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Iniciada a programação comemorativa dos 100 anos
da chegada de Padre Albino a Catanduva
A Fundação Padre Albino reuniu na manhã do dia 23 de abril seus membros conselheiros, autoridades e convidados para apresentar a programação
especial elaborada para comemorar os 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva. A programação, que está disponível no site www.fundacaopadrealbino.org.br/100anos, foi oficialmente iniciada com missa dia 28 último na Igreja Matriz de São Domingos. Última página.
Divulgação

Painel comemorativo aos 100 anos foi instalado na fachada do Museu Padre Albino.

8 trabalhos de grupo de pesquisa da
UNIFIPA serão apresentados na França

Novos Médicos Residentes se
integram à rotina dos hospitais

Oito trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em Fitoterápicos
da UNIFIPA foram aceitos para apresentações orais e em painéis no VII Congresso Internacional de Plantas Medicinais e Aromáticas, que será realizado em junho próximo na Universidade de Toulouse, na França. Página 08.

No dia 4 de abril, 50 novos médicos residentes foram recepcionados
e integrados, através da Comissão de Residência Médica do Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA, aos serviços e protocolos hospitalares.
Eles passaram por quatro oficinas. Página 06.

Ceprajur do Direito oferece
novas atividades práticas

Marcella Milani

O Centro de Práticas Jurídicas (CEPRAJUR) do curso de Direito da UNIFIPA implantou neste semestre duas novas atividades, direcionadas aos
alunos: a Clínica de Mediação, Conciliação e Arbitragem e a Oficina de
Análise de Acórdãos. Sessão simulada de mediação foi realizada dia 03
de abril no Salão do Júri do Câmpus São Francisco. Página 09.

Aula magna da Agronomia ressalta
a importância da 1ª turma
Página 07.
VALORES Em solenidade realizada no dia 18 de abril, a Fundação
apresentou os seus valores organizacionais - crenças e atitudes que dão
personalidade à instituição, definindo uma “ética” para a atuação das
pessoas e da organização como um todo. Página 09.

Colégio Catanduva forma 1ª turma
de Técnicos em Enfermagem
Página 07.
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EXPEDIENTE
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SUS, 30 anos:
há o que comemorar?
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Com sete em
cada dez brasileiros dependendo
exclusivamente
dele e reconhecido pela OMS (Organização Mundial de Saúde)
como o maior sistema gratuito e universal do mundo, o SUS (Sistema Único de Saúde) completa 30 (trinta) anos
de existência. Ainda encontra muitas dificuldades, tais como subfinanciamento, falta de médicos, falta de estrutura básica, além da falta de
informação do próprio usuário sobre o funcionamento do sistema. Mesmo assim, amealhou muitas conquistas nesse período e certamente ainda
enfrentará muitos desafios pela frente.
Um dos desafios permanente está na atenção básica à saúde, formada pelas UBS’s, PSF’s,
UPA’s, Samu etc., sob a responsabilidade dos
municípios. Embora de forma geral empreguem
o percentual do orçamento definido constitucionalmente, na maioria dos casos esses atendimentos não são resolutivos, demandando altos
índices de internações ou encaminhamentos a
médicos especialistas desnecessariamente.
Por ano, União, Estados e municípios investem
cerca de R$ 240 bilhões para atender 150 milhões
de brasileiros. Os outros 50 milhões são atendidos
pelos planos de saúde/particulares, embora este
último seguimento acabe por gastar em saúde
mais da metade (53%) do dispêndio governamental. Segundo a OMS, os gastos públicos com
saúde no Brasil representam 6,8% do PIB (Produto
Interno Bruto), o que representa pouco mais da
metade da média mundial (11,7%).
A falta de leitos ou o seu gerenciamento
eficaz é outra constante. Ainda assim, o SUS
responde por 69% dos leitos ofertados. As principais causas são as comorbidades decorrentes
do envelhecimento populacional crescente e a
internação desnecessária.
Em Catanduva, o SUS se faz presente nos
hospitais universitários da Fundação Padre Albino: Hospital Padre Albino e Hospital Emílio

Carlos (hospitais gerais). Juntos, atendem à média e alta complexidade, além do tratamento
ambulatorial. O AME, aparelho do Estado administrado pela FPA, atende ao nível de saúde
básica, com a realização de exames e pequenas
intervenções. São referência para 19 municípios
da região.
Alguns números de atendimentos realizados
em 2017 dão a ideia de que o SUS, pelo menos
para Catanduva e região, tem sido um sucesso absoluto, ou seja, há sim o que comemorar.
Também ainda há muito por fazer, mas tudo indica que se está trilhando o caminho certo; resta apenas torcer para que os futuros governos
deem a devida prioridade que a saúde merece.
A população assistida pelos hospitais da Fundação + AME é de 307.310 habitantes. Juntos os
dois hospitais disponibilizam 340 leitos, sendo
273 exclusivamente ao SUS. Ocorreram 18.950
internações, sendo 14.581 exclusivamente SUS,
isto corresponde a 85.407 pacientes/dia. Foram
realizados 152.082 atendimentos ambulatoriais
e de urgência/emergência; 1.214.313 exames
laboratoriais; 81.008 consultas especializadas;
383.591 refeições servidas, sendo 63.645 doadas. Embora nossa responsabilidade contratual
seja atender pacientes dos 19 municípios que
compõem da RRAS-12, em 2017 passaram pelos
nossos hospitais pacientes de mais de 200 (duzentos) municípios brasileiros; boa parte deles
na Unidade de Queimados.
Estes são alguns números apenas para ilustrar. Os números completos já foram remetidos
às autoridades competentes, através de nossos
relatórios de atividade, mas poderão ser conferidos quando da publicação dos cadernos do
nosso Relatório de Atividades e Balanço Social,
que serão oportunamente disponibilizados a
quem possa interessar.
PARABÉNS AO SUS PELOS SEUS 30 ANOS DE
VIDA, ESPERANDO QUE NOS PRÓXIMOS ANOS
SEJA AINDA MAIS EFETIVO.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)

Família, lugar de perdão...*
Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma
pessoa perfeita nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros.
Por isso, não há casamento saudável nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para
nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão a família se torna uma arena de conflitos e um
reduto de mágoas.
Sem perdão a família adoece. O perdão é a assepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração.
Quem não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e
mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. É autofagia. Quem não perdoa adoece física,
emocional e espiritualmente.
É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte; território de cura e não de adoecimento;
palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza; cura, onde a mágoa
causou doença.
*Papa Francisco.
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Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
04 – Dr. Antonio José dos Santos
14 – Bento Geraldo Salles Neto
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
1º - Pe. Synval Januário
02 – Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
Coordenadoria Geral
02 - Agnaldo Marcos Alexandre
João José Sanchez
Maria Stela Gomes Limeira
03 - Paulo César de Lucca
08 - Rodrigo Manzoni
10 - Júlio César Ferreira
11 - Dayane de Oliveira Silva
12 - Rafael Roberto Luzia
13 - Michele Menezes de Oliveira
17 - Everton Martins Barbosa
20 - Victor Luiz de Camargo
21 - Francisco Favato
24 - Antonio Ailton Barbosa
Elisângela Cristina Leussi
26 - Márcia Cristina Lamego Moraes
31 - Alexssander Correa Dotti
Hospital Padre Albino
01 - Edna Maria Amorim
Maria Aparecida dos Santos Toschi
02 - Rosimeire Eliane Pirota
03 - Keila Rodrigues da Silva Carolino
Maurício Antonio Castilho
04 - Adriana Aparecida Garcia
Alexandra Jullyanne Forti
Gislaine Perpétua da Silva Pires
Iara Paguioto
Terezinha Leite dos Santos
Wandrea Cristina Anacleto do Nascimento
05 - Carlos Flausino Zenerato
Cristina Aparecida Faria
Milene Daniele Veronezzi de Lima
06 - Edmilson de Paula Tomaz
Flávia Waldomiro Heredia
Stephanie Rodrigues Defensor
Valéria Aparecida Tanasovichi
07 - Adriana Aparecida Pereira da Silva
Joabi Silva Pereira
Maria Lourdes de Carvalho
08 - Charlene Carla Moura Fagundes
09 - Elisangela Antonio Silva
Jovana Dias Fanhane
10 - Edimara Soave
Fabiana Cristina Miguel
Reginalva Perpétua da Silva Ananias
Roseli Rodrigues
Telma Maria de Oliveira Ribeiro
Wesley Esau Larios dos Santos
11 - Antonia Donizete Terra Amaral
Juliana Maria da Silva
12 - Brendha Suelen Nogueira Maria da Silva
Bruna Cristina Machado
Dayse Aparecida Pazeli
Denise Cristina Figueiredo Spada
Giovanna Maria Frias Rico
Liliane Daiane da Silva
Raissa Somer Silva
13 - Joanice Sipriano da Silva
Luciana Maria Dias Ulian
Rita Aparecida San Felice
Valéria Pinhati de Deus
14 - Ana Paula Elias Alves
Rubia Nascimbem de Campos

15 - Aline Ferreira Raymundo
Daniela Aparecida Pretti
Jaiara Azevedo de Morais Martins
Laís Rafaela Ruiz
Nilton César Pereira
16 - Fernando José Torrellas Guzman Júnior
Josiele Ramos Praisller
Luciana Maria Colbin de Menezes
17 - Kátia Cristina Mello Roque Costa
Lucas Sant’Ana Bertelini
Maria do Carmo da Cruz Soares
18 - Lígia Aparecida Fernandes
Marisa Duarte da Silva Thomas
Paulo Henrique Lobo da Silva
19 - Elaine Cristina de Oliveira
Laís Januário de Paula
Regiani Elisabete de Lima Busnardo
20 - Adriana de Souza
21 - Luciene Santos Rodrigues
Simone Cristina Dune
22 - Diene de Deus Pedroso Rocha
23 - Glaucieli Thays de Oliveira
Mirtes Marcia Martins
Wanderson José Raimundo
24 - Donizeti Perpétuo Goncalves Amante
25 - Aline Fragoso da Silva
26 - Angelita Leite Cabral Santos
Giselle Martins de Mello
Leonardo Ribeiro Salomão
Renata Cristiane Cardoso da Silva
27 - Aparecida Donizete Soares da Silva
Vanesa Holanda Gila
28 - Fernanda Jéssica Dias Pinho
Gerusa Lucimara Buzinari
Gislaine Perpétua Prioli
Maria do Carmo Nascimento da Silva Souza
29 - Aline Andreia Coradini
Ana Maria Polasque Roganti
Douglas Roberto da Silva
Elizabeth Coutinho da Cunha Gouveia
Maria Eduarda Pinheiro
30 - Elizabeth Aparecida dos Santos Morais
31 - Maria Aparecida Nietto Caniato
Regiane Carbonera
Soreli Angélica Bernardo Ferreira
Hospital Emílio Carlos
01 - Robson Fernando Bernardo da Silva
02 - Daniela Jacomin Zampieri
Luciana Binatti Félix
Regina Imamura Nigro
Sílvia Helena Aguiari
Tatiane Morelli Carvalho
04 - Letícia Mara Miguel
05 - Daiane Garcia
Janaina da Cruz
Jaqueline Cristina Bomfim Brito
Ruth Helena Vieira
06 - Daiane Beltrani Pereira de Araujo
Letícia Carla Salvador
Maria Rita de Cássia Campos
07 - Ana Paula da Silva
08 - Edson de Almeida Zanolim
Vinícius Gomes Coelho
09 - Adriana Aparecida de Melo Ezequiel
10 - Elizandra Thamires de Oliveira Zaparolli
Marli Alves da Silva
11 - Rose Maria Zarpelão
12 - Aline Eva Rodrigues Silva Viscovini
13 - Benedita Perpétua de Fátima Simão
14 - Elisangela Cristina Salti dos Santos
15 - Andreza Batista

15 - Daiane Aparecida Andreoti de Souza
17 - Márcia Barbuio Occhiena
Sandra Aparecida de Araujo
19 - Débora de Camargo Fonseca Sampaio
Rafaela Fernanda Melo da Conceição
20 - Maria Aparecida Batista Nacci
22 - Bárbara Tamburi
Cássia Maria de Sousa Gomes
Thais Storini Pantaleão
23 - Fernanda Failli Pereira
Silvana Ferreira
24 - Maria de Lourdes Zaneti dos Santos
25 - Eliane Cristina Domiciano de Oliveira
Lourdes de Fátima Ferreira de Castro
26 - Paulo César Ferreira de Andrade
Sandra Cristina Albino dos Santos
30 - Aline Aparecida Soares
Luiz Antonio Sizenando de Queiróz
31 - José Eduardo Silva
Valdirene Perpétua Leão Freitas
Recanto Monsenhor Albino
06 - Benedicta Maria Siqueira Camargo
10 - Maria do Rosário Gomes
13 - Carmen Sylvia Arruda Brasil Bonutti
16 - Fátima Aparecida Monteiro Dorta
Jussara Cristina Gerolli
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
01 - Janaina Soares de Almeida
05 - Marcela dos Santos Machado
09 - Nádia Lissa Bernardo da Silva
10 - Tuanny Renise Beraldo Bertoni
13 - Débora Vieira da Silva
14 - Berenice Lais de Campos Silvestre
21 - Jaqueline de Cássia Brambila Juvenazzo
28 - Cristiane Ferreira Borota
Kimberli Cristina Tibúrcio Magrão
UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino
01 - Profª Lilian Cristina Correia B. Rodrigues
02 - Profª Lígia Adriana Rodrigues
Profª Márcia Maria Menin
Profª Wanessa Silva Garcia Medina
03 - Daiane Canossa
04 - Danilo Aparecido de Souza
Isabela Regina de Lima
05 - Prof. João Paulo Ferreira
07 - Michele da Silva Pereira
11 - Prof. Cléber Peres
Profª Giovana Aparecida Gonçalves Vidotti
13 - Cristiane Pereira do Carmo Ferreira
Prof. Luís Alberto Gonzales Peres
14 - Eliena Jesus de Souza Lima
Prof. Manoel Alves Vidal
15 - Profª Gisele Maria Couto
17 - Prof. André Luiz Franco
18 - Prof. Antonio Sérgio Munhoz
20 - Profª Beatriz Trigo
22 - Kelter Angelo Geromel
25 - Prof. Francisco Carlos de Lucca
26 - Daniel Monteiro Francisco
Flávia Lima Fávero
30 - Profª Aline Fiori dos Santos Feltrin
Prof. Oswaldo Devito
31 - Prof. Eduardo Marques da Silva
Colégio Catanduva
02 - Profª Rafaela Galbeiro
09 - Profª Rosângela da Silva Dermindo Ferreira
13 - Michelle Bertolim
25 - Profª Josiane Grefener da Silva
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Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de março passado processo de Recrutamento Interno com funcionários para transferência de uma posição para outra, promoção de um
nível para outro e promoção de um cargo para outro. Os funcionários aprovados foram:
Funcionário

Contratado na função de

Depto

Auxiliar Administrativo II

HPA

Ludmila Ferreira da Cruz

Enfermeira Assistencial

HPA

Enfermeira

Mônica Neves Silvério

Auxiliar de Cozinha

HEC

Recepcionista

Luana Faustino dos Santos

Auxiliar de Enfermagem

HEC

Técnica de Enfermagem

Elaine Barbosa

Auxiliar de Enfermagem

HEC

Técnica de Enfermagem

Patrícia Fernanda de Araújo

Auxiliar de Enfermagem

HEC

Técnica de Enfermagem

Supervisora de Faturamento

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em março, que vestem a camisa da Fundação
Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
Dhara Regina de Almeida
Fábio Augusto Borges Vinhando
Flávia Karina Gonçalves Mendes Moço
Amanda Priscila de Souza Cordioli
Cristina Pereira da Silva
Nilton César Alves Ribeiro Junior
Ana Júlia Barakat Fernandes
Sabrina Nance Alves
Vanessa Aparecida Gonçalves
Adriano Petrolini Mateus
HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Amanda Bezerra dos Reis Lima
Guilherme Henrique de Medeiro Millan
Lucineia Aparecida de Arcanjo Batista
Marleide dos Santos Costa Gallo de Abreu
Tamiris Aparecida Soares
Vinicius Gomes Coelho
Letycia Campos Franzoni
Thales de Souza Lacrões
Lyneker Augusto Ferracini
Bruno Aparecido Moreira
Fabiana Soares Silva
João Aparecido da Silva
Ana Flávia Moyses

Divulgação

Promovido para

Maria Ap. Veronesi Bigoni

HOSPITAL PADRE ALBINO
Renata Verza Antônio Gonçalves
Victor Fabian Marques Tomaz Silva
Cleiton Arquimedes da Silva
Larissa Kiane Rodrigues
Flávia Ramalho Valderrama
Ingridi Sant’Ana
Viviane Correia de Almeida
Soraia Pereira Leite
Mariana Silva da Cruz
Vilma Miranda Silva
Márcia Cristina Rodrigues Marion
Ivone dos Santos Ferreira da Silva
Daniel Carlos de Lima
Thais Castro Molero Martins
Milene Daniele Veronezzi de Lima
Jovana Dias Fanhane
Elber Perpétuo Bispo
Ana Paula Aparecida Fernandes
Ariele da Silva Xavier
Mailza Almeida de Oliveira
Rita de Cássia Bonhin
Stephenie Rodrigues Defensor
Michele Bruna da Silva

FPA participa de encontro de
apoio às Santas Casas em Brasília

Daiton Mateus da Costa
Natália Salvador Banhos
Natalia Sueli dos Santos
AME
Claudemir Estragi
Elane Regina Santana da Silva
Janaine Marcely Galdino
Silvana Regina Orsi Jacinto
Márcia Regina Andreghetto
Camila Monte Selo Barricoso
UNIFIPA
Tatiane dos Santos
Marcos Thaigo Miranda
RECANTO MONSENHOR ALBINO
Benedito Aparecido da Cruz
MUSEU PADRE ALBINO
Elenice Valério Ambrozio
COORDENADORIA GERAL
Victor Luiz de Camargo
Raphael de Almeida Pirolla

Relatório da Ouvidoria - Março 2018 - Hospital Padre Albino

A Fundação Padre Albino, representada pelo presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, e pelo Gerente do Centro de Serviços
Compartilhados (CSC), Reginaldo Lopes, esteve dia 04
de abril, em Brasília (DF), no Congresso Nacional, participando da reunião da Frente Parlamentar de Apoio às
Santas Casas, presidida pelo deputado federal Antonio
Brito, juntamente com a Confederação das Santas Casas
(CMB), para debater a situação do setor no país.
Durante a reunião temas como necessidade de incremento imediato de recursos para os hospitais filantrópicos, alocação de recursos no Orçamento Geral da União
e regulamentação do Pró-Santas Casas e alteração da
proposta de texto da Reforma da Previdência, evitando
interpretações que ainda possam se tornar um risco à
isenção e imunidade tributária dos filantrópicos foram
abordados e ouvidos com sensibilidade pelas autoridades presentes, como o presidente da Câmara Federal,
Rodrigo Maia, e o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.
Reforma trabalhista
A gerente de RH da Fundação Padre Albino, Cristiane Oliveira, e a gerente administrativa do AME Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, Renata
Bugatti, participaram no último dia 09 de abril, em São
Paulo, do Curso de Reforma Trabalhista promovido pela
FEHOSP - Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo.
A abertura e o encerramento do curso, que se estendeu das 8h00 às 17h00, foram feitas pelo presidente da
FEHOSP, Edson Rogatti.

Treinamento de Brigada de incêndio

Os funcionários tiveram treinamento prático.
No dia 28 de março último, a partir das 8h00, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho/SESMT da Fundação Padre Albino promoveu treinamento da Brigada de incêndio do
Recanto Monsenhor Albino.
O treinamento foi teórico e prático. Os colaboradores foram capacitados para combate a principio de incêndio e primeiros socorros.
Serviços de higiene e limpeza e manutenção
O SESMT realizou treinamento para os funcionários
do Serviço de Higiene e Limpeza/SHL e Setor de Manutenção do Câmpus Sede da UNIFIPA e funcionários do
Serviço de Higiene e Limpeza/SHL do Hospital Emílio
Carlos no último dia 05 de abril, as 14h00.
Durante as duas horas do treinamento, o técnico em
Segurança do Trabalho Carlos Henrique Ornellas abordou PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde, EPI - Equipamento de Proteção Individual (uso correto e higienização), Sinalização, EPC
- Equipamento Proteção Coletiva, NR 32 (adornos, alimentação, calçados fechados etc).
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20 trocas que valem a pena
1 - Pão francês por integral
Eis uma forma de começar o dia protegendo as
artérias. A massa integral presenteia o organismo
com boas doses de fibras. Esse ingrediente serve
de alimento a bactérias aliadas que moram no
intestino. Bem nutridas, algumas delas fabricam
mais propionato, uma substância que tem tudo
a ver com os níveis de gordura na circulação. Ao
chegar ao fígado, ela diminui a produção de colesterol e com isso cai também a quantidade dessa
partícula no sangue.

durosos. A bebida desnatada tem o mesmo teor
do mineral, com a vantagem de ostentar menos
ácidos graxos saturados. O excesso desse tipo de
gordura eleva os níveis de LDL, a fração ruim do
colesterol, porque reduz o número de receptores
que captam LDL nas células. Se esse mecanismo
não funciona direito, o colesterol vaga no sangue,
pronto para se depositar na parede das artérias.
Continua.

2 - Leite integral por desnatado
Esse esquema garante a entrada do cálcio, tão
caro aos ossos, sem um bando de penetras gor-

Biscoitinho de cebola

Dicas para ser mais feliz
01 – Seja ético. A vitória que vale a pena é a
que aumenta sua dignidade e reafirma valores
profundos. Pisar nos outros para subir desperta
desejo de vingança.
02 – Estude sempre e muito. A glória pertence àqueles que têm um trabalho especial para
oferecer.
03 – Acredite sempre no amor. Não fomos
feitos para a solidão. Se você está sofrendo por
amor, está com a pessoa errada ou amando de
uma forma ruim para você. Caso tenha se separado, curta a dor, mas se abra para outro amor.
04 – Seja grato (a) a quem participa de suas
conquistas. O verdadeiro campeão sabe que as
vitórias são alimentadas pelo trabalho em equipe. Agradecer é a melhor maneira de deixar os
outros motivados.
05 – Eleve suas expectativas. Pessoas com sonhos grandes obtêm energia para crescer. Os perdedores dizem: “Isso não é para nós”. Os vencedores
pensam em como realizar seu objetivo. Continua.

Deus responde
Você diz: “Ninguém me ama de verdade”.
Deus diz: “Eu te amo”. (João 3:16; 13:34)
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

Curiosidades do meio literário
(e esquisitices dos escritores)
Aos dezessete anos, Carlos Drummond de Andrade foi expulso do Colégio Anchieta, em Nova
Friburgo (RJ), depois de um desentendimento com
o professor de português. Imitava com perfeição a
assinatura dos outros. Falsificou a do chefe durante anos para lhe poupar trabalho. Ninguém notou.
Tinha a mania de picotar papel e tecidos. “Se não
fizer isso, saio matando gente pela rua”. Estraçalhou
uma camisa nova em folha do neto. “Experimentei,
ficou apertada, achei que tinha comprado o número errado. Mas não se impressione, amanhã lhe dou
outra igualzinha.”

CULINÁRIA

Ingredientes
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
300 g de manteiga (pode ser com sal)
1/2 pacote de mistura de creme ou sopa de cebola
Modo de preparo: Coloque todos os ingredientes em uma tigela. Com as mãos, misture-os
bem até formar uma massa lisa e homogênea.
Faça pequenas bolinhas com a massa. Espalhe as
bolinhas em um tabuleiro untado com manteiga, deixando uma distância entre eles. Com um
garfo, dê uma achatadinha em cada biscoitinho.
Leve para assar em forno preaquecido a 180º C
até dourar. Procure utilizar a grade de cima. Dessa forma, seus biscoitos ficarão dourados em
cima sem queimar embaixo.
Obs: Se preferir, você pode acrescentar diversos
temperos como orégano, manjericão picado,
pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado.
Além disso, não esqueça de servi-lo acompanhado! O biscoitinho de cebola cai muito bem com
cream cheese, requeijão, geleia de pimenta e até
molhos como maionese temperada e barbecue!

Bolo de arroz cru
Ingredientes
3 ovos inteiros
½ xícara de chá de óleo de soja
1 ½ xícara de chá de leite
1 ½ xícara de chá de açúcar
50 g de coco ralado
50 g de queijo parmesão ralado
2 xícaras de chá de arroz (de molho no mínimo
por 3 horas)
1 colher de sopa de fermento em pó (bem cheia)
Modo de preparo: Bata os ovos, o óleo, o leite
e o açúcar no liquidificador. Acrescente o arroz
e bata mais um pouco. Com o liquidificador ligado, inclua o parmesão e o coco ralado. Desligue e ponha o fermento, usando levemente o
botão pulsar. Leve para a forma untada. Deixe
no forno por uns 45 minutos na temperatura de
180 graus.
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“Discutir com um homem que renunciou à
sua razão é como medicar um cadáver”.
Thomas Paine

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

SEGREDOS CULINÁRIOS
Ovos
5. Adicione algumas gotas de limão e uma
pitada de sal ou de açúcar às claras batidas em
neve para que fiquem mais firmes.
6. Para que as claras batidas em neve fiquem
firmes, coloque uma pitada de bicarbonato de
sódio nas claras antes de bater.
7. Para tirar o cheiro de ovo de um prato, esfregue um pouco de café.
8. Quebre os ovos numa caneca ou em outro
recipiente à parte. Assim, se eles não estiverem
bons, não estragarão os outros ingredientes.

CURIOSIDADE
Por que os dálmatas têm pintinhas espalhadas pelo corpo?
Segundo o zootecnista Alexandre Rossi, trata-se de um processo de seleção, provocado
pelo homem. Tradicionalmente, os dálmatas eram cães que acompanhavam carruagens.
Os animais que tinham manchas eram mais valorizados porque enfeitavam o meio de locomoção. Por isso, eram os mais utilizados para reprodução. De acordo com Rossi, o mesmo
aconteceu com o dogue-alemão.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Dr. Sinval Malheiros presta homenagens
aos 50 anos da FPA no Congresso Nacional
O médico e deputado federal Dr. Sinval Malheiros
(Podemos-SP) homenageou no Congresso Nacional,
com moção de louvor e discurso, a Fundação Padre
Albino (FPA), que comemora 50 anos de existência. “A
instituição representa um complexo de saúde e obras
assistenciais que atende a uma região de 320 mil habitantes em 18 municípios”, destaca o parlamentar em
sua moção. Malheiros ainda utilizou a Tribuna da Câmara Federal para celebrar a data com discurso.
Em suas homenagens, o deputado destacou os
trabalhos desenvolvidos pela FPA, seja na área filantrópica, de saúde, educação, social e comunitária. “A
Fundação comemora essa importante data coincidentemente com a comemoração dos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva, que ocorreu em 28 de
abril de 1918. Como médico, professor da Faculdade de
Medicina, deputado federal e, acima de tudo, cidadão
catanduvense, quero dizer da alegria de participar des-

sa comemoração, tão representativa em minha vida”,
disse Dr. Sinval.
Na oportunidade, também reconheceu o trabalho do
advogado José Carlos Rodrigues Amarante, presidente
da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino,
dos colaboradores e de todas as pessoas direta e indiretamente envolvidas com a entidade. “Padre Albino está
física e espiritualmente presente no cotidiano de Catanduva onde realizou muitas obras e, após sua morte, muitos milagres. E a maior prova de que essa presença é real
está justamente no dia a dia desta Fundação: piedosa,
simples, austera e que vive exclusivamente em atenção
aos mais necessitados”, complementou.
Além da moção e do discurso, Malheiros ainda usou
as redes sociais para lembrar a importância da data. Em
suas páginas do Facebook publicou uma imagem do
Padre Albino e destacou a seguinte frase: “FPA, 50 anos
cuidando de nossa gente”.

Disponibilidade de atendimento na saúde é discutida com ministro
Divulgação

A saúde pública foi o tema tratado com o ministro
Aloysio Nunes.
Em março, o Administrador do Hospital Padre Albino,
Rogério Bartkevícius, acompanhado pelo neurocirurgião
Alexandre Haddad de Souza, esteve em São Paulo para
reunião com o Ministro de Relações Internacionais, Aloysio Nunes, para tratar sobre estratégias de melhoria no
atendimento da saúde pública de Catanduva e região.

De acordo com Bartkevícius foram apresentadas
as necessidades relacionadas ao financiamento e
custeio das demandas de neurocirurgia e cardiologia
intervencionista, apontamentos crescentes na região
de atuação do Hospital Padre Albino. “O aumento da
demanda de pacientes não acompanha o volume de
procedimentos pactuados com o SUS e por se tratar
de procedimentos de alta complexidade, a disponibilidade do atendimento na região pode significar a
vida ou a morte dos pacientes que necessitam do tratamento”, afirmou.
O pedido foi encaminhado ao ministro devido sua forte atuação política e ligação com a Fundação por ser da região de Catanduva. Em março de
2014, participou de inauguração de nova ala de salas
de aula do Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA, que leva o nome do seu pai, Dr. Aloysio Nunes
Ferreira. Ainda de acordo com o administrador, “houve
feedback positivo por parte do Ministro, que se prontificou a encaminhar o pedido à Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo”.

Novos médicos residentes se
integram à rotina do HPA e HEC
No dia 4 de abril, 50 novos médicos residentes foram recepcionados e integrados, através da Comissão
de Residência Médica do Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA, aos serviços e protocolos hospitalares.
Os médicos residentes passaram por quatro oficinas: Controle de infecções hospitalares, em que o tema
escolhido foi a correta higienização das mãos e os vários tipos de isolamento e técnicas para diminuir as infecções; a Farmácia clínica, onde foram orientados para
uma prescrição assertiva, considerando desde o preenchimento completo dos dados e emprego de nome
genérico, a lista atualizada de medicamentos padronizados na Fundação Padre Albino, que está disponível
nas enfermarias e Intranet, e para a alta hospitalar e
ambulatórios, para que seja seguida a Relação Nacional
de Medicamentos Essenciais (RENAME), e sobre a importância do preenchimento correto das fichas de antimicrobianos controlados, de acordo com as diretrizes
nacionais e internacionais, a fim de mitigar a resistência bacteriana; a oficina Time de Resposta Rápida, que
visa diminuir a mortalidade dos pacientes graves internados nos hospitais da Fundação e, por fim, o Pronto
Socorro do Hospital Padre Albino, em que foram abordadas medidas para melhorar a logística e agilizar as intervenções no PS, com ênfase no prontuário eletrônico.
As oficinas foram acompanhadas pelo coordenador
da Residência Médica da UNIFIPA, Dr. Eduardo Marques
da Silva, pelos infectologistas Dr. Silvio Ribeiro, Dr. Arlindo Schiesari Junior, pelas enfermeiras da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) Rosana Braz e
Fabiana Pacheco, pelos coordenadores médicos Dr. Rogério Lima e Dr. Luís Fernando Colla, pelos enfermeiros
Jefferson Cavalgante, Ariane Rogotti, Tatiane Russo e
Amanda Herculano e pelos farmacêuticos Belmiro Morgado Júnior e Nara Garcia.
Divulgação

Treinamento sobre uso de material de limpeza
No último dia 9 de abril, a equipe do Serviço de Higiene e Limpeza do Hospital Emílio Carlos (HEC) recebeu o
treinamento “Segurança no manuseio de produtos químicos e limpeza de superfície” ministrado por Wagner
Bueno Motta.
No treinamento os colaboradores foram capacitados sobre a diluição correta dos saneantes e a limpeza

das superfícies para que não haja desperdício de produtos. “Conscientizarmos a equipe sobre o uso correto
do material de limpeza é fundamental, pois garantimos
a higiene do nosso hospital e, ao mesmo tempo, otimizamos custo com o consumo consciente”, ressalta Elisabete Tedokon, enfermeira responsável pelo Serviço de
Higiene Hospitalar.

Coral da APAE se apresenta no HEC

Treinamento sobre atividades
e operações insalubres

Marcella Milani

Na manhã do dia 25 de abril o coral da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Catanduva se
apresentou no saguão principal do Hospital Emílio Carlos. Pacientes e colaboradores assistiram a apresentação
alusiva ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo,
comemorado em 02 de abril.

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho/SESMT, através do
engenheiro de segurança do trabalho Rodrigo Manzoni, promoveu treinamento sobre a “NR 15 - Atividades e operações insalubres” dia 12 de abril, as 9h30 e
13h30, para funcionários do Ambulatório Médico de
Especialidades Catanduva/AME, sob administração da
Fundação Padre Albino. O objetivo foi capacitar e reciclar a equipe de Enfermagem e do Serviço de Higiene
e Limpeza daquela unidade sobre insalubridade. 13
colaboradores participaram do treinamento, ministrado para atender ao cronograma de ações e plano
anual de treinamentos.
CIPA A palestra mensal da CIPA Gestão 2018/2019
tratou de qualidade de vida. O tema “A promoção de
qualidade de vida do trabalhador e compreensão sobre
ergonomia” foi abordado pelo educador físico da Fundação Padre Albino e do GAT – Grupo de Apoio ao Trabalhador Rodrigo Sebastião Matheus dia 19 de abril último,
na sala de treinamento.

Uma das oficinas foi a da correta higienização das mãos.

FPA forma Comitê de orientação
para higienização das mãos
No dia 10 de abril, o Núcleo de Segurança do Paciente da Fundação Padre Albino formou o comitê
responsável pelas ações de orientação de higiene das
mãos para os funcionários dos hospitais Emílio Carlos
e Padre Albino.
Durante a reunião todos participaram de capacitação de fricção antisséptica com preparações alcoólicas.
Os funcionários aplicaram um simulador de germes luminol e colocaram as mãos dentro da caixa pedagógica que, através de luz negra, indica os locais onde a
higienização não foi feita de forma correta.
Higienizar as mãos para evitar infecções é uma das
metas internacionais de segurança do paciente estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
como meta 5.
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Aula magna da Agronomia ressalta
a importância da 1ª turma
Marcella Milani

A 1ª Turma da Agronomia UNIFIPA.
O curso de Agronomia da UNIFIPA realizou sua aula
magna no dia 9 de abril último, às 19h30, no Anfiteatro
Padre Albino, com palestra do engenheiro agrônomo
Luís César Pio, que abordou “O perfil e o mercado de
trabalho do engenheiro agrônomo”.
A abertura da solenidade foi feita pelo reitor da
UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, que, ao homenagear a
primeira turma do curso no primeiro ano de instalação
do Centro Universitário, leu o nome de todos os seus
integrantes, assim como dos professores.
Lembrando seu tempo de professor, Dr. Jimenes
disse que sempre gostou de ministrar aula para turmas pequenas. “O professor pode olhar para cada aluno e sabe que algo será levado daquela aula, além do
que é grande a possibilidade dos alunos se tornarem
uma família”, ressaltou. Disse também da certeza que
eles terão qualidade de ensino e que o curso vai ficar
cravado na região como um dos melhores, senão o
melhor, em função do que será oferecido.
Dr. Jimenes, reafirmando a certeza de que os alunos
fizeram a melhor escolha pelo curso de Agronomia da
UNIFIPA, informou que no livro sobre Padre Albino, na
página 90, consta que “em ata do Conselho de Curadores da Fundação, de 22/05/73, alguns meses antes da
morte, consta que Monsenhor Albino tencionava criar
uma Faculdade de Agronomia, insistindo muito em se
conseguir para isso a Fazenda Experimental do Governo do Estado em Pindorama – SP”. Para ele, foi uma premonição que hoje se tornou realidade.
O coordenador do curso de Agronomia, Prof. Dr.
João Paulo Ferreira, disse da sua surpresa e orgulho

ao saber que Padre Albino já pensava em instalar
Agronomia em Catanduva e se comprometeu a fazer
o melhor, sempre, e colocar o curso na elite, formando
excelentes profissionais.
O agrônomo Luís César Pio lembrou-se da sua paixão pela agronomia e como ela foi despertada. Disse
do privilégio daqueles alunos, pois fazem parte da primeira turma de um curso novo numa instituição que
tem 50 anos! Informou sobre os questionamentos que
devem ser feitos para a escolha da profissão, lembrando que ela foi a primeira a ser regulamentada no Brasil,
em 1933, antes da Medicina.
Citou que o mercado de trabalho precisa de profissionais com capacidade técnica; éticos; proativos;
comprometidos com a empresa, com o trabalho, com
o resultado; que trabalhe em equipe; tenha visão globalizada, seja automotivado, autoreciclado, com equilíbrio emocional, inteligência emocional e maturidade.
Por fim, apontou que “mais valem as atitudes do que
o conhecimento; melhor, boas atitudes com os fundamentos técnicos” e alertou os alunos da importância de
serem da primeira turma de um curso que vai dar o melhor de si para eles.
Luís César Pio é engenheiro agrônomo formado
pela UNESP de Jaboticabal, especialista em proteção de
plantas pela Universidade Federal de Viçosa/MG e em
projetos de máquinas pela Universidade de Lavras/MG,
fundador e proprietário da Herbicat Ltda, MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e trabalhou por quatro anos com pesquisa e desenvolvimento
na Elanco Química.

Pedagogia leva o Sítio do Pica Pau Amarelo para o shopping
O curso de Pedagogia da UNIFIPA, em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, levou muita diversão, histórias e “Emílias” em evento realizado dia 18 de
abril no Garden Shopping Catanduva, atraindo dezenas
de crianças e adultos.
Contação de histórias, apresentações musicais, distribuição de livros e máscaras e oficinas de pintura e dobraduras, além de atividades lúdicas pedagógicas envolveram a todos no mundo encantado de Monteiro Lobato.
As atividades foram promovidas pelas alunas da 4ª série,
sob a supervisão da Profª Ma. Eunice Aguiar Alonso.
Tem Arte No dia 22 de abril foi realizado no Recinto de exposições “João Zancaner”, em Catanduva, o
evento Tem Arte, parceria da TV Tem e da Prefeitura do
município. O curso de Pedagogia participou do evento,
através de seus docentes e alunos, que realizaram brincadeiras pedagógicas, gincanas e contação de histórias
para as crianças.

Visita Como é tradição, a 1ª série do curso visitou o
Museu Padre Albino, no início de abril, e conheceu suas
instalações, em visita guiada pelo diretor, Prof. Sérgio
Bolinelli. De acordo com a coordenadora do curso, Profª
Drª Silene Fontana, a visita se deve “a importância da
nossa história na formação de professores”.
Marcella Milani

As Emílias invadiram o shopping, encantando a criançada.

Colégio Catanduva forma 1ª turma
de Técnicos em Enfermagem
O Colégio Catanduva, mantido pela Fundação Padre
Albino, formou no último dia 19 de abril, às 19h30, no
Anfiteatro Padre Albino, a sua primeira turma de Técnicos em Enfermagem, composta por 21 formandos.
A solenidade foi iniciada com a formação da mesa
e entrada dos formandos. A mesa foi formada pelo Dr.
José Carlos Rodrigues Amarante, presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino; pela
secretária geral Josiane Aparecida Zambon, representando o reitor do Centro Universitário Padre Albino/
UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes; pela Profª Tânia Maria
Mazinini Pimentel, diretora do Colégio Catanduva, pelo
Prof. Benedito Carlos Rodrigues, coordenador técnico
responsável e paraninfo da turma, e pelas professoras
Ana Lúcia dos Santos, Daniela Osório Palin Moraes, Ketherine Zaniboni Felice e Simone Aparecida Trovó.
A formanda Ana Paula Aparecida Fernandes fez o
juramento em nome dos concluintes; a formanda Carla
Christina Correia falou sobre as memórias e experiências da turma durante o curso e o formando Wanderson
José Raimundo homenageou os professores presentes.
O Prof. Benedito Rodrigues, a Profª Tânia Pimentel
e o Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, em seus discursos, cumprimentaram os formandos, falaram sobre
o sonho realizado de implantar o curso e a importância da primeira turma. Dr. Amarante lembrou a vocação
para a assistência a saúde da Fundação e a preocupação de Padre Albino que justamente lutou para a instalação de uma faculdade de medicina para dar suporte
ao Hospital Padre Albino e assim cuidar dos doentes.
O curso é noturno, com quatro módulos semestrais, e duração de dois anos. Mais informações pelo fone 3522-4177.
Imprensa/FPA

A 1ª Turma de Técnicos em Enfermagem do
Colégio Catanduva.

Visita técnica a usina
O curso de Agronomia realizou, no dia 7 de abril, visita técnica na Usina Colombo, no município de Ariranha.
Os alunos foram recepcionados pelos funcionários da
empresa que abordaram todos os complexos produtivos
da indústria e área agrícola, evidenciando a dinâmica da
usina, fundadores, missão e a importância do cultivo da
cultura de cana-de-açúcar na região e no país.
Os alunos também conheceram as práticas agrícolas de preparo de solo em campo e os aspectos operacionais da área de produção da matéria prima que
será base para produção de açúcar, álcool e energia. A
visita faz parte das atividades da disciplina “Introdução
à Agronomia” e foi guiada pelo funcionário do departamento técnico da Colombo e aluno do curso Mário
Motta, pelo diretor José Osmar Colombo e pelo gerente
agrícola José Luís Menossi.

Palestra sobre métodos contraceptivos
No último dia 11 de abril, o curso de Enfermagem da
UNIFIPA recebeu o médico Bruno Christiani Sabino que
ministrou a palestra “Métodos contraceptivos”, atividade da disciplina “Saúde da Mulher”, de responsabilidade da Profª Mª Luciana Braz de Oliveira Paes.
Mestrado O Prof. João César Jacon recebeu qualificação de sua dissertação de mestrado “Métodos de
Ensino-Aprendizagem sobre Ressuscitação Cardiopulmonar para Graduandos de Enfermagem” e será orientado pela Profª Drª Lúcia Marinilza Beccaria, da FAMERP
(Faculdade de Medicina de Rio Preto).
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8 trabalhos do Grupo de Pesquisa em
Fitoterápicos da UNIFIPA serão
apresentados na França
Oito trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de
Pesquisa em Fitoterápicos da UNIFIPA foram aceitos
para apresentações orais e em painéis no VII Congresso
Internacional de Plantas Medicinais e Aromáticas
(VII CIPAM - International Congress on Medicinal
and Aromatic Plants), que será realizado de 25 a
28 de junho próximo na Universidade de Toulouse,
na cidade de Toulouse, França. Na sexta edição do
Congresso, em 2016, em Coimbra, Portugal, também
foram apresentados quatro trabalhos do Grupo de
Pesquisa em formato painel.
Os trabalhos foram desenvolvidos sob orientação
das professoras doutoras Ana Paula Girol e Andreia
de Haro Moreno, dos cursos de Biomedicina,
Enfermagem, Medicina e Agronomia, e envolvem

resultados de trabalhos de doutorado do Prof. Lucas
Possebon, preceptor do curso de Medicina e docente
do curso de Agronomia, e de alunos de iniciação
científica dos cursos de Biomedicina e Medicina. As
apresentações no Congresso serão feitas pela Profª
Ana Paula (oral e painel), Profª Andreia (oral e painel)
e Profª Sara Souza Costa (painel), preceptora da
Medicina e docente da Agronomia.
Para a Profª Ana Paula, “isso demostra o crescimento
e consolidação do nosso Grupo de Pesquisa”. Segundo
a professora, ainda, desses trabalhos anteriores foram
publicados artigos científicos em revistas internacionais,
o que proporcionou diversos convites a ela e demais
membros do grupo para participação como speaker
(palestrante) em diferentes congressos internacionais.

Simulado do OSCE
Marcella Milani

No dia 24 de março, 15 alunos da
pós-graduação “Citologia Esfoliativa
e Oncohematologia” do curso de
Biomedicina da UNIFIPA participaram do simulado OSCE, que tem por
objetivo avaliar a habilidade associada à teoria, ou seja, simulação de
possíveis situações que o profissional poderá encontrar no dia a dia da
profissão.
“No simulado, os participantes
receberam quadros clínicos, fixados
nas portas dos consultórios, com o
tempo de 30 segundos para ler e
interpretar cada caso e, ao entrar
na sala, tiveram três minutos para
desenvolver a simulação de caso”,
informou o Prof. Me. Daniel Gonçalves, que participou da simulação.

O OSCE simula situações do dia-a-dia da profissão.

Tipagem sanguínea
O curso de Biomedicina realizou no dia 13 de abril,
no Tiro de Guerra de Catanduva, exames para determinar a tipagem sanguínea (sistema ABO; Rh) dos soldados ingressantes em 2018. A ação foi coordenada pelo
Prof. Me. Daniel Henrique Gonçalves, que contou com
a colaboração do aluno do segundo ano e alistado no

Tiro de Guerra Gílver Mauri Macias Júnior.
O Subtenente do agrupamento, Alexandre Relly,
explicou que os atiradores têm a necessidade de saber
seu tipo sanguíneo, primeiramente por uma emergência e também para ajudar em campanhas de doação
de sangue.

Evento discute o acesso aos medicamentos
A Liga do Coração do curso de Medicina da UNIFIPA promoveu dia 05 de abril, no Anfiteatro Padre Albino, o evento “Ênfase na Cardiologia – Como melhorar
o acesso aos medicamentos e a importância da farmacoeconomia”, com palestra do Dr. Marcelo Queiroga e
presença de alunos e médicos de toda a região.
Dr. Marcelo Queiroga é Diretor do Serviço de Emergência e de Cardiologia Intervencionista do Hospital
Alberto Urquiza Wanderley, de João Pessoa/PB; Diretor do CRM-PB; membro da Câmara Técnica de Avaliação de Novos Procedimentos do Conselho Federal de

Medicina e ex-presidente da Sociedade Brasileira de
Cardiologia Intervencionista.
Dermatologia No dia 11 de abril, no Anfiteatro Padre Albino, foi realizada a 1ª Jornada de Dermatologia
organizada pela Liga de Dermatologia do curso de Medicina. A jornada reuniu estudantes de medicina para
tratar sobre os temas “Hanseníase: manifestações clínicas e tratamento” e “Arboviroses: Zika, Chikungunya,
Dengue e Febre Amarela”, com palestra ministrada
pelo Dr. Fred Bernardes Filho, dermatologista e doutorando do Programa de Clínica Médica – FMRP-USP-RP.

Lions Clube oferece almoço de Páscoa
Como já é tradição, no dia 31 de março o Lions Clube
de Catanduva, sob a presidência do casal Márcia-Dr. Gilberto Germano, ofereceu almoço de Páscoa aos idosos
do Recanto. O casal estava acompanhado do conselheiro
responsável pelo Recanto, Rodrigo Alonso Garcia. A nutricionista e docente do curso de Nutrição do IMES-Fafica
e seus alunos do 3º ano ofereceram chocolates. No dia
29, a Srª Regina Monteleone doou 50 ovos de Páscoa.
No dia 28, às 13h00, a psicóloga Lilian Karla Buniak
Pinto ministrou palestra “Você no divã” aos funcioná-

rios. O objetivo foi mostrar aos colaboradores como
ser mais forte, ter mais amor próprio e tentar dar o
melhor de si para viver bem consigo mesmo.
No dia 27, às 9h00, foi realizado o Café Humanizado aos funcionários com entrega de chocolates como
lembrança de Páscoa. Também no dia 27, a Srª Elizabete Fonseca comemorou seu aniversário junto aos idosos com um café da tarde e o Pe. Francisco abençoou a
aniversariante e todos os idosos. O Café Humanizado
de abril foi realizado no dia 18.

Artigo de pesquisa da Medicina
é publicado em revista
O artigo “Informação genética na mídia digital: o aconselhamento genético”, autoria das egressas do curso de
Medicina da UNIFIPA em 2017 Camila Pereira Pires, Júlia
Folgitto de Oliveira e Marina Perozin de Faveri, sob orientação da Profª Drª Nilce Barril, foi publicado no volume
29(1) de 2018 da revista Medical Perspectives, periódico
indexado em diferentes bases de dados científicos mundiais e com Qualis Capes igual a B.
Para a Profª Nilce, “a publicação evidencia que a UNIFIPA está desenvolvendo pesquisas de relevância no cenário científico que, ao serem publicadas em revistas relevantes e de alcance mundial, possibilita a divulgação do
nome da instituição”.

Exercício físico e doenças
cardiovasculares
O curso de Educação Física – Bacharelado da UNIFIPA promoveu no dia 9 de abril palestra sobre exercícios
físicos aplicados em pessoas com doenças cardiovasculares, ministrada pelo profissional de Educação Física Renan Floret Turini, doutorando em Clínica Médica Aplicada à Cardiologia da Faculdade de Medicina de Botucatu.
De acordo com o coordenador de extensão, Prof.
Me. Américo Lourenço, o tema é de grande relevância
para os alunos. “Doenças vasculares ocupam o primeiro
lugar na lista das que mais matam brasileiros tendo em
vista que todos os pacientes com disfunções cardiovasculares necessitam de intervenções através de exercícios físicos dosados de forma adequada e específica”.
A palestra foi realizada em parceria com o CREF/
SP (Conselho Regional de Educação Física) e teve o
objetivo de orientar os alunos sobre a importância e a
responsabilidade do profissional de educação física no
atendimento de grupos específicos.
Atividade física e saúde mental Os alunos dos
cursos de Licenciatura e Bacharelado participaram da
atividade de extensão “Saúde mental e atividade física”
nos meses de março e abril, quando a psicóloga Lilian
Buniak abordou a ligação entre a prática e o bem estar
mental do indivíduo.
Egressos No dia 24 de março, o curso de Licenciatura
promoveu o curso de Acantonamento para alunos e profissionais da área e de Pedagogia. O Prof. Marcus Seixas
apresentou novos jogos, brincadeiras e gincanas, além da
organização e logística das mesmas. O curso foi gratuito.

Terceira Idade recebe a SAEC e
conhece serviços do setor
No dia 3 de abril, a Faculdade da Terceira Idade recebeu a equipe da Superintendência de Água e Esgoto de
Catanduva (SAEC), quando foram abordados temas relacionados aos aquíferos utilizados na captação de água e
distribuição para o município, totalizando 59 poços com
150 metros de profundidade no Aquífero Bauru e quatro
poços de 800 metros no Aquífero Guarani.
A equipe também abordou sobre o tratamento da
água através de análise de controle de qualidade, as precauções e controle de perdas e também sobre o sistema
de tratamento de esgoto que, atualmente, segundo a
SAEC, conta com oito córregos que cortam Catanduva e
desaguam no Rio São Domingos, todos já despoluídos.
Divulgação

As alunas receberam informações variadas sobre a
água consumida em Catanduva.
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Fundação apresenta seus valores

Em solenidade realizada no último dia 18 de abril, a
Fundação Padre Albino apresentou aos seus gerentes,
coordenadores e supervisores, entre outros, os seus
valores organizacionais - crenças e atitudes que dão
personalidade à instituição, definindo uma “ética” para
a atuação das pessoas e da organização como um todo.
O presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, na abertura do evento, disse
que a Fundação não estava mudando, mas dando nova
roupagem aos valores já existentes.“Não basta dar redação
bonita e adequada aos valores que nós entendemos que
a instituição deve ter se nós não vivenciarmos os valores
que ela tem”, ressaltou. Para Dr. Amarante, a “instituição
não tem inteligência, ela não interage; os valores que
vamos colocar em nome da instituição são os valores que

ela precisa exercer diante da sociedade,
pois de nada adianta falar desses
valores se nós não os vivenciarmos”. Por
fim, lembrou que os valores são muito
importantes, mas há necessidade de
tomar cuidado com os contra valores,
tão importantes quanto os outros.
“Cabe a mim, presidente da instituição,
vivenciar e dar exemplo. Estamos
falando para nós”.
Em seguida, o coach Otávio
Calonge apresentou os valores
Fundação Padre Albino, abordando a
cultura e resultados e a importância
da cultura organizacional. Os valores
são comprometimento; empreendedorismo;
profissionalismo; respeito; sustentação do histórico
da Fundação Padre Albino; trabalho em equipe e
transparência.
A gerente de RH, Cristiane Oliveira, falou sobre
comportamento, comparando as abelhas com os seres
humanos. Disse que as abelhas possuem meios de
vida e organização, de certa forma parecidos com os
seres humanos. Andam em grupo; têm poucas chances
de sobreviver sozinhas e são símbolo de disciplina
e lealdade. “A força e sobrevivência de uma colmeia
depende do seu enxame, ou seja, do trabalho em
grupo no qual cada indivíduo tem sua importância na
disseminação do pólen”, ponderou. Cristiane esclareceu,
então, que a colmeia é a empresa e o pólen, os valores.
“Com organização, comprometimento e empenho

CEPRAJUR do Direito oferece novas atividades práticas
O Centro de Práticas Jurídicas (CEPRAJUR) do curso
de Direito da UNIFIPA implantou neste semestre duas
novas atividades, direcionadas aos alunos: a Clínica de
Mediação, Conciliação e Arbitragem e a Oficina de Análise de Acórdãos.
De acordo com o Prof. Me. Donizett Pereira, coordenador do Ceprajur, a Clínica de Mediação, Conciliação e
Arbitragem pretende oferecer aos alunos aprendizado
mais eficiente sobre as técnicas de solução extrajudicial
de conflitos, “forma de atuação do profissional de Direito que ganhou nova roupagem com a entrada em vigor
do Novo Código de Processo Civil e que tem por objetivo evitar as custosas demandas judiciais em ações cujo
objeto seja a violação de direitos disponíveis”.
Donizett explica que “por meio da intervenção de
um profissional habilitado e na maioria das vezes treinado pelo próprio Tribunal de Justiça, as pessoas que
experimentaram algum tipo de dano em seu patrimônio podem recorrer aos órgãos que trabalham com
intermediação de conflitos (Procon, Câmaras de Conciliação e Arbitragem, CEJUSC) e lá terão uma grande
possibilidade de encontrar uma solução menos traumática do que a via judiciária”.

O professor ressalta que “o Poder Judiciário aglutina
um volume de processos extraordinário, que impede
uma prestação de serviço público eficiente na área jurídica e os profissionais do direito devem estar preparados para a via alternativa da solução extrajudicial, com
seu alto potencial de resolutividade”.
Já a Oficina de Análise de Acórdãos tem como objetivo propiciar aos alunos técnica mais eficiente para extrair das decisões judiciais todos os elementos que nela
estão contidos. “Os acórdãos, que são as decisões judiciais proferidas em grau de recurso, oferecem aprendizado muito eficiente, na medida em que representam
o entendimento jurisprudencial das mais altas cortes
do país, servindo de orientação para o profissional de
Direito”, esclarece Donizett.
“Aprimorar a técnica para leitura eficiente das decisões judiciais propiciará ao profissional de Direito,
principalmente aos advogados, melhor atuação em
suas atividades rotineiras e, por extensão, atendimento mais eficaz aos jurisdicionados, que concentram em
torno do Poder Judiciário grande expectativa em relação à mitigação de suas mazelas”, finaliza o coordenador do Ceprajur.

podemos alcançar um nível maior de trabalho em equipe,
compartilhando os valores da empresa e desenvolvendo
habilidades importantes para nossa vida profissional
e pessoal”, finalizou. Por fim, funcionários dos vários
Departamentos da Fundação, identificados por cada
valor, entraram no local e distribuíram aos presentes
um pirulito formado por sachês de mel adesivados com
cada um dos valores, juntamente com a figura de uma
abelha (funcionária caracterizada), demonstrando a
importância da disseminação dos valores.
O setor de Marketing irá preparar peças para
disseminação dos valores para todos os funcionários
da Fundação, que estarão no verso do novo crachá
da instituição.

Direito promove Seminário
Integrado de Pesquisa e
Extensão e lança revista
O curso de Direito da UNIFIPA promoveu dia 22 de
março, no Câmpus São Francisco, o V Seminário Integrado de Pesquisa e Extensão, o lançamento da 12ª edição da revista “Direito e Sociedade”, apresentação de
egressos e a palestra “Educação superior e a formação
do estudante no curso de Direito”, ministrada pelo Prof.
Dr. Vicente de Paula Almeida Júnior, Diretor de Políticas
e Programas de Educação Superior do MEC.
O Prof. Vicente apresentou, de forma bem clara e
objetiva, sua experiência com Educação Superior e a
importância da boa formação dos alunos dos cursos
jurídicos. Em seguida, as professoras coordenadoras
de Extensão, de Pesquisa e da revista apresentaram os
resumos das atividades desenvolvidas em 2017 e os
projetos para 2018, acompanhados da exposição, por
alunos, dos seus trabalhos na Extensão, Pesquisa e revista. A presidente da Comissão de egressos do curso,
Leila Masteguin, fez um breve relato das atividades dos
egressos junto ao curso.
O Prof. Dr. Vicente de Paula Almeida Júnior é pós-doutor em Educação pela USP, mestre e doutor em educação
pela UNICAMP e professor licenciado da UNESP, além de
professor licenciado da UFFS/Universidade Federal da
Fronteira Sul (UFFS), sediada na cidade de Chapecó, em
Santa Catarina, onde ocupou o cargo de pró-reitor de
Planejamento. Prof. Vicente também ocupou o cargo de
Secretário de Educação de Catanduva.
Divulgação

Sessão simulada de mediação
Divulgação

Cada aluno representou o papel de uma das partes
envolvidas.
Protagonizada pelos alunos do segundo ano, o curso
de Direito realizou sessão simulada de mediação dia 03
de abril no Salão do Júri do Câmpus São Francisco. A ati-

vidade foi oferecida pelo CEPRAJUR, por meio da Clínica
de Mediação, Conciliação e Arbitragem e contou com a
participação dos alunos do segundo ano B, que se prepararam durante três semanas, discutindo e resolvendo
caso hipotético envolvendo uma sucessão de empresas.
Os alunos estudaram vários princípios de Direito Empresarial e regras de sucessão hereditária, aplicando-os
ao caso formulado. Cada estudante representou o papel
de uma das partes envolvidas no conflito e que normalmente participam em uma mediação, ou seja, as partes
e o mediador ou conciliador e advogados, formulando
suas teses e argumentando em prol de seus clientes e ou
propondo soluções para o conflito.
Na mesma ocasião e aproveitando a oportunidade,
os alunos protagonizaram uma audiência simulada com
a mesma hipótese estudada, ampliando os papéis para
que nela também fossem representados juízes e serventuários da justiça.

O Prof. Dr. Vicente falou sobre sua experiência com
Educação Superior.

Doe alegria aos idosos do
Recanto Monsenhor Albino
O Recanto Monsenhor Albino lançou campanha para
angariar patrocinadores que adotem o pagamento de
tevê a cabo para que os idosos possam acompanhar os
jogos da Copa do Mundo 2018. Para fazer parte dessa
campanha basta entrar em contato através do telefone
3311-3365, na Coordenadoria da Fundação Padre Albino.
O engenheiro clínico Renato Okamoto já doou a
tevê; agora só falta a assinatura da tevê a cabo. A Copa
do Mundo, na Rússia, começa dia 14 de junho.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

NEFROLOGIA
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Farid Felício Casseb Neto - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586

NEUROLOGIA CLÍNICA
(Adulta e infantil) Eletroencefalografia computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia e potenciais evocados audivo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera - •Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438 - Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento cerebral.
•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO
•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr. - Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin - Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269
PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz - Rua Ceará, 847 - Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Drª Gisele Maria Couto - Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios - Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436
PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino - Rua 13 de Maio 1269 - Tel: (17) - 3522-5396

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E ESTUDO DOS FLUXOS
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
REUMATOLOGIA
•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti - Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
UROLOGIA
•Dr. Wilmar Calil de Mello - Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino - Rua Maranhão, s/nº

Atualização em Psiquiatria discute déficit
de atenção e hiperatividade
A Liga de Neuropsiquiatria do curso de Medicina
da UNIFIPA promoveu palestra com a coordenadora
da Unidade de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da UNIFESP, Drª Ivete Gianfaldoni Gattas, no dia 18
de abril, no Anfiteatro Padre Albino.
Na palestra foram abordados o histórico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, fisiopatologia, os mitos criados em torno do tema, a discussão
da real existência, as repercussões na criminalidade e
novos estudos e avanços na área.
Estudo multicêntrico O Prof. Me. Ricardo Gonsaga, do curso de Medicina da UNIFIPA, participou de
estudo multicêntrico com mais de 120 instituições de

todos os continentes. O objetivo foi obter visão global
da doença apendicite aguda e descrever a investigação clínica e diagnóstica mundial e o manejo nos departamentos de cirurgia de urgência.
De acordo com Prof. Ricardo, “é a doença cirúrgica
mais comum e a apendicectomia (retirada cirúrgica do
órgão) é o tratamento de escolha na maioria dos casos.
O diagnóstico correto é fundamental para diminuir a
taxa de apendicectomia negativa ou não terapêutica.
O tratamento pode tornar-se difícil em casos complicados”, explicou. O estudo foi publicado no dia 16 de
abril no World Journal of Emergency surgery (Fator de
impacto 2,282 – 2016).

A arte de encantar o cliente
Parceria do Núcleo de Educação Permanente da Fundação Padre Albino com o SENAC Catanduva, funcionários da Fundação participaram do treinamento “A arte de
encantar o cliente” dia 11 de abril último.
O treinamento teve a duração de 6 horas e será ministrado para a segunda turma nos dias 9 e 16 de maio. As inscrições devem ser feitas com Cláudia (NEP) no ramal 3278.
Público LGBT
Nos dias 05 e 10 de abril, os hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos, mantidos pela Fundação Padre Albino, promoveram a palestra “Acolhimento para o público LGBT”.
A palestra foi ministrada pelas funcionárias Ana Lúcia dos
Santos, Enfermeira Coordenadora do Núcleo de Educação
Permanente e Natália Bittencourt, psicóloga, para colaboradores que realizam atendimento ao público e interessados.
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FPA pede ao Estado liberação
de recursos para a Radioterapia

Alunos da Pedagogia abraçam o HCC

Divulgação

No período de 26 de fevereiro a 02 de março, o curso
de Pedagogia da UNIFIPA realizou a VII Semana de Integração dos Calouros, com atividades lúdicas, culturais e
sociais organizadas pelos próprios alunos.
Para a realização de cada atividade os alunos de todas as séries foram divididos por equipes e na Prova da
Solidariedade foram arrecadados R$ 4.094,00, revertidos ao Hospital de Câncer de Catanduva/HCC.
Marcella Milani

O pró-reitor acadêmico e de graduação da UNIFIPA,
Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, Dr. José Carlos
Rodrigues Amarante, presidente da Diretoria Administrativa, e a Profª Drª Silene Fontana, coordenadora
do curso de Pedagogia.

Deputado Marco Vinholi, o então governador Alckmin e Reginaldo Lopes.
Representando a Fundação Padre Albino, o gerente do Centro de Serviços Compartilhados/CSC, Reginaldo Lopes, acompanhado do deputado estadual
Marco Vinholi (PSDB), participou no último dia 31 de
março da inauguração do Hospital Estadual de Sorocaba (chamado também de novo Hospital Regional),
que contou com as presenças do então governador
Geraldo Alckmin e do então secretário estadual da
Saúde, Davi Uip.

No evento, Reginaldo Lopes entregou ao governador Alckmin cópia dos ofícios de solicitação dos R$ 2
milhões necessários para o término das obras do Serviço de Radioterapia da Fundação que, concluído, propiciará a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva.
Alckmin garantiu que analisaria o pedido.
E foi o que aconteceu. O Diário Oficial do Estado de
07/04/18 publicou a liberação da verba, que ainda não
foi creditada na conta da Fundação Padre Albino.

Diretores da COFCO International visitam a Radioterapia
Imprensa/FPA

Dr. Amarante informou sobre a estrutura e as
atividades da Fundação.
José Alcides Hernandes Ferreira, diretor Agroindustrial; Luís Marcelo Spadotto, diretor de Operações, e João
Augusto Souza Castro, diretor de RH, da COFCO International, acompanhados pela coordenadora de Responsabilidade Social, Eliete Palhares da Silva Benetti, visitaram
na tarde do dia 17 de abril último, o Serviço de Radioterapia da Fundação Padre Albino, que vai proporcionar
a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC).
Eles foram recebidos pelo presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, pelo

diretor, pela gerente e pelo supervisor de Relações Institucionais do Setor de Captação de Recursos, Prof. Nelson Lopes Martins, Angélica da Costa e Carlos Sangiorgi,
respectivamente.
Dr. Amarante agradeceu a visita e informou aos diretores sobre a estrutura administrativa da instituição, as
dificuldades que as filantrópicas enfrentam, mas ressaltou
que a Fundação segue firme na busca pela qualidade.
Os diretores da COFCO disseram que faz parte da filosofia de trabalho da empresa estar próxima das comunidades com as quais trabalha e que dentro das limitações
vão colaborar com o HCC. Eles se disseram satisfeitos em
saber que na região haverá uma estrutura como a do
HCC e que há pessoas com essa vocação. Pediram sugestões para colaboração indireta, ou seja, realização de
campanhas em conjunto e internas com os funcionários
da empresa, assim como divulgação das ações desenvolvidas pelo setor de captação de recursos.
Por fim, visitaram o Serviço de Quimioterapia e o
prédio da Radioterapia, que está pronto, esperando
apenas pela liberação do acelerador linear pelo porto
seco de Barueri.

Jovens aprendizes conhecem o HCC
Na manhã do dia 6 de abril, a Fundação Padre Albino recebeu a visita dos alunos do programa Jovem
Aprendiz do Senac Catanduva para conhecerem a
estrutura do Serviço de Radioterapia que está sendo
construído e que possibilitará a instalação do Hospital
de Câncer de Catanduva.
Os jovens escolheram o HCC para desenvolverem projeto integrador. Essa é a 2ª turma do programa que escolhe o
hospital para esse desafio. Após a visita, os alunos realizam
estudo de caso e levantam ações para ajudar o HCC.

Marcella Milani

Na tarde do dia 11 de abril, o presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, foi ao Ateliê Amor ao próximo
receber nova doação daquele grupo de voluntárias do
HCC/Hospital de Câncer de Catanduva.
A coordenadora Lourdinha Fávero entregou a Dr.
Amarante o recibo de depósito no valor de 10 mil reais,
resultado da comercialização das peças de artesanato
feitas pelas voluntárias do ateliê. Dr. Amarante agradeceu, disse novamente da importância do trabalho voluntário e finalizou: “Por favor, não parem”.
Divulgação

Dr. Amarante foi ao ateliê receber a doação.

Mimo de Páscoa
O Serviço de Quimioterapia da Fundação Padre Albino recebeu a doação de ovos de páscoa do supermercado Acapulco, da cidade de Novais. Os pacientes que estavam recebendo a medicação nos dias 28 e 29 de março
foram presenteados com o mimo pascal.

HCC sorteia fivelas no
Rodeio de Catanduva
O Hospital de Câncer de Catanduva realizou sorteios
diários de uma fivela country durante o Rodeio de Catanduva. Os sorteios aconteceram antes do show e o sorteado escolheu entre a fivela feminina ou masculina para retirada no dia seguinte após contato da equipe do hospital.
Os ganhadores foram Anderson Travagini; Larissa Paulino
de Oliveira; Eva Aparecida Lima e Élcio Gregorini.

Captômetro
Antes da visita, os jovens conheceram o projeto da
Radioterapia.

2º Bike no rolete pró HCC reuniu 600 pessoas
No último dia 15 de abril foi realizado o 2º Bike no
rolete pró Hospital de Câncer de Catanduva/HCC no
Recinto de exposições “Antônio Natal Crivelaro”, na cidade de Urupês. O almoço contou com a presença de
600 pessoas e cerca de 180 ciclistas que participaram
do percurso de 35 km de pedalada.

Ateliê Amor ao próximo doa R$ 10 mil

O 2º Bike, organizado por 50 voluntários, contou
com leilão de prendas e distribuição de brindes, além
do sorteio de uma bicicleta. A gerente do setor de
Captação de Recursos do Hospital de Câncer de Catanduva, Angélica Costa, prestigiou a ação que beneficiará o HCC com a renda do evento.

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 31/03/18:
Eventos e doações ......................................................R$1.885.354,84
Doações através do site .................................................R$ 37.341,77
Doações através do 0500 (2016/2017) ....................... R$ 3.205,00
Doações através da conta de energia elétrica.....R$ 262.939,50
Telemarketing ..............................................................R$ 1.443.529,60
Nota Fiscal Paulista ....................................................... R$ 320.386,06
TOTAL R$ 3.952.756,77
Faltam R$ 1.047.243,23
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Fundação apresenta programação comemorativa
dos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva

A Fundação Padre Albino reuniu na manhã do último dia 23 de abril seus membros conselheiros, autoridades e convidados para apresentar a programação especial elaborada para comemorar importante data para
Catanduva e região: os 100 anos da chegada de Padre
Albino a Catanduva, que coincide com a comemoração
dos 100 anos do município e os 50 anos da transformação da Associação Beneficente de Catanduva na Fundação Padre Albino.
A programação, apresentada pela Profª Drª Silene
Fontana, teve início dia 28 de abril, com missa de abertura, às 10h00, Igreja Matriz de São Domingos, e será
encerrada em dezembro, com gincana entre os Departamentos da Fundação.
Durante esse período serão realizados muitos eventos e ações para marcar a data, entre eles: filme documentário; projeto mosaico; exposição de fotos; peça
teatral com texto dos atores Carlinhos Rodrigues e Drika Vieira; ação nos bairros em parceria com a Prefeitura
Municipal; campeonato de futebol society; show com
Edson e Hudson, gratuito para funcionários celetistas e
cobrança de ingresso e venda de mesa para o público
externo; entrega de medalhas a funcionários; lançamento da atualização do livro sobre Padre Albino; congresso “Catanduva + 100: Prefeitura e Fundação Padre
Albino pensando o futuro”; concursos de redação, de
desenho e de curta metragem; inauguração do Serviço
de Radioterapia/HCC e plantio de 100 mudas de ipês no
entorno interno do Hospital Emílio Carlos. Toda a pro-

gramação está no site específico dos 100 anos – www. “Padre Albino, certamente, ficaria estarrecido com essa
fundacaopadrealbino.org.br/100anos
cifra”, afirmou, mas continuou: “Felizmente, por ter sido
Em seu discurso de encerramento, o presidente da um visionário e prevendo toda essa dificuldade, tamDiretoria Administrativa da Fundação, José Carlos Ro- bém nos legou outras fontes de recursos, que ajudam a
drigues Amarante, disse que não teve a felicidade de cobrir esses déficits”.
conhecer pessoalmente Padre Albino, mas imaginava,
Citou que graças às atuações dos representantes de
pelos relatos dos historiadores e de pessoas que convive- Catanduva junto ao legislativo federal e estadual, a Funram com ele, se aprovaria o que estava sendo feito e no dação Padre Albino tem conseguido importantes recurdecorrer dos próximos meses, justamente por ser avesso sos para viabilizar projetos de expansão e melhorias.
a homenagens e condecorações pessoais. “Creio que ele “Estamos próximos de implementar mais um imporabriria uma exceção e nos perdoaria; afinal, não é todo tante passo, que vai beneficiar a população de toda a
dia que se comemora um centenário da chegada de região no combate ao câncer. De onde quer que esteja,
uma pessoa que fez tanto por muitos”, ressaltou, acres- Padre Albino deve estar muito feliz com isso”.
centando que “humilde que era, provavelmente dividiria
Disse da felicidade de estar comemorando os prias homenagens com outros, afirmando que tudo o que meiros cem anos da grande obra de Padre Albino,
fez, não fez sozinho. Atitude digna dos grandes homens”. iniciada com a sua chegada a Catanduva. Considerou
No entanto, Amarante frisou que não dá para negar que “um dia talvez as sociedades não precisem mais de
que provavelmente nada teria acontecido se não fosse instituições como a Fundação Padre Albino, mas isso só
a sua liderança forte, autêntica e carismática. “Ouso di- será realidade quando o Estado for competente para
zer que Padre Albino foi a maior liderança em promo- prover os cidadãos em suas necessidades básicas. Enção social que Catanduva jamais teve; suas obras com- tão, as filantrópicas terão cumprido seu papel. Porém,
provam isso; elas dizem mais que qualquer palavra, por receio que este dia ainda esteja muito longe, o que eximais eloquente que seja”, salientou, emendando: “Su- ge de cada um de nós seguir o exemplo de Monsenhor
cessores do legado de Padre Albino, hoje representado Albino; não podemos esperar que outros façam por nós
pelo Conselho de Curadores, temos consciência de que o que é de nossa responsabilidade”. Por fim, convidou a
recebemos uma dificílima missão: a de manter viva e todos para participarem das atividades dos 100 anos.
atuante sua obra, sem poder contar com seu carisma e
Além de Dr. Amarante, compareceram ao lançamensua inquestionável liderança”.
to o Dr. Antonio Hercules, presidente do Conselho de AdAmarante lembrou que a Fundação Padre Albino “é ministração da Fundação Padre Albino; o prefeito Afonso
hoje uma das mais importantes instituições nas áreas Macchione Neto, secretários municipais, o deputado esda saúde, da educação e da assistência social na região, tadual Marco Vinholi (PSDB) e funcionários da instituição.
empregando diretamente mais
de dois mil funcionários, atenMarcella Milani
dendo mais de 300 mil pacientes por ano e proporcionando
ensino de qualidade a mais de
2.000 alunos. “Sendo uma instituição filantrópica, ou seja,
sem fins lucrativos, a Fundação,
assim como as demais do seu
gênero, apura déficits constantes nos seus departamentos de
saúde e assistência social em
razão do sub-financiamento da
tabela SUS. Junto com suas congêneres, atende mais de 50%
de toda a média e alta complexidade dos pacientes SUS”, informou, completando que nos
últimos sete anos a Fundação
bancou do próprio bolso mais
de R$ 65 milhões para manter
funcionando os dois hospitais
e o Recanto Monsenhor Albino. A programação foi iniciada em abril e termina em dezembro.

FPA vai à Brasília para solicitar ampliação dos
serviços de angioplastia e neurocirurgia
Divulgação

O diretor do Ministério (ao centro) virá a Catanduva.

O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação,
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, acompanhado do
administrador do Hospital Padre Albino, Rogério Barktevícius, se reuniu no dia 25 de abril, em Brasília, com o Dr. Fernando Machado de Araújo, diretor do Departamento de
Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde.
A audiência foi agendada pelo deputado federal Dr.
Sinval Malheiros (Podemos) e na pauta estavam a ampliação da contratualização dos serviços de Angioplastia e Neurocirurgia, além da Rede Cegonha. O diretor do
ministério foi convidado a conhecer os hospitais-escola
da Fundação Padre Albino e aceitou o convite, faltando
apenas a definição da data.
O chefe de gabinete do deputado, Jurandyr Bueno,
acompanhou Dr. Amarante na visita.

Imprensa/FPA

VISITA O presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, recebeu
dia 13 de abril a visita da deputada estadual Beth Sahão
(PT). Entre os assuntos, a comemoração dos 100 anos da
chegada de Padre Albino a Catanduva e a saúde, uma
vez que a deputada Beth apresentou várias emendas
que beneficiaram os hospitais da Fundação e o Recanto
Monsenhor Albino, às quais Dr. Amarante agradeceu.
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