, por meio de seus hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, a Prefeitura de
Catanduva, a Secretaria Municipal de Saúde, Hospital
São Domingos e Hospital Mahatma Gandhi se uniram
em campanha de conscientização apresentada para a
imprensa na manhã do dia 21 de junho, no auditório
da Prefeitura Municipal, durante coletiva, com a presença dos representantes de cada unidade de saúde e
especialistas, que tiraram dúvidas sobre a doença e a
vacinação, de forma que a população seja esclarecida
dos riscos e das falsas informações.

As assistentes sociais do Hospital Emílio Carlos Maria Ap. Batista Nacci e Amanda Patrícia Paulino, membros do Comitê do Idoso, ministram palestra sobre os
segredos da socialização para as alunas da Terceira Idade da UNIFIPA no dia 14 de junho. De acordo com Maria
Nacci, o bate papo foi descontraído. “Abordamos sobre
os agentes sociais de maior relevância, que são a família
e a escola, e pedimos que resgatassem momentos marcantes da infância e da adolescência, observando pelo
olhar das alunas que o resgate de uma linda história foi
lembrado por todas”, comentou.
Atividades que estimulam o toque afetuoso e o
contato pelo olhar foram propostas, ressaltando o
significado de família, além de laços consanguíneos,
como a afinidade e a afetividade. A aula foi encerrada com a apresentação de um vídeo, que mostrou
diferentes famílias, cada qual com sua singularidade,
deixando uma reflexão sobre perdão, generosidade,
amor, compreensão e respeito.
Divulgação

As alunas da Terceira Idade com as palestrantes.
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HCC firma parceria com projeto de perucas
Marcella Milani
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Ateliê Amor ao próximo
doa R$ 16 mil ao HCC
Dia 20 de junho, o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, foi ao Ateliê Amor ao próximo receber nova doação
daquele grupo de voluntárias do Hospital de Câncer
de Catanduva. A coordenadora Lourdinha Fávero entregou a Dr. Amarante o recibo de depósito no valor
de 16.705.00. Lourdinha disse que desse total, R$ 13
mil são do ateliê, resultado da comercialização das peças de artesanato feitas pelas voluntárias, R$ 2.020,00
de produtos vendidos no leilão de gado do HCC e R$
1.685,00 do Bazar da Bondade. Neste semestre, o ateliê
já doou ao HCC R$ 26.705,00.
Novelos de lã O curso de Educação Física Licenciatura da UNIFIPA doou, no dia 06 de julho, 180 novelos
de lã ao Ateliê “Amor ao próximo”. Os alunos promoveram campanha de arrecadação como parte do projeto
de extensão Jogos Interclasses.

A fundadora do projeto com funcionárias da Fundação no ato da parceria.
O Hospital de Câncer de Catanduva/HCC firmou
parceria com o projeto Fio da Alegria, que confecciona perucas para doação aos pacientes com câncer que
necessitam de próteses capilares para melhorar a autoestima. As próteses são produzidas com mechas fornecidas pelo próprio HCC e a confecção é gratuita, possibilitada através de apoios empresariais.
De acordo com a gerente de Captação de Recursos da
Fundação Padre Albino, Angélica Rodrigues, “para a viabilidade do projeto se faz necessária a doação de mechas

de cabelo para a produção das perucas”. Mariane Cardoso Lopes de Oliveira, fundadora do projeto Fio da Alegria,
contou que o objetivo é contribuir com o tratamento do
paciente junto ao hospital. “Conhecemos a realidade dos
pacientes de perto, pois tivemos casos na família e foi através disso que buscamos uma forma de ajudar e queremos
oferecer a possibilidade de enfrentar os momentos mais
difíceis de nossas vidas com Fios de Alegria”.
Para conhecer mais sobre o projeto Fio da Alegria
acesse www.facebook.com/fiodaalegria

Empresas conhecem formas de contribuição ao HCC
Nos dias 06 e 08 de junho passado, o supervisor de
relações institucionais do Setor de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino, Carlos Sangiorgi, visitou a
empresa Mustang Pluron, quando 55 funcionários acompanharam a apresentação sobre o Hospital de Câncer de
Catanduva/HCC e as formas de contribuição. A analista
de pessoal do RH da empresa, Ângela Maria Tassi, acompanhou a palestra e se prontificou a elaborar campanha

para coleta de lacres de latinhas e óleo usado. No dia 28
de maio, a visita foi à empresa Pedro Monteleone Veículos
e Motores, onde mais de 60 funcionários acompanharam
a apresentação sobre o HCC e as formas de contribuição.
Perda de voluntária O HCC perdeu uma voluntária. Faleceu no dia 11 de junho, devido a complicações
de um câncer, a voluntária Marlene Vercesi, 58 anos, do
grupo Voluntárias do Bem de Santa Adélia.

Grupo de Trabalho de Humanização tem novos integrantes
Os hospitais “Emilio Carlos” e “Padre Albino” possuem
Centros Integrados de Humanização – CIHs pautados pelas políticas nacional e estadual de humanização com a
aplicação de diferentes dispositivos. Dentre eles, o Grupo
de Trabalho de Humanização – GTH, criado pela Política
Nacional de Humanização – PNH com o objetivo de intervir na melhoria dos processos de trabalho e na qualidade da produção da saúde para todos.
A ampliação do número de participantes no Grupo
de Trabalho de Humanização e o fortalecimento do conceito “Juntos pela humanização na saúde” são ações que
integram o planejamento institucional de humanização
e o planejamento estratégico. Sendo assim, os CIHs em
conjunto com o Núcleo de Educação Permanente realizaram um trabalho in loco, no primeiro trimestre, para a
divulgação dos projetos e fez o convite aos colaboradores para integrarem o coletivo a partir de 2018.
O trabalho em grupo proporciona o encontro das
diversidades subjetivas, provoca articulações e a possibilidade de implementar propostas coletivamente. A
coordenadora do CIH do Hospital Padre Albino, Maristela Neves, ressalta a importância da ampliação das per-

cepções por meio GTH. “Agradecemos aos profissionais
que permanecem no GTH pela constância e aos novos
colaboradores que passaram a integrar o grupo pela disposição”, diz.
As reuniões têm acontecido com regularidade, sempre com o aviso prévio aos integrantes, para compartilhamento das informações de forma lúdica, sendo a Semana da Humanização uma das próximas atividades do
grupo, em conjunto com o Hospital Emílio Carlos - HEC.
Para o responsável pelo CIH no HEC, Jefferson Cavalgante de Souza, os frutos da humanização são colhidos,
a partir do trabalho cotidiano em conjunto. “Nós esperamos contar com o apoio de todos na execução dos diferentes projetos”, afirma.
Com a oferta de tecnologias e dispositivos para
configuração e fortalecimento de redes de saúde, a
humanização aponta para o estabelecimento de novos arranjos e pactos sustentáveis, envolvendo trabalhadores e gestores do sistema, e fomentando a participação efetiva da população, provocando inovações
em termos de compartilhamento de todas as práticas
de cuidado e de gestão.

Doação de gado no leilão de Roberto
O Hospital de Câncer de Catanduva/HCC participou
do leilão de gado na Vila Roberto no dia 24 de junho,
a partir das 12h00, no salão paroquial. O HCC ganhou
nove cabeças de gado doadas por Frutas Franchi (Renato Franchi); João Franchi; Nélson Hespanha Jr; Nenê
Vidal e Luiz Roberto Vidal; Osvaldo Dela Libera, Eduardo
Galindo, Adelino Colombo, Mário Ishibashi (Usina Colombo) e um doador anônimo.

Chá do bem A mmartan Catanduva promoveu, de
14 a 17 de março, o Chá do Bem pró HCC. Com a apresentação e venda da nova coleção de inverno foram doados 10% do valor total das compras, num montante de
R$ 224,00, para o Hospital de Câncer de Catanduva. A
doação foi entregue por Elisa Luchetti, que veio acompanhada pela proprietária da loja, Doroteia Luchetti, no
dia 08 de junho.

Marcella
Milani

Alunos e docentes entregam os novelos arrecadados
ao Ateliê.

Farmacêuticos dos hospitais vão
participar de capacitação em SP
Os farmacêuticos dos hospitais Emílio Carlos e Padre
Albino, da Fundação Padre Albino, estão se preparando
para participar, no segundo semestre de 2018, de capacitação em Assistência Farmacêutica (AF) para profissionais do Sistema Único de Saúde com o uso da simulação
realística, oferecida pelo Ministério da Saúde, que acontecerá no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.
O objetivo é qualificar os profissionais para o exercício da farmácia clínica, além de análise dos processos
de qualidade e segurança no gerenciamento e fornecimento dos fármacos e da terapia medicamentosa, além
de treinar habilidades comportamentais e atitudinais
de comunicação e gerenciamento de conflitos.
O farmacêutico do Hospital Emílio Carlos, Belmiro
Morgado Junior, explicou sobre a simulação realística
e sua importância. “Se trata de uma metodologia de
treinamento inovadora, apoiada por tecnologias de
alta complexidade que, por meio de cenários clínicos,
replica experiências da vida real e favorece um ambiente participativo e de interatividade. O treinamento por
simulação realística utiliza simuladores de pacientes,
manequins estáticos e atores profissionais em instalações que criam um ambiente semelhante a um hospital
virtual e favorecem treinamentos práticos”, finalizou.

Captômetro
A Fundação Padre Albino precisa captar R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para terminar o
Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do
Hospital de Câncer de Catanduva. Confira o que foi arrecadado até 30/06/18:
Eventos e doações ...................................................R$ 2.077.167,50
Doações através do site ...............................................R$ 40.030,63
Doações através do 0500 (2016 e 2017) ........................... R$ 3.205,00
Doações através da conta de energia elétrica .... R$ 300.959,50
Telemarketing ............................................................R$ 1.619.490,60
Cofre HCC ..........................................................................R$ 16.570,00
Nota Fiscal ..................................................................... R$ 324.635,89
Total ........................................................... R$ 4.382.059,12

Faltam R$ 617.940,88

08 Julho/2018
UNIFIPA abre inscrições para o II Congresso
Regional de Ensino Superior
Já estão abertas, e se estendem até 10 de setembro, as inscrições para o II Congresso Regional de Ensino Superior: Catanduva + 100 que será realizado pela
UNIFIPA de 17 a 21 de setembro próximo. O período
para inscrição de trabalhos irá até 24/08. Para inscrição e apresentação de um trabalho científico o valor
é de R$ 70,00, sendo acrescido R$ 35,00 para cada trabalho adicional.
O congresso, dirigido para docentes e discentes
do ensino superior, profissionais das áreas de saúde,

humanas, educação, estudantes e interessados sobre
o debate das práticas de ensino no Brasil, será aberto
no dia 17 de setembro, às 19h30, pelo Prof. Dr. Carlos Roberto Jamil Cury e o encerramento, no dia 20,
caberá ao Prof. Dr. Cesar Aparecido Nunes, ambos às
19h30, no Clube de Tênis Catanduva. Os minicursos
serão ministrados nos Câmpus Sede e São Francisco
da UNIFIPA.
Mais informações sobre o congresso podem ser
obtidas no site http://www.unifipa.com.br/congresso

ABC da Informática está com inscrições abertas
O projeto de extensão “ABC da Informática”, do curso de Administração da UNIFIPA, está com inscrições
abertas para o segundo semestre. As aulas, gratuitas,
têm início no dia 07 de agosto para adultos e idosos. Os
interessados devem procurar a Secretaria Acadêmica do
Câmpus São Francisco, na Rua Seminário, 281. A turma
do primeiro semestre concluiu o módulo básico no dia
26 de junho. Ao todo 11 alunos receberam certificados.
O projeto de extensão “Informática inclusiva para
crianças” também concluiu mais uma turma na tarde do

dia 26 de junho com a entrega de certificados para 26
alunos da 3ª a 8ª séries do Educandário São José, que
participaram das aulas neste primeiro semestre. Na primeira semana de agosto o curso retoma as atividades
com nova turma, com alunos de 5ª a 8ª séries.
Deficientes visuais O curso também encerrou mais
um semestre das atividades de extensão do curso de Informática para deficientes visuais. Com mais de 10 anos,
o projeto conta com 10 alunos.

Lançamento de livro
sobre o futebol
Na noite do dia 21 de junho, a UNIFIPA foi palco de
debate entre destaques do futebol no lançamento do
livro “Grandes Árbitros do Futebol Brasileiro”, do catanduvense Daniel Destro. O também catanduvense e
jogador da Juventus da Itália, Alex Sandro, e o ex-árbitro Oscar Roberto Godoy, em bate papo com os participantes, discutiram sobre as novas tecnologias para a
arbitragem e o desenvolvimento do futebol através de
olhares técnicos e os presentes questionaram sobre os
bastidores dos jogos.
O evento foi apresentado pelo radialista Marco Antonio Queiróz do Carmo e ao final houve sorteio de brindes
e sessão de fotos e autógrafos com o autor Daniel Destro
e convidados.
Marcella Milani

Pedagogia faz seleção para programas de fomento
O curso de Pedagogia da UNIFIPA está em processo
de seleção para bolsistas, preceptores e supervisores
de Pibid e Residência Pedagógica, dois programas
de fomento à formação de professores da educação
básica. A UNIFIPA, por meio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), foi contemplada com bolsas de Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid)
e no novo Programa de Residência Pedagógica, 241
IES tiveram projetos aprovados. Os projetos têm
previsão de início das atividades a partir de agosto.
Após o resultado final do processo de seleção será
divulgada a quantidade de cotas de bolsa aprovadas
para cada projeto.
Programa com o objetivo de promover a iniciação
do licenciando no ambiente escolar ainda na primeira
metade do curso, o Pibid estimula a observação e a
reflexão sobre a prática profissional no cotidiano
das escolas públicas de educação básica desde o
início da jornada do docente. Os selecionados serão
acompanhados por um professor (Supervisor) da
escola e por um docente de uma das instituições de

educação superior participantes do programa.
Já o Programa de Residência Pedagógica induz ao
aperfeiçoamento do estágio curricular supervisionado
por meio da imersão do licenciando – que já esteja
na segunda metade do curso – em uma escola de
educação básica. A imersão deve contemplar, entre
outras ações, regência de sala de aula e intervenção
pedagógica. Assim como no Pibid, cada selecionado
será acompanhado por um professor da escola
(Preceptor) com experiência na mesma área de ensino
do licenciando e por um docente de instituição de
educação superior.
Além de assegurar a continuidade do Pibid,
os editais propõem o aperfeiçoamento da formação
de professores para a educação básica e a valorização
dos cursos de Licenciatura. O programa Residência
Pedagógica foi instituído em 2018 pela Portaria CAPES/
GAB nº 38/2018. A finalidade da iniciativa é apoiar
instituições de ensino superior na implementação de
projetos inovadores que estimulem a articulação entre
teoria e prática nos cursos de Licenciatura, conduzidos
em parceria com as redes públicas de educação básica.

Brincadeiras no bosque municipal
Marcella Milani

Numa interação dos seus alunos com a comunidade
local e para comemorar o mês do Meio Ambiente, o
curso de Pedagogia da UNIFIPA, em parceria com a
Prefeitura Municipal, realizou brincadeiras, danças e
gincana no dia 24 de junho, no Bosque Municipal. O
evento contou com a presença do artista barretense

Izael Barroso, do Mala acústica.
Coletânea infantil No dia 23 de junho,
alunos do 2º ano do curso iniciaram a
elaboração de estratégias para ilustração
de três histórias da coletânea infantil
“Padre Albino para crianças”. Após leitura,
histórias e contos vivenciados por Padre
Albino foram reescritos, adaptados e
três selecionados. Os alunos, em grupos,
começaram a elaboração das ilustrações.
Os três livros serão estratégias e recursos
pedagógicos para a contação de histórias
do curso em ambientes formais e não
formais, objetivando informar e valorizar
as ações realizadas por Padre Albino.
Libras Os cursos de Pedagogia e
Educação Física Licenciatura receberam
o surdo Filipe Augusto Aguiar
Campos durante aula da disciplina
de Libras (Língua Brasileira de Sinais). Filipe levou
considerações e contribuições ao aprendizado dos
futuros professores, mostrando a importância do
“olhar” do surdo em relação às metodologias e práticas
que podem facilitar a aprendizagem e atender às
necessidades deste alunado.

Oscar, Daniel e Alex Sandro debatem o futebol,
mediados por Marco Antonio.

Feira de Empreendedorismo
O curso de Administração da UNIFIPA promoveu dia
30 de junho, no Câmpus São Francisco, sua primeira Feira
de Empreendedorismo, organizada pelos professores
André Luiz Franco e Marcos Vinício Braz de Assis e
dirigida aos alunos. A Profª Drª Giovana Ap. G. Vidotti
ministrou a palestra “Pipe-Fapesp: como empreender”,
que teve como propósito divulgar formas de captação
de recursos em projetos de empreendimentos
inovadores e consequentemente despertar o interesse
em empreender com recursos via Pipe-Fapesp.
Após a palestra, alunos da segunda série do curso
apresentaram modelos de negócios inovadores.

Biomedicina promove desafio
cultural em agosto
Nos dias 16 e 17 de agosto será realizado, no Câmpus Sede, o II Desafio Cultural do curso de Biomedicina
da UNIFIPA em benefício dos hospitais da Fundação Padre Albino. As inscrições poderão ser feitas na secretaria
do curso nas primeiras semanas agosto.
O desafio cultural visa a promoção integrativa dos
alunos, conhecimento e o exercício da solidariedade.
Alunos de todas as séries, em equipes, jogarão em forma de game uns contra os outros. As inscrições terão o
valor de 10 reais, revertidos para o Hospital do Câncer
de Catanduva, e a arrecadação de produtos, definidos
pela coordenação, destinada para os hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos.
No primeiro dia de evento será realizada a captação
dos produtos e o valor da inscrição. Em seguida, começa o desafio com questões específicas do curso. No segundo dia acontecem as apresentações das resoluções
de casos clínicos pelas equipes de forma artística, como
teatro e música, estimulando o desenvolvimento da
criatividade e formação cultural.
Capacitação No início de julho os alunos do curso
participaram de capacitação sobre metodologias de
aplicação da medicina tradicional chinesa com o Prof.
Me. Américo Lourenço, pós-graduado em Acupuntura
Sistêmica e especialista em Auriculoterapia Avançada. O
tema abordado foi Introdução à Auriculoterapia e através desse curso os alunos aprenderam a realizar aplicações práticas da técnica em seus parceiros de curso.
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Após 6 anos, Medicina
recebe corpo para estudo
O curso de Medicina da UNIFIPA recebeu a doação de
um cadáver para estudo após 6 anos. A doação foi voluntária e desejo da família. Os técnicos do Laboratório de
Anatomia Marcos Pedrozo e Caio Gambarini e o professor
dos cursos de Biomedicina e Medicina Dr. Renato Rissi
realizaram o procedimento de formolização no dia 19 de
junho. Após o procedimento, o cadáver foi colocado em

tanque com produtos químicos, onde permanecerá pelos
próximos seis meses até estar preparado para estudo.
O coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Jorge
Valiatti, ressaltou a importância deste tipo de doação,
que é rara. “A doação do corpo é um grande ato de generosidade da família e nós da UNIFIPA somos gratos
pela imensurável contribuição para o ensino”, afirmou.

Orientação sobre queimaduras
aconteça algum acidente. Eles fizeram maquiagens simulando os graus de queimaduras como
forma de exemplificar as diferenças.
Workshop O curso promove no dia 25 de agosto seu 6º Workshop, cujas inscrições estão abertas
pelo link https://pagamentoscaer.app.vindi.com.
br/customer/pages/c8062bc9-dfe3-4e24-a288-40f
no valor de R$ 100; alunos Kelvin pagam R$ 90. Os
inscritos conhecerão a estrutura do Câmpus Sede
da UNIFIPA, desde laboratórios, salas de aula e a
Unidade Didática e de Pesquisas Experimentais e
participam de vários minicursos.
Ação na Energisa Alunos do 1º ano desenvolveram ação dia 20 de junho, através da disciplina
Na Energisa foram aferidos dados vitais dos funcionários. de Medicina Preventiva, na empresa Energisa, com
A IFMSA, associações de estudantes de medicina, aferição de dados vitais, glicemia, saturação de O2 e
em parceria com a Liga de Pediatria do curso de Me- medidas antropométricas em 46 trabalhadores.
dicina da UNIFIPA, realizou campanha de combate a
Água Dia 27 de junho o biólogo Auro Silva, da SAEC,
queimaduras no Hospital Emílio Carlos no dia 21 de convidado pela disciplina Medicina Preventiva, falou aos
junho, das 8h00 às 14h00. Alunos do 1º ao 4 º ano alunos do 1º ano sobre os serviços de captação, tratamenorientaram pacientes, acompanhantes e pais sobre os to e distribuição de água potável para todo o município,
riscos dentro e fora de casa, além dos cuidados caso além de questões socioambientais e de sustentabilidade.
Divulgação

09

AME Catanduva orienta
sobre absenteísmo
O Ambulatório Médico de Especialidades/AME
Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino,
realizou dia 18 de junho, na Unidade de Saúde “José
Manzoni”, em Ariranha/SP, a campanha “AME ao próximo” para redução do absenteísmo. Na ação, realizada
das 8h30 às 16h00, funcionários orientaram, através
de banner, filipeta, faixa e música, pacientes/clientes
sobre a importância do cancelamento da consulta,
exame ou retorno com três a quatro dias de antecedência para que outra pessoa possa aproveitar a vaga.
O objetivo é orientar para reduzir o absenteísmo na
unidade. No dia 12 de julho, das 8h00 às 14h30, o projeto foi realizado na praça central da cidade de Itajobi.
O AME Catanduva irá visitar todos os municípios
de sua área de abrangência.
Acolhimento A articuladora de humanização do
DRS/XV de São José do Rio Preto, Ana Virgínia Bortoloto Sossai, ministrou treinamento sobre “Acolhimento”
dia 20 de junho, às 9h30, para 10 funcionários do AME
Catanduva. O treinamento teve por objetivo capacitar
os membros do CIH – Centro Integrado de Humanização e GTH – Grupo de Trabalho de Humanização da
unidade sobre o tema, para posterior disseminação
aos demais funcionários.

Terceira Idade tem
nova identidade visual

Judô para deficientes visuais amplia atendimento
O projeto de extensão do curso de Educação Física/
Bacharelado da UNIFIPA “O ensino do judô” ampliou
seu atendimento e, além de ministrar aulas de judô
para alunos e egressos da instituição e funcionários da
Fundação Padre Albino, iniciou trabalho de ensino da
modalidade a deficientes visuais do IDVC (Instituto dos
Deficientes Visuais de Catanduva).
A parceria entre as instituições tem como objetivo
promover a iniciação esportiva dos deficientes visuais
de Catanduva e região. As aulas são ministradas pelo
docente do curso Prof. Me. Cássio Gonçalves, faixa
preta de judô, no Complexo Esportivo da UNIFIPA, as
sextas-feiras, das 9h30 às 10h30. As aulas são gratuitas
e abertas aos deficientes visuais de Catanduva e região.
Curso gratuito Dia 23 de junho o curso de Educação
Física Licenciatura promoveu o curso de Esportes
para deficientes visuais voltado para estudantes e
profissionais da área de Educação Física. Os participantes
conheceram as modalidades Judô Paralímpico, Futebol
de 5 e GoalBall e o curso foi ministrado pelo Prof. Me.
Cássio Gonçalves das 13h30 às 17 horas no Complexo
Esportivo do Câmpus Sede.
Aplicativos Alunos do 3º ano do Bacharelado
apresentaram trabalho exibindo diversos aplicativos de
celulares, com finalidades diferentes, para profissionais
de educação física, entre eles para avaliação da
frequência cardíaca, composição corporal, força

muscular e outras capacidades físicas. O docente da
disciplina, Prof. Me. Nilson Mozas, ensinou os alunos a
analisarem os dados obtidos por meio dos aplicativos
na Planilha do Excel. Desta maneira, os resultados
coletados poderão servir de parâmetro na elaboração
de programas de treinamento físico.
Crossfit O curso de Bacharelado promoveu
treinamento aberto de crossfit na quadra poliesportiva
do Complexo Esportivo no dia 19 de junho, ministrado
pelo Prof. Me. Leonardo Marques, que contou com
auxílio da egressa e aluna da Pós-Graduação em
Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva Gabriela
Gregório Marques. O objetivo do evento foi incentivar
a prática da modalidade pelos alunos, para que eles
conheçam diferentes métodos de treinamento e
utilizem esse conhecimento na atuação profissional,
já que essa modalidade é a que mais tem ganhado
adeptos nos últimos anos.
Congresso A Profª Ma. Luciana S. Cione Basto,
coordenadora de extensão do curso de Licenciatura,
participou do 2º Congresso Internacional de Pedagogia
do Esporte, em Campinas, nos dias 6 e 7 de junho, onde
apresentou o trabalho “Desenvolvimento motor em
escolares do ensino fundamental ciclo II: uma abordagem
sobre o cotidiano”. Durante o congresso foram debatidos
temas sobre o contexto e a perspectiva da pedagogia do
esporte como gestão e tendências pedagógicas de treino.

Palestra sobre consumismo em escola
Alunos do curso de Direito da UNIFIPA, integrantes
do grupo de extensão Observatório das Relações
de Consumo, coordenado pela Profª Beatriz Trigo,
ministraram palestra na E.E. Alfredo Minervino no dia 12
de junho sobre compras na internet, meio de consumo
crescente entre os jovens.
Os acadêmicos alertaram sobre os cuidados com a
praticidade, ou seja, não comprar por impulso; saber com
quem está negociando; avaliar se o site é seguro; conferir
se o site disponibiliza canais de atendimento; verificar
a reputação; desconfiar de preços muito baixos; não
revelar a senha do cartão de crédito; ficar atento às formas

de pagamento e às condições de entrega; não utilizar
computadores públicos para fazer compra pela internet e
analisar e guardar o contrato pós-venda e/ou a nota fiscal.
Os alunos ainda discutiram sobre o consumismo,
propagandas enganosas e abusivas, notas fiscais e
o direito a meia-entrada e abordaram o artigo 49 da
Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor,
que dispõe sobre a desistência da compra, onde o
consumidor tem o prazo de sete dias da compra ou
entrega do produto/serviço para desistir, implicando na
rescisão contratual e devolução imediata dos valores,
não gerando obrigações ao consumidor.

O grupo Terceira Idade da UNIFIPA está de cara
nova. “Desenvolvemos essa nova identidade visual
em conjunto com as alunas do Programa, que colaboraram com a escolha do nome e com a definição dos
traços que compõem o desenho da marca”, afirmou a
gestora de marketing da Fundação, Vera Giglio.
A nova logomarca foi produzida para o grupo de
acordo com as características dos integrantes. O objetivo é atrair mais participantes para as atividades
que acontecem duas vezes por semana no período da
tarde. As inscrições estão abertas na secretaria acadêmica da UNIFIPA no Câmpus Sede, na Rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema (Hospital Emílio Carlos),
em Catanduva.
Reeducação postural O egresso do curso de Educação Física Rodrigo Sebastião Matheus, educador
físico da Fundação Padre Albino, ministrou palestra
sobre reeducação postural e de movimentos para as
alunas no dia 21 de junho. Rodrigo apontou as dores
crônicas como uma das principais consequências dos
erros posturais.
Marcella Milani

Festa junina A Terceira Idade promoveu no dia 26
de junho o Arraial do grupo. Com danças e comidas
típicas, a tarde foi de descontração e muita diversão,
com a participação de funcionários e professores.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino - Rua 13 de Maio 1269 - Tel: (17) - 3522-5396

Docente de Medicina apresenta
pesquisa em congresso nos EUA
Docente do curso de Medicina da UNIFIPA, Drª Eliana Melhado, como convidada, ministrou aula no 60º Congresso Americano de Cefaleia realizado de 27 de
junho a 01 de julho, em San Francisco, nos Estados Unidos, sobre o estudo “Alodínia
em migrânea relacionada à menstruação” desenvolvido na UNIFIPA por ex-alunas e
colaboradores - Débora Renata Galego; Juliana Maria Oliveira Marcos; Isadora Abib
Buttarello; Inaê Silveira Belucio e Maria Luiza Tonhá Xavier. Drª Eliana também apresentou painel sobre o tema nesse congresso, que trouxe grandes novidades no
tratamento das enxaquecas.
Além disso, juntamente com membros da Sociedade Americana de Cefaleia, Drª
Eliana e as médicas Karen dos Santos Ferreira, docente da USP/Ribeirão Preto, e Maria Eduarda Nobre, docente da Universidade Fluminense/RJ, apresentaram trabalhos
de suas faculdades, representando a América Latina, no Simpósio Latino-americano
e Asiático de Cefaleia, em mesa redonda coordenada pela Drª Fabíola Dach, chefe
daquele departamento na USP/Ribeirão Preto.

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

Recanto realiza seu arraial junino
No dia 26 de junho foi realizado o “Arraiá do Recanto”, com a tradicional quadrilha de idosos e funcionários, música ao vivo pelos violeiros Eurico e Pimentel, e a
participação de idosos convidados da Vila São Vicente e animação do grupo Palhaço
Terapia. Para a preparação da festa o Recanto Monsenhor Albino contou com a ajuda
de diversos benfeitores.
Aniversários No dia 22, o Recanto comemorou os aniversários do mês de junho
dos idosos e funcionários. No período da manhã, dos funcionários Mara Regina Dotto Gussi, Fábio Pagliotto da Conceição, Elizabeth Carmen dos Santos e Luciene de
Jesus e no período da tarde dos idosos Wanda Fernandes, 93 anos; Odair Padovan,
65 anos, e Antônio João Paiva, 65 anos. O Recanto recebeu no dia 13 a visita da Irmã
Anália Nunes, que ainda se recupera de problemas de saúde.
Doação O grupo de motoqueiros “Pássaros solitários”, da cidade de Embaúba/SP,
doou ao Recanto, no dia 11 de julho último, 234 litros de leite. O produto foi arrecadado em um dos eventos beneficentes promovidos pelo grupo.
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20 escolas participam do concurso
de redação sobre Padre Albino
No dia 29 de junho as escolas inscritas entregaram
as redações do quarto concurso de redação promovido pelo Colégio Catanduva. Com o tema “Pequenos
gestos, grandes ações”, os alunos receberam a missão
de resgatar a memória de Padre Albino com ênfase em
seus ideais de caridade e promoção social, que perduram até hoje. O concurso é mais uma das atividades
da programação dos 100 anos da chegada de Padre
Albino a Catanduva. Além do estímulo à leitura e produção de texto, o concurso tem como propósito incentivar a pesquisa sobre a vida e obra do Monsenhor,
promovendo o exercício da cidadania.
Vinte escolas estaduais e particulares se inscreveram no concurso, discutindo o tema em sala de aula e
pesquisando a bibliografia de Padre Albino. Os alunos

visitaram o Museu Padre Albino, explorando a história
e colocando em prática o conhecimento adquirido.
“Promover uma educação participativa, onde os alunos possam aprender e ao mesmo tempo se divertir
é de extrema importância. Esse aperfeiçoamento dos
métodos de ensino vem trazendo grandes resultados
e esse concurso veio corroborar como essa tendência”,
disse a Profª Tânia Mazinini Pimentel, diretora do Colégio Catanduva.
A premiação da redação selecionada de cada escola
será durante a Semana Monsenhor Albino. Além da premiação de 100 reais pela redação classificada, os alunos
presentes concorrerão ao sorteio de uma bicicleta.
O calendário das atividades dos 100 anos está no
site http://fundacaopadrealbino.org.br/100anos

Ação no “Nova Catanduva”
Imprensa/FPA

Os exames são os atendimentos mais procurados.

A Prefeitura do município e a Fundação Padre Albino
realizaram na manhã do dia 23 de junho, na EMEIF Profª
Luzia Ap. Sestito Gradella, no “Nova Catanduva”, a atividade “Ação nos bairros: Fundação Padre Albino e Prefeitura de Catanduva comemorando os 100 anos com a
população”. Contando com o apoio da direção da escola,
que através de pais de alunos mobilizou os moradores
do bairro, departamentos da Fundação e secretarias do
município orientaram, atenderam e ofereceram atividades esportivas e de lazer das 9h00 às 12h00.
A Ação obteve pleno sucesso. A diretora da escola,
Profª Edilene Geromel, classificou a atividade como muito significativa para o bairro. “A nossa comunidade precisa desses momentos de atenção e carinho”, disse.
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Colégio Catanduva desenvolve
projeto sobre Padre Albino
No final do mês de maio e início de junho, o Colégio
Catanduva iniciou com alunos do Ensino Fundamental I
o projeto “Cem anos da chegada de Padre Albino em Catanduva”. O projeto objetiva resgatar a memória do Monsenhor, sua biografia, seus ideais e obras, que beneficiam
até hoje a população de Catanduva e região, informou a
coordenadora pedagógica Profª Fabiana Checconi.
A Profª Rosemeire Marques Rosa iniciou seu projeto
no 2º ano com a biografia de Padre Albino, em especial,
sua infância, utilizando linguagem compatível com a
faixa-etária – 07 anos. No 3º ano, os alunos, orientados
pela Profª Rosângela Ferreira, pesquisaram sobre a biografia do Padre Albino e elaboraram fichas ilustrativas
com perguntas e respostas do tipo “Você sabia que...”
sobre fragmentos da vida dele. As fichas ficaram em exposição no varal da sala de aula e posteriormente foram
levadas pelos alunos para casa.
Os alunos do 4º ano, orientados pela Profª Josiane
da Silva, após pesquisa sobre a biografia, fizeram releitura de uma melodia, escreveram a letra da música,
baseada na vida e obra de Padre Albino, e depois cantaram. No 5º ano, a Profª Stela iniciou seu projeto com o
vídeo da história de Padre Albino, disponível no site dos
100 anos. Após assistirem ao vídeo, os alunos debateram o tema “Boas ações”, encerrando com doações para
a campanha do agasalho realizada no Colégio a pedido
do Fundo Social de Solidariedade de Catanduva.
Divulgação

Jornalista fala sobre eventos esportivos
no encerramento da Copa Padre Albino
No dia 03 de julho foram realizados os jogos finais da
Copa Padre Albino de Futebol Society no SESC Catanduva com a disputa entre Inglaterra e Portugal e Colômbia
e Uruguai. Antes dos jogos, o jornalista esportivo Marcelo Duarte, fundador da editora Panda Books e apresentador de programas na Rádio Bandeirantes e BandNews
FM, bateu papo com os presentes. Marcelo Duarte falou
Marcela Millani

Marcelo Duarte falou sobre copa do mundo e
jogos olímpicos.

sobre os bastidores das copas do mundo e olimpíadas
que cobriu e respondeu a perguntas. Disse que esses
eventos ensinam muito, pois o contato com diferentes
culturas “sempre nos leva ao conhecimento” e falou, entre outras coisas, do seu espanto com o contraste entre
riqueza e pobreza na África do Sul, sendo até aconselhado a não entrar num shopping no bairro negro.
Na disputa pelo título, a Colômbia sagrou-se campeã vencendo o Uruguai; a Inglaterra ficou em 3º e Portugal em 4º. O Prof. Igor Braz, coordenador do curso de
Educação Física Bacharelado da UNIFIPA e responsável
pelo evento, agradecendo a parceria do SESC, disse que
o objetivo de promover a confraternização através do
futebol, celebrando os 100 anos da chegada de Padre
Albino a Catanduva, foi plenamente alcançado. O atleta
Victor Fornazieri, da equipe Uruguai, parabenizou “pela
organização perfeita do campeonato” e disse que pretende participar de outros que forem realizados.
A Copa foi iniciada no dia 05 de junho e teve a participação de onze equipes representando países classificados para a Copa do Mundo da Rússia.

Ateliê Amor ao próximo doa mantas para pacientes da Quimioterapia
O ateliê “Amor ao próximo”, constituído por voluntárias
do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC, entregou na
manhã do dia 19 de julho ao Serviço de Quimioterapia da
Fundação Padre Albino 20 mantas de lã para os pacientes.
Antes da entrega das mantas, o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos
Rodrigues Amarante, apresentou as voluntárias, disse
do trabalho que o grupo desenvolve, da chegada do
acelerador linear, que em breve deverá estar instalado
e em funcionamento, e que a entidade sempre apoiará
qualquer causa que traga conforto ao paciente.
A coordenadora do ateliê, Lourdinha Fávero, muito
emocionada, falou da coincidência daquele dia ser o Dia da
caridade. Disse que o projeto foi iniciado em função de uma
das reações da quimioterapia, que é o frio, e conta com a
colaboração de inúmeras voluntárias da comunidade que
estão fazendo os quadradinhos de lã para a formação das
mantas. Citando também a ajuda das alunas da Faculdade

da Terceira Idade da UNIFIPA, Lourdinha ressaltou que “sempre haverá uma manta no ateliê para o paciente”.
As pessoas que quiserem doar lãs ou a confecção
dos quadradinhos na medida de 13x13 cm para o projeto devem entrar em contato com o Setor de Captação
de Recursos da Fundação pelo fone 17 – 3311-3365.
Imprensa/FPA

Sempre haverá uma manta no ateliê para o paciente.

O projeto foi desenvolvido em vários ambientes
do colégio.

Treinamento sobre qualidade de vida
O Núcleo de Educação Permanente (NEP) da Fundação Padre Albino realizou no dia 06 de julho treinamento
com funcionários do Colégio Catanduva sobre “Qualidade
de vida”. Os participantes fizeram sessão de relaxamento e
através de desenhos e colagens produziram trabalho artístico sobre o tema e todos mencionaram os seus desejos
para obter melhoria na qualidade de vida. Segundo o NEP,
a atividade objetivou reduzir o stress e a ansiedade, aumentar o bem estar emocional, buscando a compreensão
de si e o reconhecimento do que faz cada um feliz.
O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) realizou Treinamento de diálogo de segurança, previsto no Plano anual
de treinamento de 2018 do Núcleo de Educação Permanente. A atividade aconteceu no dia 04 de julho e abordou procedimentos em casos de acidentes de trabalho,
procedimentos na entrega de atestados e o uso correto
dos equipamentos de proteção individual (EPI).

I Encontro Científico
O curso de Enfermagem da UNIFIPA, com o objetivo
de disseminar conhecimentos básicos sobre as temáticas
desenvolvidas pelas Ligas de Extensão e o seu projeto de
curso, realizou o I EDECE (Encontro de Extensão Científica de Enfermagem) no dia 29 de junho, no Anfiteatro
Padre Albino. A Profª Mª Janaína O. Thomazini abordou
a “Importância da linguagem padronizada na produção
do conhecimento em Enfermagem”, a enfermeira Sílvia
Karina M. Seifert, assessora técnica da Convatec, falou sobre “Conhecimentos essenciais na avaliação e tratamento de feridas”, e os graduandos do curso apresentaram
projetos de pesquisa em andamento.
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Lançada a gincana interna que encerra a
programação dos 100 anos da
chegada de Padre Albino
A Fundação Padre Albino apresentou aos gestores de
seus departamentos dia 18 de julho a I Gincana Socioeducativa da Solidariedade, que será realizada a partir de
agosto próximo. A atividade encerra as comemorações
dos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva.
A gincana contará com provas e desafios objetivando a promoção da solidariedade e integração dos funcionários. As inscrições deverão ser feitas junto à coordenação da Comissão Organizadora, na Coordenadoria
Geral da Fundação, das 8h00 às 11h00 e das 14h00 às
16h00 de 01 a 07 de agosto.
As provas, divididas em esportiva, recreativa e cultural, com participação coletiva e individual, além de
torcida organizada, serão realizadas por equipes, sob
o comando de líder e vice-líder. Os departamentos da
Fundação serão divididos em cores, com confecção de
camisetas personalizadas. O encerramento da gincana será no dia 15 de dezembro, a partir das 9h00, na

confraternização de final de ano, no Centro Esportivo
do Câmpus Sede da UNIFIPA. A equipe vencedora receberá troféu e seus integrantes um dia de folga, além de
participarem do sorteio de um brinde especial.
De agosto a novembro, as equipes terão provas
mensais, de caráter social, com a arrecadação de produtos de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis, entre outros, para o HCC e hospitais Padre Albino e Emílio
Carlos e Recanto Monsenhor Albino. Cada item valerá
pontos pré-definidos.
“O grande objetivo da gincana está na integração dos
funcionários através de atividades divertidas e leves. O
desenvolvimento do espírito de liderança, senso crítico e
companheirismo são características estratégicas de toda
e qualquer boa instituição; por isso, a Fundação Padre
Albino investe e desenvolve atividades que contribuem
para isso”, ressalta o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante.
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Fundação finaliza serviços na
“casamata” para instalação do
acelerador linear do HCC
O Setor de Obras da Fundação Padre Albino está finalizando as instalações complementares na “casamata” do
Serviço de Radioterapia/Hospital de Câncer de Catanduva/HCC, onde o acelerador linear será instalado.
Durante a secagem da concretagem da base do acelerador linear, mais de 10 funcionários da construtora e
da Fundação estão trabalhando nos acabamentos finais
da sala. O engenheiro civil Edegar Durigan Junior informou que os ajustes na “casamata” devem terminar em
20 dias com a finalização do forro especial. Em seguida,
técnicos da Varian Medical System Inc. retornam a Catanduva para a instalação do acelerador linear.
Imprensa/FPA

Aumentam as visitas ao Museu Padre Albino
O Museu Padre Albino, que tem recebido muitas
visitas em função da comemoração dos 100 anos da
chegada de Padre Albino a Catanduva, está com nova
sinalização para facilitar o fluxo de visitantes e o acesso
às informações do seu acervo. No terraço do museu foi
instalado painel com a “Linha do tempo” de Padre Albino.
Nos dias 06 e 08 de junho últimos o museu foi visitado por 50 alunos do 5º ano do Colégio Interativo COC
em busca de informações para redação sobre a vida e
obra do Padre Albino. Os alunos foram recebidos pelo
diretor do museu, Prof. Sérgio Bolinelli, que os acompanhou na visita guiada. Eles ainda estrearam o telão instalado em uma das salas do museu, assistindo ao filme
sobre Padre Albino. De acordo com a direção, o museu,
no mês de junho, recebeu a visita de 251 pessoas.
O Museu Padre Albino fica na Rua Belém, 647, esquina com Rua Ceará, e funciona de 2ª a 6ª feira, das
7h00 às 17h00, e aos sábados, das 7h00 às 11h00. As

visitas podem ser agendadas pelo fone (17) 3522.4321.
A entrada é franca.

Fundação começa a receber
mosaicos do selo do centenário

Divulgação

O museu fica aberto de segunda a sábado.

Exposição de fotos sobre Padre Albino está no HPA
A exposição fotográfica itinerante “A vida e obra de
Padre Albino” chegou ao Hospital Padre Albino (HPA) e
ficará disponível para visitação até o final deste mês de
julho, no hall do refeitório. Organizada pelo Museu Padre Albino, a exposição está distribuída em sete painéis
frente e verso, reunindo 123 fotos desde a chegada dele
a Catanduva até seu falecimento, em 1973.
Aberta na Pinacoteca Municipal João Nasser, ela já
passou pelo AME Catanduva e Hospital Emílio Carlos e
ainda irá percorrer outros departamentos mantidos pela
Fundação Padre Albino e órgãos da Prefeitura Municipal.
A exposição faz parte da programação comemorativa do
centenário da chegada de Padre Albino a Catanduva.

Preparo para colocação do piso.

Divulgação

A Fundação Padre Albino já recebeu mosaicos de artistas inscritos no projeto “100 anos de amor”, que integra a programação dos 100 anos da chegada de Padre
Albino a Catanduva. Os trabalhos são de Flávia Marega
Frigério, curadora do projeto, Maria de Lourdes Caetano Trevisan e Célia R. Pavanelli Filippini.
A coordenação da Comissão dos 100 anos informou
que 27 mosaicistas já se inscreveram no projeto. São artistas de Catanduva, Chapada dos Guimarães, Itumbiara,
Guarujá, Camboriú e Marapoama. Todas as informações
para participação, inclusive a ficha de inscrição e os dois
modelos, estão disponíveis no site www.fundacaopadrealbino.org.br/100anos Projetos (Projeto Mosaico).
As peças serão distribuídas nos Departamentos
mantidos pela Fundação Padre Albino e terão o nome,
cidade e Estado do mosaicista doador e este receberá
um certificado de participação.
Imprensa/FPA

A exposição irá percorrer todos os departamentos
da Fundação.

FPA promove concurso de curta-metragem sobre Padre Albino
Em comemoração aos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva, a Fundação promove concurso de curta-metragem com a participação de alunos e
professores da Educação Básica — Ensino Fundamental, Médio e EJA - (Educação de Jovens e Adultos) de
escolas públicas. Com o tema “Perpetuando a solidariedade”, o projeto tem por objetivo, entre outros, originar
ações que promovam o conhecimento da vida e obra
de Padre Albino. As produções inscritas serão submetidas a julgamento, sendo premiadas as melhores de
cada categoria.
O concurso tem apoio da Diretoria Regional de Ensino, que recebeu os coordenadores da Comissão dos 100
anos e da gincana, Mauro Assi e Silene Fontana, respec-

tivamente, para divulgação em reunião com diretores
de escolas de Catanduva e região. “O grande objetivo do
concurso está na promoção do conhecimento da vida,
obra e da memória de Padre Albino. Essa construção colaborativa entre nós educadores e a Fundação garante
acessibilidade ao conhecimento histórico regional e fortalece o estímulo à leitura, escrita e utilização dos recursos tecnológicos pelos jovens”, afirma a Dirigente Regional de Ensino, Profª Luciana Bianchini Lopes Pereira.
As inscrições, gratuitas, estarão abertas de 20 a 31
de agosto. A divulgação das produções vencedoras
será no dia 04 de novembro. O regulamento completo
do concurso está no site www.fundacaopadrealbino.
org.br/100anos (Projetos).

Um dos mosaicos entregues.
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