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Fechamento Autorizado, pode
ser aberto pela ECT

FPA entrega cesta de natal especial aos colaboradores
A Fundação Padre Albino, como forma de agradecimento pela dedicação e empenho dos seus colaboradores no desafio que está sendo en-

frentar este ano tão difícil e atípico, entregou, nos dias 09, 10 e 11 de dezembro, uma cesta especial de Natal para cada um deles. Última página.

HPA apresenta resultados finais
do projeto Lean nas Emergências

UNIFIPA realiza feira digital de profissões e recebe
inscrições para seu Vestibular Continuado

O Hospital Padre Albino (HPA) apresentou dia 09 de dezembro, no
Anfiteatro Padre Albino, os resultados finais do Projeto Lean nas Emergências, com a presença dos consultores do Hospital Sírio-Libanês. Os
resultados foram excelentes. Página 09.

A UNIFIPA realizou de 23 a 25 de novembro a VESTUNIFIPA 2020 - feira
digital de profissões com seus nove cursos de graduação. O Vestibular Unificado 2021 foi realizado, mas as inscrições para o Vestibular Continuado estão
abertas com três formas de ingresso: agendado, ENEM e remoto. Página 08.

Comunicação FPA

Alunos do Colégio Catanduva recebem
certificado em emocionante carreata
O Colégio Catanduva realizou carreata
para encerrar o ano letivo dos alunos do Pré
II e 5º ano do Ensino Fundamental, anos iniciais, com a participação dos pais, alunos e
toda a equipe do Colégio. Página 08.

Composição da mesa da solenidade .

Os alunos foram recepcionados por suas professoras.
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EDITORIAL

O maior patrimônio da Fundação
“Um ano que nos uniu, mesmo à distância, e
nos fez aprender uma nova forma de viver”. Esta
frase é do cartão de final de ano da Fundação e a
palavra união representa o que de melhor aconteceu neste ano de 2020.
Com a pandemia do novo Coronavírus, a Fundação Padre Albino trabalhou muito para garantir saúde e educação a Catanduva e região. E isso
só foi possível graças aos seus colaboradores, que
foram guerreiros, se engajaram e lutaram incansavelmente contra aquele vírus desconhecido.
Sem a dedicação, o envolvimento e, principalmente, o comprometimento deles essa batalha
não seria vencida. E em função da pandemia, a
Fundação não realizou a confraternização de Natal com os colaboradores, já tão esperada por todos, e como forma de agradecimento, reconhecimento e valorização entregou uma cesta especial
de Natal para cada um deles. Diante de tudo que
se passou durante o ano uma evidência: os colaboradores são o maior patrimônio da Fundação!
Nesta edição, na página 04, o final da matéria
sobre alergia alimentar e na página 05 três artigos para reflexão.
Muitas atividades nos hospitais: implantação
do Projeto Cumbuca, treinamentos, exposição,
simpósio e o grande destaque foi a apresentação
dos resultados finais do Projeto Lean nas Emergências, com a importante participação do Hospital Sírio-Libanês. Os resultados foram excelentes, melhorando significamente o atendimento
no Pronto Socorro.
A UNIFIPA, em tempos de pandemia, realizou
a sua VESTUNIFIPA na forma digital, levando informações de seus cursos aos alunos do Ensino
Médio; na forma digital também foram as colações de grau. Realizou seus vestibulares Unificado e para o curso de Medicina e está com inscrições abertas para o Vestibular Continuado, com
três formas de ingresso. O Colégio Catanduva
também inovou e realizou carreata com a participação de pais e alunos para entrega de certifica-

dos de conclusão para o Pré II e 5º ano do Ensino
Fundamental.
O Hospital de Câncer de Catanduva (HCC)
continuou recebendo doações, assim como encerrando ciclos de tratamentos, como os casos
de Silvana Mazenini Lebron e Vera Lúcia Pizoni. Aliás, se você quiser ajudar o HCC entre em
contato com o setor de Captação de Recursos
ou no site hospitaldecancercatanduva.com.br
onde estão todas as formas de doação; a mais
prática, porém, é através da conta de energia
elétrica. Outra coisa: neste final de ano, pessoas
inescrupulosas, aproveitando a abertura das lojas à noite, venderam rifa no centro de Catanduva em benefício do HCC, enganando as pessoas
de bem. A Fundação não terceiriza este serviço
e nem autoriza pessoas a pedirem doações ou
venderem rifas no comércio e nas residências.
Além do nosso Telemarketing, ninguém mais
está autorizado a solicitar ajuda financeira para
o HCC. Em caso de dúvida, ligue imediatamente
para 17 – 3311-3365 ou 0800-2004-222. Falando
em ajuda, novamente o Recanto Monsenhor Albino realizou a campanha “Mãos de Natal”, recebendo grande ajuda da comunidade (detalhes
na próxima edição).
O Museu Padre Albino, que agora é Centro
Cultural e Histórico, se vestiu de azul às noites
para lembrar aos homens sobre a prevenção ao
câncer de próstata. Por fim, o Hospital Emílio Carlos recebeu duas verbas para custeio dos deputados Delegado Olim e Beth Sahão.
E chegamos ao final do ano. Obrigado pela
companhia. Espero ter substituído à altura Dr.
Amarante neste espaço (o que acredito não ser
fácil). Desejo a você leitor e leitora um Feliz Natal ao lado da família e que em 2021, com muita
saúde, possamos estar mais próximos de quem
amamos e dos nossos amigos.
Boa leitura e até a próxima edição.

Mauro Assi - Editor.

Enquanto os ventos sopram
Alguns anos atrás, um fazendeiro possuía terras ao
longo do litoral do Atlântico. Ele constantemente anunciava estar precisando de empregados. A maioria das
pessoas estava pouco disposta a trabalhar em fazendas
ao longo do Atlântico. Temiam as horrorosas tempestades que varriam aquela região, fazendo estragos nas
construções e nas plantações.
Procurando por novos empregados ele recebeu
muitas recusas. Finalmente, um homem baixo e magro,
de meia-idade, se aproximou do fazendeiro.
- Você é um bom lavrador?, perguntou o fazendeiro.
- Bem, eu posso dormir enquanto os ventos sopram,
respondeu o pequeno homem.
Embora confuso com a resposta, o fazendeiro, desesperado por ajuda, o empregou. O pequeno homem
trabalhou bem ao redor da fazenda, mantendo-se ocupado do alvorecer até o anoitecer e o fazendeiro estava
satisfeito com o trabalho do homem.
Então, uma noite, o vento uivou ruidosamente. O fazendeiro pulou da cama, agarrou um lampião e correu
até o alojamento dos empregados. Sacudiu o pequeno
homem e gritou,
- Levanta! Uma tempestade está chegando! Amarre

as coisas antes que sejam arrastadas!
O pequeno homem virou-se na cama e disse firmemente:
- Não, senhor. Eu lhe falei: eu posso dormir enquanto os ventos sopram.
Enfurecido pela resposta, o fazendeiro estava tentado a despedi-lo imediatamente. Em vez disso, ele se
apressou a sair e preparar o terreno para a tempestade.
Do empregado trataria depois.
Mas, para seu assombro, ele descobriu que todos os
montes de feno tinham sido cobertos com lonas firmemente presas ao solo. As vacas estavam bem protegidas no celeiro, os frangos nos viveiros e todas as portas
muito bem travadas. As janelas bem fechadas e seguras. Tudo foi amarrado. Nada poderia ser arrastado.
O fazendeiro então entendeu o que seu empregado
quis dizer. Retornou para sua cama para também dormir enquanto o vento soprava.
O que se quer dizer com esta história é que quando
se está preparado - espiritualmente, mentalmente e fisicamente - não se tem nada a temer.
Você pode dormir enquanto os ventos sopram em
sua vida?

Dezembro/2020

Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
06 - Dr. Pedro Gonzaga da Silva Netto
Coordenadoria Geral
04 - Mariana de Almeida Leite
06 - Sueli Ravazzi
08 - Ryan César Martins Firmino
11 - Lucas Alves Martins
12 - Carlos Henrique Ornellas
16 - Ronaldo Delalibera Cardoso
19 - Denis Ribeiro de Matos Carratu
22 - Elaine Sander Vinha Azali
Eliezer Clemente Valle
23 - Aline Aparecida Ribeiro
24 - Adjalma Farias
26 - André Luís Dias de Moraes
28 - Rafael Crocciari
Raphael de Almeida Pirolla
29 - Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro
Sonali Jantorno Duran Porcatti
30 - Simone Maria Sarti Contri
Hospital Padre Albino
01 - Alexandre Araújo
Angélica Fernanda de Castro Rodrigues
Jhonatas Axell Luiz
Mariana Giroli
02 - Moisés Antonio Francisqueti
03 - Fabiana Perpétua Olivare Fabri
Izabel de Fátima Luizon
Ricardo Palhares
04 - Katieli Daiani Ferreira da Cruz
05 - Cinira Aparecida Fassi
Eva Rodrigues Dias Mendes
Juliana de Sá
Larissa Laisla Aguilar Pimenta
Milene da Costa
Regina Aparecida Alves Pirolla
06 - Francieli Cristina Almeida Silva
Regiane Patrícia Redìgolo
07 - Gleyce Helen de Oliveira Cândido Simon
Maria Lázara Pereira de Souza
Reani Tiessa Paola de Aguiar Aranha
Sílvia Renata Benini
08 - Alexa Laís de Albuquerque
Alexandre Batista de Oliveira
Fabiana Rodrigues Farias
09 - Cristiane Maria Graciano Pedrasoli
Enderson Martiniano Gomes
10 - Fernanda dos Santos Cassimiro
11 - Cristina Aparecida Virgili de Lima
Márcia Aparecida Pacheco Bertino
12 - Sabrina Ferreira
13 - Claiane Perpétua Martins Gonçalves
Daniela Fernanda Macedo
Franciele Carolina de Lima M. dos Santos
Gilberto Bezerra da Silva
Jane Cândida Pacheco
14 - Edilson Aparecido Bastreghi
Thais de Jesus Correia dos Santos
15 - Geovana Lindsey de Siqueira
Jéssica Aparecida de Oliveira
Mayra Regina Meretti
Neuza Batista Gonçalves de Campos
16 - Matilde Ivete Bolonhini Ribeiro
Moniele Fernanda Ribeiro da Silva
Regiani Di Paula Gonçalves Nunes
17 - Solange Regina de Paulo
18 - Dr. Ivan Humberto Sanches

18 - Tiago Adriano de Souza
19 - Ingrid Gonçalves da Silva
Leonardo Álvares Amaro
Lucimar Célia Della Via Silva
20 - Maria Graziele Romão de Lima
Natália Sanches Colaboni
Sebastião Rodrigues
21 - Rodrigo Lopes de Souza
Zenaide Aparecida Toledo
22 - Ademir Aparecido Padovani
Andreia Ozório Uvinha
Gilvana Rodrigues da Silva
Irenilda Rodrigues de Carvalho Meneguecci
Thássia Rodrigues dos Santos
Zumeire Martins Yukawa
23 - Ana Paula Franco Souza
Gabriela Acencio Barboza
Neusa Rodrigues da Silva
24 - Fernanda Veita Sorgatti Ferreira
Hosana Natiely dos Santos Caetano
Keila Fernanda Soares
Newton Fernando Veteri
Paulo Henrique Piola Teixeira
25 - Maria Aparecida Sarti de Siqueira
Vilma Miranda Silva
26 - Alessandra dos Santos
27 - Adriana Lázaro Gonçalves
Aline Aparecida Verger
Maria do Carmo V. Garcia
28 - Daniela Perpétua Pereira
Josemara Pinto Nunes
Maria Eduarda Rodrigues Simões
29 - Fábia Souza Trindade
30 - Nélia Cristina de Queiróz
31 - José Thiago Morais
Patrícia Brito Novais de Souza
Valéria Frutero
Hospital Emílio Carlos
03 - Renata Perpétua Pedrassolli Honório
Thalis Dias Valle
04 - Iolanda Maria Dalécio Ferreguti
Izilda Aparecida Mariano
Ketlin Naiara Colombo dos Santos
05 - Bhruna Rafaeli Nogueira Maria
Eder Paulo Polezzi
Lidiane Rodrigues Barrionuevo
Roseli Deriguidi Baldo
06 - Luciana Aparecida Oliveira Tibério
Rosana Marcelino Braz
07 - Ademir Aparecido Class
Andreia Yoshikawa Pinto
Juliana Rodrigues Romeiro
08 - Karen Ferregutte
10 - Sonia Maria Fávero Portillo
11 - Derciano Costa Pereira
Nínive Mayara Ferraz
12 - Jonatas Henrique de Souza Quintino
Larissa Fernanda de Araújo Moraes
14 - Gabrieli de Jesus Gonçalves de Oliveira
Lilian Lopes Gandra
Ludimila Carla Oliveira Mingoia
15 - Cátia Aparecida Cabrera
Jaqueline Pâmela dos Santos Sousa
16 - Mariane Fernanda Martins
17 - Ingrid Vicente
Juliana Fernandes
18 - Jenifer Fernanda Lázaro Rosa
Karen Fernanda Pereira

18 - Leonice José Alves Iembo
Maria Eduarda A. de Oliveira Mota
22 - Ana Carolina Dysney Santos
Fernando Aparecido de Azevedo
23 - Rosângela Silva
25 - Lourdes Paulina Bigoni Squincaglia
28 - Andrea Cristina Rodrigues Ramalho
Caroline David
29 - Cássia Regina Cândido Staine
Cirma Edi Klein
Valdenir Francisco Vitoreti
30 - Esther Gonçalez Quaresma
Rodrigo de Oliveira
Vera Lúcia Alves
31 - Paulo César Quintino dos Santos
Tiago Guilherme Vieira
Zilda Perpétua Prioli Lopes
Recanto Monsenhor Albino
03 - Janaina Cristina Manoel Lacroes
04 - Sandra Soares dos Reis
07 - Maria de Lourdes Ribeiro
13 - Fátima Aparecida R. Mendonça
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
04 - Michele Nayara da Silva Correia
06 - Kimberly Stefany R. Bertellini
08 - Poliana Karina Moreira Fatorelli
16 - Thais Pamella Madalena
17 - Maria José Cardozo de Anicesio
19 - Fernando de Oliveira Alves
21 - Beatriz de Lima
Marianna Iossi Cesarini
28 - Murilo dos Reis Tavares
Colégio Catanduva
26 - Profa. Renata Aparecida Miesa
31 - Isabel Cristina da Silva Fernandez
Unifipa - Centro Universitário Padre Albino
03 - Prof. Arthur do Espírito Santo Neto
Profa. Luciana de Souza Cione Basto
04 - Ariane Harumi Yoshikawa
Prof. Donizett Pereira
06 - Prof. Franco Cossu Júnior
08 - Profa. Luciana S. Devito Grisotto
Profa. Maria Elizabete J. de Campos
Prof. Paulo Henrique Alves Togni
Profa. Virtude Maria Soler
09 - Profa. Sandra Regina Miyoshi Lopes
11 - Prof. Alexandre Fontana Berto
Prof. Marino Cattalini
Prof. Waldecir Veni Sacchetin
12 - Profa. Maria Isabel Fernandes Lopes
Profa. Maristela Aparecida Magri
13 - Prof. Luís Fernando Rodrigues Maria
14 - Prof. Sérgio Luís Tagliari
16 - Cláudia Goes de Oliveira Silva
17 - Cíntia Regina David Cardoso
18 - Josiane Aparecida Zambon
19 - Prof. Carlos Elysio Castro Correa
Prof. Marcus Vinícius Seixas
20 - Prof. Ricardo Alessandro T. Gonsaga
23 - Heloísa Helena Figueiredo Ferreira
24 - Profa. Alda Nascimento Batista
28 - Prof. Fabrício Sleman Soubhia
29 - Edson Rodrigo Andreta Sinhorini
30 - Profa. Sara de Souza Costa
31 - Prof. Fernando Stuchi Devito

03

04

Dezembro/2020

lazer

&

variedades

Suspeita de alergia,
o que fazer?
Diante da suspeita da alergia alimentar, o primeiro passo é atentar-se aos sintomas, pois as reações
de hipersensibilidade acontecem sempre que o paciente entra em contato com determinada proteína
alimentar, podendo apresentar os mais diversos sintomas, como urticárias, eritemas e edemas de lábios,
pálpebras, língua e garganta, além de vômito, diarreia, coriza, tosse e chiado no peito, queda de pressão e desmaios. “Quando a reação acomete dois
órgãos diferentes, chamamos de reação anafilática, que são bem graves, podendo levar o paciente
rapidamente ao óbito”, alerta Dra. Fernanda Patini
Furlan, orientando que a investigação junto ao especialista diante de qualquer suspeita é o primeiro
caminho para que o paciente seja orientado corretamente, evitando, assim, a exclusão desnecessária
de alimentos que possam vir a causar problemas
nutricionais, além de serem orientados como devem agir em caso de reação alérgica grave.
Como é diagnosticado?
Após a avaliação da história das reações pelo especialista, testes alérgicos ou exames laboratoriais
podem ser indicados para assim chegar-se a diagnóstico. Em caso de dúvidas, o teste de provocação
oral, considerado padrão-ouro para diagnóstico de
alergias alimentares, pode ser necessário.
Alergia ou Intolerância?
Nas reações alérgicas sempre há envolvimento
do sistema imunológico, que reage de maneira exagerada a determinada proteína alimentar e podem
apresentar sintomas em diversos órgãos e serem
até fatais. Na intolerância, não há envolvimento do
sistema imune e as reações são mais leves, dependem da quantidade e da forma como é ingerido
(assado, processado ou in natura), acometendo geralmente apenas o trato gastrointestinal.
Disponível no mercado
Após a lei de obrigatoriedade de especificação
em destaque dos alérgenos nos rótulos dos produtos ficou mais fácil para os pacientes identificarem os que podem ser consumidos, mas é preciso
atenção. A substituição de alimentos como forma
de suprir as necessidades nutricionais apenas deve
ser feita perante orientação do médico ou do nutricionista, principalmente no caso de crianças. Final.

Como preparar o ovo
Um ovo carrega, em média, 210 miligramas de
colesterol e o modo de preparo pode elevar esse
valor. Fritá-lo, por exemplo, nunca é boa opção. É
preferível cozinhá-lo.
Na lista de ótimas pedidas entram ainda a
omelete e o ovo pochê, já que demandam o uso
de pouco ou nenhum óleo.

CULINÁRIA

Maionese natalina
Ingredientes
• 200g de cenouras;
• 200 g de ervilhas;
• 350g de batatas;
• 200g de presunto;
• 5 ovos;
• Suco de limão, pimenta, sal
Para o molho
• 6 colheres de sopa de maionese;
• 3 colheres de sopa de creme de leite;
• 1 colher de sopa de mostarda;
• 200ml de caldo de legumes (ou 2 tabletes diluídos em 200ml de água);
• 20g de gelatina incolor
Modo de preparo
. Ferva as batatas, cenouras e ervilhas. Corte os legumes. Se você estiver usando ervilhas enlatadas,
escorra a água da conserva e lave-as. Pique o presunto e umedeça com suco de limão. Misture todos os ingredientes. Junte a maionese, creme de
leite, a mostarda, sal e pimenta. Adicione aos 200
ml de caldo de legumes, a gelatina e depois espere para a dissolução total. Despeje o caldo nos
ingredientes. Deixe o molho esfriar, em seguida,
misture tudo. Cubra uma forma com papel filme.
Metade dos vegetais jogue ao fundo do refratário.
Em seguida, coloque os ovos cozidos e descascados. Cubra os ovos com uma segunda parte de vegetais. Leve à geladeira por 8 horas. Depois retire
da forma e coloque em uma bandeja para servir.
Decore com pimenta, folhas verdes e outros produtos de sua preferência.

Bolo integral de cenoura
com aveia e mel
Ingredientes
• 2 xícaras de farinha integral
• 3 cenouras grandes
• 4 ovos
• 1/2 xícara de leite desnatado
• 1/2 xícara de óleo
• 1/2 xícara de mel
• 1/2 xícara de aveia em flocos
• 3 colheres de chia
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• Cravo e canela em pó (opcional)
Modo de preparo
Bata no liquidificador a cenoura picada ou ralada,
o leite, o óleo, os ovos e o mel. Em uma travessa,
acrescente a mistura do liquidificador, a farinha, a
aveia e a chia e misture. Após a massa estar homogênea, acrescente o fermento e uma pitada do cravo e da canela em pó. Distribua a mistura numa forma untada e asse por cerca de 50 minutos a 180º C.

“A nossa vida é aquilo que
os nossos pensamentos
fizerem dela.”
Marco Aurélio

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

Dicas interessantes
06. Remova pelos de animais e cabelos de seus
móveis e carpete com um rodo.
07. Vire a torradeira de lado para fazer misto quente.
08. Água da torneira fica leitosa quando congelada. Para fazer cubos de gelo claros como cristal,
ferva a água, deixe esfriar um pouco e encha as
formas de gelo.
09. Use forma de empadas para assar pimentões no forno - isso ajuda a mantê-los em pé.

Como usar o fio dental
O processo deve acontecer antes da escovação.
01 - Destaque um pedaço caprichado de fio
dental, que tenha entre 40 e 50 centímetros. Enrole as pontas nos dedos médios e utilize os polegares e os indicadores para dar firmeza ao fio.
02 - Pressione o fio na intersecção de dois dentes. Depois de ultrapassar essa barreira, esfregue-os nas duas faces, em movimentos contínuos que
vão de cima para baixo. A ideia é "varrer" toda a sujeira para fora. A linha deve chegar até a gengiva.
03 - No espaço seguinte entre os dentes utilize
trecho limpo do fio dental. Se você passar o fragmento anterior na nova fronteira só transportará
os micróbios de um lugar para o outro. Daí a higienização fica deficiente.

CURIOSIDADE
Como surgiram os apelidos?
O professor de português Júlio César da Assunção Pedrosa conta que desde a Roma
Antiga os apelidos já eram utilizados. "Ciprião, o Africano", "Catão, o velho" ou "Plínio, o
moço" eram artifícios dos quais as pessoas lançavam mão para diferenciar indivíduos com
o mesmo nome. O professor salienta que, com o tempo, eram comum apelidos acabarem
se incorporando aos sobrenomes.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Dezembro/2020

Feliz vida para você
Não vou lhe desejar um Feliz Ano Novo.
Não vou desejar que nesse ano encontre paz e felicidade permanentes. Não vou desejar que supere todas as suas metas e vença todos os desafios, encontre
alegria no amor, fique rico e seja sempre a pessoa mais
linda e simpática do planeta. Vou desejar saúde. Porque
com saúde não se brinca!
Não vou desejar que 2011 seja o melhor ano de todos os anos de sua vida. 365 dias são muito pouco para
todas as conquistas, todos os desafios e tudo o mais
que deseja fazer, ser e ter.
Esse ano quero desejar outra coisa.
Desejo que se lembre de todas as conquistas que
teve. Que olhe para trás e veja tudo o que foi aprendido,
se lembre de todas as pessoas que apoiaram e quem
você foi em todas essas situações.
Que determine a vida que quer levar. De repente
não é a que está levando agora, a que seus pais querem
que leve. Ou seu amor. Ou seus amigos. Ou sua comuni-

dade. Pare e pense na vida que você quer ter.
Escolha as pessoas que lhe acompanharão. Aquelas
que agregam, que lhe dão apoio em todos os momentos. Escolha as que quer ao seu lado e querem estar ao
seu lado. Descubra o que lhe dá prazer e trabalhe para
que seja constante em seu dia-a-dia.
Faça o que você ama e ame o que faz.
Reconheça as características pessoais que não gosta e aprenda a mudá-las (ou aceitá-las). Você pode ser
uma pessoa melhor todos os dias. Porque quem você
quer ser já está dentro de você. Então, procure. Insista
e não desista.
Sim, um ano inteiro é muito pouco para tantos desejos.
Então, vamos lá. Procure dentro de você a força que
precisa. Suspire fundo. Comece. Agora. Sua vida está
esperando.
Feliz vida para você.
(autor desconhecido)

Agenda da felicidade
O sorriso é o cartão de visita das pessoas saudáveis.
Distribua-o gentilmente.
O diálogo é a ponte que liga as duas margens. Transmita-o bastante.
O amor é a melhor música na partitura da vida. Sem
ele, você será um eterno desafinado.
.A bondade é a flor mais atraente do jardim de um
coração bem cultivado. Plante essas flores.

A alegria é o perfume gratificante, fruto do dever
cumprido. Esbanje-o; o mundo precisa dele.
A paz da consciência é o melhor travesseiro para o
sono da tranquilidade. Viva em paz consigo mesmo.
A fé é a bússola certa para os navios errantes, incertos, buscando as praias da eternidade. Utilize-a.
A esperança é o vento bom enfunando as velas do
nosso barco. Chame-o para dentro do seu cotidiano.

Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de novembro passado
processo de Recrutamento Interno com funcionários para transferência de uma posição para outra, promoção de
um nível para outro e promoção de um cargo para outro. Os funcionários aprovados foram:
Funcionário
Silvia Helena Gale

Moreno

Contratado na função de

Depto

Promovido para

Recanto
Monsenhor Albino

Coordenadora Financeiro

Gerente administra vo

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em novembro, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
HOSPITAL PADRE ALBINO
Jéscica Silva Cena
Vanessa Casseta
Murilo Amaral Nappi
Maria Eduarda Rodrigues Simões
Amanda Colnaghi Nassorri
Jaqueline Aparecida Gonçalves
Bianca Romão Trivelato
Guilherme Neuclair Tassi Cagni
Raiane Barcelos Tobias
Zenaide Aparecida Toledo
Edilaine Alves Portel
Ellen Cristina dos Santos Silva
Tainá Vieira
Quézia Cristina dos Santos Souza

Marcela Fernanda Gonçalves
Silmara Aparecida Ferreira
Letícia da Silva Assis
Cintia Priscila Pengo Modesto
Juliana Correia da Silva Pereira
Marta Cristina de Andrade Lopis
Andresa Rocha Souza
Luciana Dias de Moraes
HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Elvis Henrique Cabrera
Karine da Silva Lucio
Eliani Borges da Silva Prado
Amanda Cristina Oliva
Amanda Peitl
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Faz amigos quem
sabe ser amigo
Jair Hoch
Afinal, o que é um amigo? Será que é alguém que
me compreende? Que me faz companhia quando preciso? Que me defende quando sou injustiçado? Um
amigo pode ser tudo isso, mas também me diz quando
estou errado, não aceita colaborar com meus erros e, às
vezes, precisa de mim e de meu perdão.
No livro de Provérbios podemos ler que "o amigo
ama em todo o tempo e na desgraça ele se torna um
irmão".
Uma interessante estória oriental enfatiza o valor da
amizade.
Um sábio e um menino descansavam em um oásis.
Um viajante veio consultar o sábio e disse:
- Vou para a próxima cidade ao norte. Sabe me dizer
que tipo de gente encontrarei lá?
- Como era o lugar de onde vens?, perguntou o
sábio.
- Era uma gente horrível, falsos, egoístas, ninguém
era amigo de ninguém. Por isso vim embora.
- Pois lamento informar que esta cidade para onde
vais é igualzinha. É um povo muito antipático, respondeu o sábio.
Passado algum tempo, veio o segundo viajante e
disse ao sábio.
- Bom homem, vou para a primeira cidade ao norte.
Acha que farei bom amigos por lá?
O sábio falou:
- Conta-me primeiro algo do lugar de onde vens.
- Era uma cidadezinha maravilhosa, um povo amigo.
Vou embora por necessidade, mas tenho pena de deixar gente tão boa.
- Não te inquietes, amigo! O povo desta cidade para
onde vais é afetuoso e acolhedor e serás feliz no meio
daquela gente.
O menino, que ouvira tudo, quis saber por que o seu
mestre dava informações tão diferentes sobre um mesmo lugar. Afinal, como era possível que o povo de uma
mesma cidade mudasse tanto em tão pouco tempo? E
o sábio respondeu:
- O povo é o mesmo, filho, porém faz mais amigos
quem sabe ser amigo!"

Lorrana Pamela de Moura
Bruna Zanini de Vitto
Daniela Luzia Gomes
Jenifer Fernanda Lázaro Rosa
COORDENADORIA GERAL
Vânia de Fátima Coelho
Paulo César Dalssim Filho
Camila Nunes Morgado
CENTRO UNIVERSITÁRIO
PADRE ALBINO
Roberta Carreira Trazzi
Karina de Fátima Ferreira Rodrigues
Guilherme Mendes Gomes Silva
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Gerência da Qualidade implanta
o Projeto Cumbuca
Divulgação

O projeto foi baseado no livro "O verdadeiro poder".
Alicerçado no compartilhamento de ideias e de
conceitos que visam o desenvolvimento de equipes
para aumentar o desempenho da organização e com
o objetivo de fomentar o aperfeiçoamento e educação
continuada dos colaboradores dos hospitais da Fundação Padre Albino, a gerência da Qualidade delegou
à equipe de Ouvidoria a implantação e a liderança do
Projeto Cumbuca, lançado no dia 19 de novembro, no
Anfiteatro Padre Albino.
O projeto foi baseado no conceito desenvolvido
pelo consultor Vicente Falconi (FALCONI, 2009) em seu
livro “O verdadeiro poder”, indicado para empresas de
todos os portes para que os próprios colaboradores adquiram novos conhecimentos, já que é técnica simples
de aprendizagem organizacional que pode trazer resultados concretos com baixos investimentos.
A escolha de livro que tenha impacto positivo no

resultado do negócio inicia
o projeto. Em seguida formam-se grupos de quatro
a seis pessoas (é importante manter o mesmo grupo
durante toda a discussão
do livro), que mantém encontros semanais com dia,
horário e tempo de duração
fixos, sendo que na ausência
de um integrante o encontro é cancelado e retomado
na semana seguinte. Todos
deverão ler o trecho do livro que será discutido na
reunião, fazendo suas anotações. No início da reunião
um nome é retirado da cumbuca e esta pessoa deverá
ser a facilitadora da discussão, preocupando-se com a introdução do assunto, organização do debate, incentivo
à participação de todos, moderação das contribuições,
relação com o que pode ser aplicado na instituição e fechamento da reunião, que será o resumo do que foi discutido e uma lista de ações a ser executada.
O primeiro livro do estudo é “Educação Permanente em Enfermagem”, de Elizabeth Akemi Nishio e Maria
Ap. de C. S. Baptista. “Iniciamos com a própria equipe de
Educação Permanente e, posteriormente, a ideia é que a
equipe de Educação Permanente estenda a metodologia
aos demais colaboradores. Nosso time está empolgado
com a implantação da ferramenta na instituição”, comentou a gerente Maria Cláudia Piccolo Barbosa.
Os encontros aconteceram nos dias 26 de novembro, 03, 10 e 17 de dezembro.

Grupos de prevenção e cuidados com a pele
participam de treinamento
Os Grupos de prevenção e cuidados com a pele
dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos participaram de treinamentos nos dias 04 e 18 de novembro
para capacitação de seus membros com relação ao
uso adequado dos curativos. No dia 04 o treinamento
foi teórico, on-line, ministrado pela enfermeira Mariana Datrino, e presencial, no dia 18, pelas enfermeiras
Vanessa Augusto Gonçalves e Monise Cristina Meira,
todas da empresa Convatec.
O grupo de prevenção e cuidados com a pele tem
por objetivo oferecer atendimento de qualidade, através
da padronização de saberes entre os profissionais que
trabalham na instituição, assim como prevenir o surgimento de lesões evitáveis nos pacientes internados.

Os treinamentos foram organizados pela Responsável Técnica do Serviço de Enfermagem do Hospital
Padre Albino, Regina Perpétua Pereira Pardim, pelas
coordenadoras de Enfermagem e do Grupo de cuidados com a pele Lívia Barrionuevo El Hetti Fuentes
e Camila Redigolo Raymundo Bahillo e seus membros
avaliadores. Também estavam presentes membros do
Grupo de cuidados com a pele do Hospital Emílio Carlos e enfermeiras do Padre Albino Saúde/PAS.
A ConvaTec é companhia global de tecnologias e
produtos médicos, com posições de liderança de mercado no tratamento de feridas, cuidados em ostomia,
continência e cuidado intensivo, além de atuar com
dispositivos de infusão.

HPA promove ação alusiva ao Dia mundial
do doador de sangue
A conscientização é um dos principais pilares na
educação para boa saúde, qualidade de vida e, principalmente, para salvar vidas. Com esse objetivo, o Hospital Padre Albino promoveu no dia 25 de novembro
Campanha de doação de sangue e teste de tipagem
sanguínea.
A ação foi promovida pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), pelo Banco de Sangue e
pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e foram realizadas cerca de 200 tipagens.

Ação para conscientização.

Tipagem sanguínea
É o processo de coleta e análise do sangue para
identificar a qual grupo sanguíneo a pessoa pertence,
ou seja, tipo A, AB, B, ou O. O teste é feito em lâminas
com sangue e reagentes. O procedimento de descoberta é rápido e indolor e é importante para doações de
sangue, transfusões e outros atendimentos médicos.

Capacitação de ressuscitação
cardiopulmonar para equipes
de enfermagem
As equipes de enfermagem dos setores de Internação e Ambulatório do Hospital Padre Albino participaram de capacitação de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) de 21 de outubro a 6 de novembro. Com aulas
teóricas e práticas, o treinamento seguiu todas as normas de segurança de prevenção da COVID-19. O objetivo foi habilitar os profissionais para atendimento nas
emergências, proporcionando qualidade e segurança
ao paciente.
“O reconhecimento rápido dos sinais e sintomas
que demonstram gravidade no paciente é extremamente importante. O atendimento precoce pode evitar a evolução para parada cardiorrespiratória (PCR),
choque, insuficiência respiratória ou piora do quadro
clínico. O raciocínio rápido e a habilidade da equipe de
enfermagem fazem toda a diferença quando se trata
de atendimento emergencial”, pontuou a enfermeira
do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do HPA, Ana
Lúcia dos Santos.
Divulgação

Capacitação para habilitar profissionais para
atendimento nas emergências.

Mobilização de paciente
crítico é tema de capacitação
A equipe de Reabilitação do Hospital Padre Albino
participou da capacitação "Mobilização precoce do paciente crítico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)". Com
o objetivo de contribuir na reabilitação do paciente e instruir os critérios de indicação, o treinamento foi realizado
nos dias 17 e 18 de novembro com dinâmica interativa.
A ação foi promovida pela coordenadora do Serviço de Reabilitação, Keity Emiliene Guim, que pontuou
que a fraqueza muscular generalizada relacionada ao
paciente crítico é complicação recorrente em pacientes admitidos na UTI e essa redução da força muscular
aumenta os riscos de infecções e, consequentemente,
morbimortalidade. “A implementação de protocolo de
mobilização precoce melhora a força muscular, reduz
o tempo de ventilação mecânica, diminui o tempo de
internação e melhora a qualidade de vida durante este
período e, principalmente, após a alta hospitalar. Além
disso, muitos pacientes também desenvolvem problemas emocionais e cognitivos, que podem durar até 5
anos; portanto a reabilitação depende de todos os profissionais envolvidos na assistência”, explicou Keity, destacando que devolver a funcionalidade ao paciente é o
maior objetivo da equipe multidisciplinar.
Divulgação

Devolver a funcionalidade ao paciente é o objetivo.

Dezembro/2020

Hospitais da Fundação realizam
o 9º Simpósio de Humanização
Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, mantidos
pela Fundação Padre Albino, em parceria com o Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva,
Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA, Padre Albino Saúde e Recanto Monsenhor Albino, promoveram nos dias 25 e 26 de novembro, gratuitamente, o
9º Simpósio de Humanização, via plataforma digital. O
evento divulgou o conceito das políticas nacional e estadual de humanização e sensibilizou os profissionais
da saúde local e da região.
O simpósio foi aberto pela diretora de Saúde e
Assistência Social da Fundação Padre Albino, Renata
Rocha Bugatti. “A Fundação Padre Albino tem o compromisso de difundir as práticas de humanização e,
neste ano, não poderia ser diferente, pois a pandemia
da COVID-19 tem nos ensinado muito sobre o enfrentamento às adversidades e, mesmo à distância, mantemos o nosso compromisso”, disse.
No dia 25, a psicóloga hospitalar e presidente do
Time de Cogestão da Clínica Médica, Jaqueline Boni,
e a enfermeira gestora de Acesso, com MBA em hotelaria hospitalar, Diana Branquinho, do Hospital Estadual Américo Brasiliense, apresentaram o tema “Visita Multiprofissional como ferramenta de apoio para
a avaliação e monitoramento do Plano Terapêutico e

07

Deputado Delegado Olim
destina R$ 170 mil ao HEC

Planos de Cuidado”. No dia 26, a gerente de Gestão do
Cuidado do Hospital Padre Albino, Simone Aparecida
Trovó, falou sobre as lições e os desafios ligados à visita multidisciplinar na instituição.
O tema do simpósio foi debatido pela apoiadora
do Núcleo Técnico de Humanização da Secretaria de
Estado da Saúde (SES), Elânia Maria Ferreira e Ferreira,
e pela articuladora de humanização do Departamento
Regional de Saúde/DRS XV, Lucineia Lacerda de Oliveira Santos. Segundo Elânia, a organização escolheu
tema pertinente, que está alinhado com as ações de
apoio da SES.
Além da diretora de Saúde e Assistência Social, o
evento contou com a participação do gerente médico
e diretor técnico do Hospital Padre Albino, Dr. Luís Fernando Colla, da gerente da Qualidade dos Hospitais da
Fundação Padre Albino, Maria Cláudia Piccolo Barbosa,
pelos responsáveis pelos Centros Integrados de Humanização dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos,
Maristela P. P. Neves e Jefferson Cavalgante de Souza, e
foi coordenado pelos Centros Integrados e Grupos de
Trabalho de Humanização dos departamentos da Fundação Padre Albino, que assim como o Ministério da
Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde têm o objetivo
de transformar o modo de se fazer assistência.

O deputado estadual Delegado Olim (PP) destinou
verba de R$ 170 mil para custeio do Hospital Emílio Carlos. A Fundação Padre Albino recebeu a verba neste dia
14 de dezembro, que será utilizada para compra de material de consumo (gêneros alimentícios e utensílios para
refeitório, copa e cozinha).
“A verba nos ajudará no fortalecimento e continuidade nos serviços de saúde e subsidiará a manutenção do
atendimento de Média e Alta Complexidade aos usuários do SUS. A Fundação Padre Albino agradece ao deputado Delegado Olim pela destinação dessa importante
verba”, disse o presidente da Diretoria Executiva da FPA,
Reginaldo Donizeti Lopes.
Divulgação

Lesão por pressão é tema de exposição nos hospitais
21 de novembro é o Dia Mundial de Prevenção de
Lesão por Pressão. Reduzir o risco de lesão por pressão
é uma das seis metas internacionais de segurança do
paciente e uma das prioridades do Ministério da Saúde
(MS) para a segurança do paciente. Para conscientizar
as equipes multiprofissionais sobre a importância de
prevenir lesão por pressão no ambiente hospitalar, diminuir sua ocorrência e promover a educação do paciente, familiares e profissionais foram realizadas exposições nos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos.
No dia 20 de novembro a exposição foi realizada
no hall principal do Hospital Padre Albino, organizada
por Ana Laura Ribeiro Flores, enfermeira da Segurança do Paciente daquele hospital, Keity Emiliene Guim,
coordenadora do Serviço de Reabilitação da Fundação
Padre Albino, e Alice Pedrassoli Netto, técnica de Enfermagem do Núcleo da Qualidade. Foram expostos todos os métodos de prevenção utilizados na instituição,
como colchão de ar, coxim, relógio para mudança de
decúbito, suplementos, produtos e protocolo. Além da
prevenção, também foi abordado o tratamento e, com
maquete, a equipe pode entender o processo de evolução da lesão por pressão durante o tratamento. Para os
pacientes e acompanhantes foi elaborado jogo e expli-

cada a campanha. Participaram do evento aproximadamente 95 pessoas
No Hospital Emílio Carlos, a mesma exposição foi
realizada no dia 24 de novembro, no hall do 1º andar,
defronte ao mural da Segurança do Paciente. A ação foi
promovida pela enfermeira do Núcleo de Segurança do
Paciente daquele hospital, Veridiana Taquetti, Ademilson
Ronzani, coordenador de Enfermagem, Bruna Gabriela
de Oliveira, coordenadora do Serviço de Fisioterapia, Patrícia Carla Ramos, nutricionista, e Janaina Pedroso Magrini, auxiliar administrativo do Núcleo de Qualidade.
Lesão por pressão é ferida na pele causada pela
interrupção da circulação sanguínea em determinado
local do corpo próximo de região óssea, aliada a pressão contínua nesta mesma região. Além de prolongar a
permanência dos pacientes nos hospitais, a lesão por
pressão aumenta o risco de infecções, o custo do serviço de saúde e pode ainda ser causa de reinternações
após alta hospitalar. O diagnóstico da lesão por pressão
é simples: basta inspecionar a pele diariamente observando presenças de áreas avermelhadas, geralmente
em região de proeminências ósseas (quadril, calcanhares, região dorsal), e que não embranquecem ao realizar pressão sobre as manchas.

Divulgação

Exposição no HEC.

Divulgação

Deputado Delegado Olim.

Dengue: Fundação e EMCAa
orientam nos hospitais
A Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti
(EMCAa) e a Fundação Padre Albino, em parceria, realizaram a 2ª Semana Municipal de Combate à Dengue,
com orientações a colaboradores, pacientes e acompanhantes dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, destacando a importância da inspeção rotineira para evitar
criadouros do mosquito.
“Em apenas 10 minutos é possível realizar a inspeção
dos locais onde possa haver água parada, como ralos,
baldes, calhas, vasos de plantas, sanitários, canaletas e
lonas, que são os pontos mais comuns de criadouros,
mas também já encontramos larvas em brinquedos minúsculos e piscinas residenciais”, informou o responsável pelas ações educativas da EMCAa, Diego Palmieri.
As ações educativas terminaram no dia 30 de novembro. As principais orientações foram uso de água
sanitária em ralos, detergente neutro no compartimento de degelo atrás da geladeira e salmoura na proporção de duas colheres de sopa de sal para cada litro de
água, além do uso frequente de buchas e vassouras
para remoção de ovos que ficam instalados nas paredes
de recipientes. “O combate não se faz apenas com limpeza, mas também com atenção redobrada em locais
de acúmulo de água”, enfatizou a agente visitadora da
EMCAa, Laudiceia Cristina Novais Santos.

Exposição no HPA.

FPA adequa unidade para atendimento à COVID-19
A Fundação Padre Albino adequou a Unidade
para Respiratórios Agudos/URA, localizada no Hospital Emílio Carlos, às suas estruturas hospitalares para
enfrentamento da COVID-19, com revisão de fluxos
e otimização de processos, garantindo o atendimento já prestado à população de Catanduva e região

dentro do plano de contingência apresentado aos
órgãos competentes.
Diante disso e em função da familiaridade no atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados de COVID-19, passou a atender os casos somente na Ala Marfim. A tenda, antes usada para triagem, foi desativada.

Orientação no HEC.
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UNIFIPA realiza sua feira digital de profissões
cação Física, com o coordenador
Prof. Me. Igor Augusto Braz e Welker
Júnio Oliveira Silva Bitazzi, ex-aluno e CEO da Equipe +Saúde; curso
de Farmácia, com a coordenadora
Profa. Dra. Andreia de Haro Moreno e Natália de Cássia Gonzales
de Almeida Casanova, aluna do 2º
ano, trabalhando em farmácia de
manipulação, e curso de Pedagogia
pela coordenadora Profa. Dra. Silene Fontana e Júlia Alamino Ribeiro,
ex-aluna e auxiliar administrativo do
Colégio Objetivo.
Os cursos de Administração, Direito e Engenharia Agronômica, respectivamente, encerraram a VESTUNIFIPA. O coordenador Prof. Me. Antônio
Ágide Mota Júnior teve a companhia de Daniel Oliveira,
ex-aluno e administrador proprietário de empresa de
consultoria. O coordenador Prof. Dr. Luís Antônio Rossi
levou os convidados Dra. Leila Renata Ramires Masteguin e Dr. Jesus Nagib Beschizza Feres, ex-alunos e atuantes nas áreas Trabalhista e Previdenciária. O curso de
Engenharia Agronômica foi apresentado pelo coordenador, Prof. Dr. João Paulo Ferreira, e por Leandro Henrique Teixeira Moreira, aluno do 3º ano, que trabalha em
multinacional agrícola, na área de projeto de topografia
e sensoriamento remoto.
Comunicação FPA

Cenário especial foi montado para a VESTUNIFIPA.
Com apresentação do jornalista Cristiano Geraldi e
transmissão por canal do Youtube, a UNIFIPA realizou
de 23 a 25 de novembro a VESTUNIFIPA 2020 - feira digital de profissões com seus nove cursos de graduação.
Nas lives os coordenadores, acompanhados de egresso
ou aluno, falaram sobre os cursos, a estrutura oferecida,
as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e
os projetos de extensão e pesquisa oferecidos.
No primeiro dia as lives foram dos cursos de Biomedicina, Enfermagem e Medicina, com as participações, respectivamente, dos coordenadores Prof. Me. Daniel Henrique Gonçalves e Taís Fernandes, formanda de 2020, já
atuando na área, com carreira focada na Imagenologia;
Profa. Ma. Luciana Braz de Oliveira Paes e Simone Trovo,
ex-aluna do curso, atual gerente de Gestão de Cuidado
do Hospital Padre Albino e coordenadora do curso Técnico em Enfermagem do Colégio Catanduva, e Prof. Dr. Jorge Luís Valiatti e Profa. Dra. Eliana Melhado, formada na
19ª Turma da FAMECA, hoje também docente do curso.
No segundo dia foram apresentados o curso de Edu-

Alunos do Colégio Catanduva
recebem certificado em
emocionante carreata
Cartazes de comemoração e otimismo, balões e
muita buzina. Foi dessa forma que o Colégio Catanduva
realizou carreata, na tarde do dia 05 de dezembro, para
encerrar o ano letivo dos alunos que estão mudando de
etapa da Educação Básica, ou seja, Pré II e 5º ano do Ensino Fundamental, anos iniciais, com a participação dos
pais, alunos e toda a equipe do Colégio.
As carreatas foram divididas em duas etapas. A primeira dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e
a segunda do Pré II. Depois de percorrerem as ruas da
cidade exibindo faixas e cartazes, os participantes se dirigiram até a entrada do Colégio, onde foram recepcionados pela professora e toda equipe, recebendo mimo personalizado e certificado. “Não podíamos deixar de fazer
algo que pudesse, de certa forma, marcar essa fase tão
importante na educação dos nossos alunos e a carreata
foi a alternativa ideal que encontramos na atual realidade que vivemos”, explicou a diretora Tânia Pimentel.
Frases de otimismo confeccionadas pelos alunos foram fixadas nos carros e entregues ao Colégio, como forma de reconhecimento e agradecimento pelo empenho
que todos tiveram durante este ano. “Só temos a agradecer aos professores e toda a família do Colégio Catanduva pela dedicação e trabalho que realizaram com nossos
filhos nesse período de pandemia”, disse uma mãe.
Comunicação FPA

Vestibular Unificado 2021
A UNIFIPA realizou de 04 a10 de dezembro as provas do seu Vestibular Unificado 2021. As inscrições
para o Vestibular Continuado estão abertas com três
formas de ingresso: agendado, ENEM e remoto. O edital está em unifipa.com.br

Cursos da UNIFIPA estão entre os melhores da região
Dos quatro cursos avaliados da UNIFIPA, três deles receberam nota 4 no Conceito Preliminar de Curso
(CPC - escala de 1 a 5), referente ao ciclo de avaliação
de 2019, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC)
no dia 9 de dezembro. Os bons resultados do Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), o
desempenho acadêmico dos estudantes da UNIFIPA e
o corpo docente qualificado da instituição repercutiram nas notas do CPC dos cursos de Biomedicina, Educação Física (Bacharelado), Enfermagem e Medicina.
Ao todo, 143 cursos superiores da região noroeste
do Estado foram avaliados. No curso de Biomedicina,
das cinco faculdades avaliadas, a UNIFIPA ficou com a
2ª maior nota. Em Educação Física (Bacharelado), 11
instituições passaram pela avaliação sendo que o curso oferecido pela UNIFIPA ficou entre os quatro com
melhor nota. Somente três instituições (entre elas a
UNIFIPA) obtiveram a maior pontuação no curso de
Enfermagem, num total de oito faculdades avaliadas.
Já o curso de Medicina/FAMECA conseguiu manter-se

no ranking de avaliações como um dos melhores cursos da região em termos de estrutura e corpo docente.
O reitor Dr. Nelson Jimenes disse estar muito satisfeito com o CPC obtido pelos cursos, pois a UNIFIPA mantém e melhora os conceitos diante do MEC.
Ele disse que sua satisfação ainda é maior diante do
momento que estamos vivendo – a pandemia da COVID-19. “A UNIFIPA está colhendo os frutos de tudo
que ela plantou e vem plantando”, disse.
As notas dos cursos da UNIFIPA
Biomedicina – Nota 3
Educação Física (Bacharelado) – Nota 4
Enfermagem – Nota 4
Medicina - Nota 4
CPC - O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é indicador de qualidade e excelência dos cursos do Ensino
Superior cuja avaliação confere notas de 1 a 5 às graduações ofertadas no país.

AME promove últimos encontros do Matriciamento
O AME Catanduva, sob gestão da Fundação Padre
Albino, promoveu os últimos encontros do programa
de Matriciamento de 2020. Com foco no Diabetes, no
dia 6 de novembro o endocrinologista Vitor Vidal palestrou para cerca de 50 médicos da Rede Básica de
Saúde e no dia 27 de novembro, em parceria com o
curso de Enfermagem da UNIFIPA, a Prof. Aline Fiori

abordou o “novo financiamento” para 90 agentes comunitários de saúde.
Os treinamentos são ministrados para profissionais
da área da saúde de Catanduva e de 18 municípios da região e foram iniciados em agosto com objetivo de formar
canal de comunicação entre os profissionais de saúde e o
AME para melhor resolutividade dos atendimentos.

Inclusão Social foi tema da ‘Live da EDUCA’
Assuntos como a conscientização da importância
da Educação Física Adaptada no desenvolvimento
geral dos praticantes, bem como sua inclusão na sociedade foram abordados durante a ‘Live da EDUCA’
do dia 19 de novembro, transmitida pelo Instagram
oficial do curso de Educação Física da UNIFIPA. O Prof.
Dr. Cássio Gonçalves conversou com o convidado Prof.
Me. Francisco Rodrigues Neto sobre ‘Inclusão social da

pessoa com deficiência na perspectiva do profissional
de Educação Física’.
Prof. Francisco Rodrigues Neto é egresso do curso
de Educação Física da UNIFIPA e teve o capítulo “A genealogia das políticas públicas no Brasil: olhares sobre a
pessoa com deficiência” publicado no livro “Educação Inclusiva no Brasil – História, Gestão e Políticas”, organizado
por Ivan Vale de Sousa e publicado pela Paco Editorial.

O aluno recebeu mimo personalizado e o certificado
da sua professora.

Mesmo com pandemia,
Ceprajur do Direito UNIFIPA
realiza atendimentos
O CEPRAJUR – Centro de Prática Jurídica do curso
de Direito da UNIFIPA não interrompeu seu atendimento durante a pandemia da COVID-19. Segundo informações do Prof. Me. Donizett Pereira, a T.I. da UNIFIPA
elaborou software, estratégia que gerou cinco atendimentos virtuais a clientes de março a setembro. No
mesmo período foram feitos atendimentos a processos
via parceria do coordenador do curso, Prof. Dr. Luís Rossi, com a Procuradoria Geral do Estado, ocasionando
três participações em processos.
Por fim, mediante convênio com o CEJUSC foram
realizados 30 procedimentos na sede do curso de Direito, no Campus São Francisco. Portanto, no total foram
realizados 38 atendimentos à população de Catanduva.
Palestras
O curso de Direito promoveu nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, às 19h30, palestras on-line com
dois grandes nomes da área.
No dia 30, o Prof. Dr. José Eduardo Campos de Oliveira Faria, professor titular e Chefe do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo, falou sobre
“Transformações contemporâneas do Direito em face
das mudanças econômicas e das modificações tecnológicas”. No dia 1º, o Prof. Dr. Antonio Carlos Marcato, professor Honoris Causa da UNIFIPA, professor Associado
de Direito Processual Civil no Departamento de Direito
Processual da Faculdade de Direito da USP nos cursos
de graduação e pós-graduação, abordou “O processo
judicial como instrumento de distribuição de justiça”.
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HPA apresenta resultados finais do
projeto Lean nas Emergências
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Treino Certo doa ao HCC
100% do Desafio São Silvestre
O grupo de assessoria esportiva Treino Certo doou
R$ 1.304,00 para o HCC/Hospital de Câncer de Catanduva, arrecadados com as inscrições do Desafio São
Silvestre, que acontece até o dia 31 de dezembro. A
proposta inicial era doar 30% da renda, mas ao final
das inscrições a organização doou 100% do lucro.
Com 82 participantes, as inscrições aconteceram
de 05 a 31 de outubro e como forma de evitar aglomeração, o percurso é feito individualmente e a equipe
está monitorando os participantes por meio do trajeto
cronometrado e envio on-line do mesmo.

Fotos: Comunicação FPA

HPA capta rins e fígado
Equipes do Sírio-Libanês e da Fundação.

Apresentação do diretor médico do HPA, Dr. Luís
Fernando Colla.
O Hospital Padre Albino (HPA) apresentou no dia
09 de dezembro, no Anfiteatro Padre Albino, os resultados finais do Projeto Lean nas Emergências, com a
presença dos consultores do Hospital Sírio-Libanês,
os especialistas médicos do projeto, Dr. Gutemberg
Lavoisier e Dr. Abner Moreira de Araújo Júnior e a especialista de processos Ângela Firmina de Souza.
O Lean nas Emergências é projeto do Ministério
da Saúde, implementado pelo Hospital Sírio-Libanês
para reduzir a superlotação nas urgências e emergências de hospitais públicos e filantrópicos. Esse projeto faz parte do PROADI/SUS - Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de
Saúde e teve início no HPA em fevereiro deste ano.
De acordo com informações da gerente de Qualidade e do diretor médico do HPA, Maria Cláudia

Apresentação da analista de Qualidade, Bruna Andrade.
Piccolo Barbosa e Dr. Luís Fernando Colla, respectivamente, com o projeto foi possível, até o momento,
reduzir tempo de atendimento médico; tempo de
passagem do paciente pela unidade e tempo médio
de permanência do paciente na instituição. Ainda segundo eles, “a Unidade de Urgência e Emergência reduziu em 48% o indicador de superlotação, em 43%
o tempo de passagem do paciente que necessita de
internação e em 33% o tempo de permanência durante a internação”.
“Esses resultados nos possibilitaram melhora na
ambiência e no ambiente de trabalho dos colaboradores da Unidade e, principalmente, na permanência
dos pacientes atendidos nos hospitais da Fundação
Padre Albino”, comemorou a diretora de Saúde e Assistência Social, Renata Rocha Bugatti.

EMEI de Catiguá doa 16.800 lacres e tampinhas para o HCC
reciclado e o dinheiro revertido para o custeio do tratamento dos pacientes com câncer.
Ge Hair
O Ge Hair Salon realizou campanha de doação de
cabelo para o HCC alusiva ao Outubro Rosa. A entrega
foi feita dia 11 de novembro pelo cabeleireiro Giovani
Mestrinelli Santaguita. A campanha foi realizada durante o mês de outubro e todos os clientes que cortaram e doaram mais de 15 cm de cabelo ganharam
uma hidratação. O Ge Hair Salon é parceiro do HCC na
doação de matéria prima para a produção de perucas
feita por meio de parceria entre o Hospital de Câncer e
o projeto Fio da Alegria.

Doação da EMEI de Catiguá.
A Escola Municipal de Ensino Infantil “Filomena
Pedro Federici”, da cidade de Catiguá/SP, doou 11.800
tampinhas pet e 5 mil lacres de alumínio para o Hospital de Câncer de Catanduva. Os itens foram arrecadados pelos pais, estudantes e funcionários da instituição de ensino no decorrer de 2020. O material será

Grupo Oscar
As lojas Jô Calçados e Oscar Calçados, do Grupo
Oscar, entregaram 53 lenços de tecido para o HCC no
dia 24 de novembro. Os lenços foram doados pelos
colaboradores das sete lojas do Grupo das cidades
de Catanduva, São José do Rio Preto, Votuporanga e
Araçatuba. A entrega foi feita pelo gestor regional,
Ericson Tanaka. “A campanha é relativa ao Outubro
Rosa e escolhemos o HCC, pois sabemos que é uma
instituição séria e conhecemos o esforço de toda a comunidade para abraçar a causa. Nosso objetivo é trazer alegria e autoestima para quem enfrenta a doença”,
contou Ericson.

O Hospital Padre Albino (HPA) captou dia 15 de dezembro rins e fígado, que seguiram para o Hospital de
Base de São José do Rio Preto, onde seriam distribuídos.
O doador, homem de 47 anos, deu entrada no HPA
no dia 08 do mesmo mês, com diagnóstico de traumatismo crânioencefálico. O protocolo de morte encefálica foi concluído no dia 14. Irmão, cunhada e prima do
doador foram acolhidos pela equipe multidisciplinar
do hospital e, após a notícia do óbito, autorizaram a
doação dos órgãos. A cirurgia foi iniciada às 8h e encerrada às 11h10. “Diante de tantas mortes causadas
pela COVID-19 não podemos nos esquecer da vida e
por isso devemos agradecer a atitude nobre dessa família que está dando esperança de vida para outras
pessoas”, disse a diretoria de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino, Renata Rocha Bugatti.

Deus colocou anjos
na minha vida
A última das 25 sessões, a entrega do envelope
com a conclusão do ciclo de tratamento do câncer, o
corredor, passar pela porta pela última vez e atrás dela
uma surpresa: lá estavam familiares e amigos, um pequeno grupo que parecia preencher toda a recepção
do Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de
Catanduva. Aguardavam Silvana Maria Mazenini Lebron tocar o Sino da Esperança! Balões, palmas, sorrisos e lágrimas.
“Agradeço a minha filha Carol, que esteve ao meu
lado o tempo todo, meu genro, pela paciência, a minha família e amigos que me deram apoio. Agradeço
ao Dr. Hugo, Dr. Neris e a toda equipe. Vocês são anjos que Deus colocou na minha vida!”, disse Silvana,
completando que “quando você descobre que está
com câncer acha que tudo acabou, fica perdida. Perde a esperança, a fé e vai passando os dias e você vai
digerindo, vai passando, o tormento da espera dos resultados, a cirurgia longa e chega aqui essa turma maravilhosa. Todos dando carinho, acolhimento e amor e
não podemos permitir que ninguém fale nada daqui
porque aqui é perfeito”.
E assim despediu-se Silvana, a 294ª paciente a concluir o tratamento radioterápico no HCC.
Comunicação FPA

Silvana terminou seu ciclo de tratamento muito
emocionada.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA CLÍNICA
•Dr. Francisco Corrêa de Almeida Moraes - Rua Teresina, 755 – Fone 17 - 3523-1652
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino - Rua 13 de Maio 1269 - Tel: (17) - 3522-5396

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

AME Catanduva realiza sua 8ª SIPAT
O Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, realizou de 23 a 27 de novembro a sua 8ª SIPAT – Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho.
Na sala de treinamento, nos dias 23, 24, 25 e 26, o
educador físico do GAT/Grupo de Apoio ao Trabalhador, Rodrigo Sebastião Matheus, ministrou palestras
com o tema “Bem-estar biopsicossocial e motivacional
do colaborador” seguida de sorteio de brindes e coffee
break. No dia 27 foi comemorado o Dia do Técnico e Engenheiro de Segurança do Trabalho e o CINESIPAT promoveu a exibição de três sessões do filme “O menino de
ouro”, com uso de máscara e distanciamento.
Todos os colaboradores do AME participaram da
SIPAT, cujo objetivo principal é informar os riscos ocupacionais a que estão submetidos e os devidos cuidados que devem ter diariamente no exercício da função,
entre outras dinâmicas que são realizadas durante a
semana. A SIPAT foi realizada pelo SESMT/Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina

do Trabalho da Fundação Padre Albino e CIPA/Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho do
AME, gestão 2020/2021.
Novembro Azul
O AME realizou a campanha Novembro Azul. A recepção e os ambulatórios foram ambientados com as
cores da campanha, vídeos de conscientização exibidos nas televisões internas e mimo alusivo entregue às
pessoas atendidas. O objetivo foi conscientizar tanto os
pacientes quanto os colaboradores sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. A ação foi realizada pela Administração da unidade, Centro Integrado
de Humanização (CIH), Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) e colaboradores.
Avaliação
A Secretaria de Estado da Saúde, através do Grupo
de Gestão Ambulatorial da Coordenadoria de Gestão
de Contratos e Serviços de Saúde, divulgou o relatório de avaliação do terceiro trimestre de 2020 do AME
Catanduva. Segundo a gerente administrativa, Karulini

Polo, de acordo com a avaliação final, o AME Catanduva
encerrou o trimestre “com todas as linhas de contratação acima do valor pactuado, sendo que todos os indicadores foram cumpridos integralmente”.
Divulgação

Mimo entregue em alusão ao Novembro Azul.
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Oficina de fotografia promove reflexões
sobre cuidado e humanização no HEC e HPA
A ONG ImageMagica promoveu entre 30 de novembro e 11 de dezembro o projeto “Conexões do Cuidar”
nos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino. Por meio da
fotografia, o projeto trabalha empatia e conexão entre
profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes a
partir do tema “Conexões em tempos de pandemia”.
Educadores da ONG visitaram setores e convidaram
os colaboradores para participar do projeto, desenvolvido no HEC até o dia 04 de dezembro e de 07 a 11 de
dezembro no HPA. A ideia foi resgatar a importância do
cuidado, afeto e da humanização, mesmo em momentos difíceis, por meio da fotografia.
Para os hospitais da Fundação Padre Albino foi uma
honra participar da obra de André François. De acordo
com a diretora de Saúde e Assistência Social, Renata
Rocha Bugatti, o trabalho realizado pela ONG ImageMagica funcionou como instrumento terapêutico às
equipes de saúde, principalmente neste momento de
Divulgação

Exposição de fotos no "Emílio Carlos".

pandemia. “A humanização é fundamental nas práticas de cuidado e para adentrar no universo do cuidar,
como diz François, não é preciso avental, nem máscara;
basta vestir os olhos com delicadeza, simples e belo assim”, disse Renata.
As fotografias e legendas são produzidas por meio
do aplicativo de celular Camino – idealizado pela ONG –
e impressas para exposição nos corredores do hospital,
trazendo mais cor e afeto ao ambiente. É também uma
oportunidade de compartilhar olhares com as pessoas
que participaram da oficina. A exposição foi realizada
nos saguões principais nos últimos dias da presença da
ONG em cada hospital. “É um grande reconhecimento
para os participantes ver as suas fotos e legendas na
exposição, por onde tanta gente circula. Ali, todos poderão contemplar a fotografia criada e aprender com a
mensagem do novo fotógrafo”, conta Andreza Portela,
coordenadora de projetos educacionais.
Sobre a ImageMagica Fundada pelo fotógrafo
André François, a ImageMagica tem como missão promover o desenvolvimento de pessoas utilizando a fotografia como ferramenta de transformação e empoderamento. A ONG desenvolve ações nas áreas de educação,
saúde e cultura, atuando em diferentes causas. Com a
convicção de que a transformação começa pelo olhar,
a ImageMagica estimula as pessoas a perceberem mais
atentamente seu entorno e, com essa reflexão, mudar
a si próprias e o ambiente onde vivem. Desde 1995 já
foram mais de 370 mil olhares transformados com projetos realizados em 15 países.

Alunos mostram seus talentos artísticos
na III Educação Física, Arte & Cultura
No dia 14 de novembro foi realizada a III Educação Física, Arte & Cultura, organizada pelo curso de Educação
Física da UNIFIPA. Diferente dos anos anteriores, devido
à pandemia, as apresentações artísticas ocorreram por
meio de transmissões ao vivo pelo Instagram do curso
@efunifipa. Conduzido pelo Prof. Dr. Américo Lourenço,
a live apresentou artistas ex-alunos e também divulgou
o Vestibular Unificado 2021 aos espectadores.
Ao todo 937 pessoas acompanharam as apresentações artísticas de extrema qualidade e puderam interagir com muita descontração. O evento foi considerado sucesso pelo Prof. Dr. Américo Lourenço que,
segundo ele, “pôde proporcionar aos alunos e população de Catanduva e região momentos artísticos, com

diferentes estilos musicais, fortalecendo, com isso, a
imagem institucional do curso”.
As lives foram divididas em três etapas, tendo na
apresentação das 15h, a egressa Maria Rita e seu parceiro Marcelo, no estilo sertanejo, com hits dos anos 80
de artistas como Christian & Ralf. A surpresa ficou por
conta das músicas autorais de Maria Rita. Na segunda
apresentação, Léo Vitor (do 3º ano de Bacharelado) fez
sua apresentação no estilo Samba Rock, performando
músicas de artistas como Seu Jorge, Jorge Ben Jor, Tim
Maia entre outros. Fechando o evento, no estilo hard
rock acústico, Jeff Stars e Edu Ramos tocaram muito,
trazendo clássicos de bandas consagradas como Aerosmith, Guns N’Roses, Whitesnake, Queen, entre outras.

Formandos 2020 da UNIFIPA têm colação de grau online
Mais de uma centena de alunos da UNIFIPA já realizaram colação de grau este ano via internet, com transmissão de forma remota, através da plataforma de vídeo-chamada ZOOM, com cada um dos formandos de
suas casas. O rito foi adequado para atender às normas de distanciamento e aglomeração recomendadas pela OMS, em virtude da pandemia da COVID-19,
mas buscou seguir as formalidades previstas na outorga de grau.
Para a pró-reitora Acadêmica e de Graduação,
Maria Cláudia Parro, além de representar momento
histórico, a solenidade fez parte do plano de contingência traçado pela instituição nos últimos meses. "A

Formatura do curso de Enfermagem.

solenidade virtual foi mais um desafio neste momento de pandemia que estamos vivendo. Acreditamos
que, mesmo online, foi momento muito importante
na vida desses estudantes e futuros profissionais". A
secretária geral da UNIFIPA, Josiane Zambon, foi uma
das cerimonialistas durante a transmissão. "É muito difícil levar, da mesma forma, evento que ocorria
presencialmente para o online. As adaptações são
necessárias e é preciso relativizar, entender que as
coisas mudam", observa ela. Para Cristiane Procópio
de Oliveira, diretora de Educação da Fundação Padre
Albino, o importante é formar os profissionais. “Foi
um desafio e fizemos esforço gigantesco para que as
cerimônias fossem emocionantes e importantes, já
que são futuros médicos, enfermeiros, educadores,
biomédicos, engenheiros agronômicos, advogados,
administradores, profissionais da educação física e
farmacêuticos que irão para o mercado de trabalho",
ressaltou.
A colação de grau dos cursos ocorreu em dezembro e
prosseguirão em janeiro/2021. São elas: 04/12, Medicina;
11/12, Enfermagem; 15/12, Educação Física - Licenciatura e Bacharelado; 16/12, Pedagogia; 11/01/2021, Direito;
12/01 – Biomedicina e 13/01, Administração.
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Segundo ciclo
De Catanduva e com 58 anos, Vera Lúcia Pizoni concluiu seu segundo ciclo de radioterapia no Hospital de
Câncer de Catanduva no dia 11 de novembro, quando
tocou o Sino da Esperança para simbolizar a finalização
de mais essa etapa na luta contra a doença. Com tratamento na região do pescoço, a paciente contou com
o respaldo do atendimento odontológico do cirurgião
dentista da Fundação Padre Albino Dr. Enel Rogério
Caneo. “Consegui me alimentar graças ao tratamento
dele”, afirmou Vera.
“Pacientes que fazem radioterapia podem ter como
efeito colateral a mucozite, que são feridas na boca devido à radiação do tratamento. Utilizamos laser para prevenir as feridas e, se mesmo assim o paciente tem mucozite, ajustamos o tratamento que auxilia no processo de
cicatrização e alívio da dor, possibilitando que se alimente normalmente”, explicou o cirurgião dentista.
Ao tocar o sino, Vera agradeceu a equipe. “Só tenho
que agradecer a Deus e a vocês que me acolheram de
braços abertos, sempre sorrindo”.

Liga lança livro digital sobre
Ortopedia e Radiologia
A Liga Acadêmica de Ortopedia e Medicina Esportiva/LAOME do curso de Medicina da UNIFIPA/FAMECA,
em parceria com a Dra. Carol Saito, egressa da 42ª turma
e Residente do 2º ano de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem, lançou o livro digital “Saicto.X e LAOME: um Guia
Radiológico e Ortopédico para você”. O material foi lançado no último dia 26 de novembro, em live especial através
dos canais no Instagram @saicto.x e @laomefameca
O conteúdo é bem ilustrado e didático, voltado para
estudantes de Medicina, da área da saúde e apreciadores
do assunto. “Todos que quiserem adquirir o livro bastam
acessar o nosso perfil no Instagram @laomefameca ou @
saicto.x, perfil de casos radiológicos da Dra. Carol Saito,
procurar a foto “LANÇAMENTO OFICIAL” e seguir as regras para receber o livro em seu e-mail”, informa Cibele
A. Ferro, membro da Liga. “Caso o interessado não tenha
Instagram e queira adquirir o livro deve enviar e-mail
para laome.fameca20@gmail.com”, acrescenta.
Os autores principais do livro são Carol Saito, os alunos e membros da LAOME Cibele A. Ferro, Leonardo Dal
Pai e Juliana Spir, além do docente de Ortopedia e Traumatologia do curso de Medicina, Prof. Dr. Fábio Devito.
Como coautores, os diretores da Liga Acadêmica João
Henrique Sanson, Pedro Augusto Tosi e Renan Maltempi, além dos estudantes do 3º ano Maria Clara Cabeça,
Otávio Henrique Domingues e Ricardo Dourado, com
auxílio dos estudantes do 2º ano.
“Tivemos incríveis revisores que nos ajudaram nesse
processo, como Renato Santana (médico Residente do
2º ano de Ortopedia e Traumatologia), Daniel Massari
(médico ortopedista e egresso da 41ª turma), Pedro
Hamra (médico ortopedista e egresso da 40ª turma),
Guilherme Ferraz (médico Residente de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem) e Bruno Tibiriçá (egresso da
43ª turma e Residente do 2º ano de Ortopedia no HB/
SJRP)”, cita Daniela.
Divulgação

Membros da Liga de Ortopedia e Medicina Esportiva.
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FPA entrega cesta de natal
especial aos colaboradores
Fotos: Comunicação FPA

Equipes se revezaram para entrega das 7h às 18h.
Em função da pandemia do novo Coronavírus, a
Fundação Padre Albino não realizou a sua já tradicional confraternização de Natal com os colaboradores.
Porém, como forma de agradecimento pela dedicação
e empenho deles no desafio que está sendo enfrentar este ano tão difícil e atípico, entregou, em sistema
drive-thru, nos dias 09, 10 e 11 de dezembro, no Complexo Esportivo da UNIFIPA, uma cesta especial de Natal para cada colaborador. Nos mesmos dias, no local
tradicional, a cesta básica foi entregue normalmente a
todos os colaboradores.
“Este ano nos reservou situações adversas e entre

A tenda foi toda decorada com motivos natalinos.

elas o distanciamento social. Como forma de adaptação ao ‘novo normal’ criamos recursos para estar
próximos das pessoas queridas e para trabalhar em
segurança. Nossos colaboradores foram guerreiros,
enfrentando conosco um vírus desconhecido. Com a
colaboração deles cumprimos nossa missão de prestar assistência à saúde com qualidade”, disse o diretor-presidente da Diretoria Executiva da Fundação, Reginaldo Donizeti Lopes.
A entrega, que teve a presença do Papai Noel distribuindo balas e foi coordenada pelo RH da Fundação, envolveu aproximadamente 60 pessoas, que se
revezaram das 7h às 18h.
“É o reconhecimento por tudo o que a gente viveu.
Só podemos ter gratidão”, disse a colaboradora do
Hospital Emílio Carlos, Mariana Martins. “A Fundação
valoriza seus funcionários e este presente de Natal
faz a gente sentir que tem valor, que somos peça importante”, ressaltou a colaboradora da UNIFIPA Márcia
Motta. “Este é o reconhecimento pelo nosso trabalho”,
afirmou Maria Margareti Ferreira Biela, colaboradora
do Hospital Padre Albino. “Em virtude do ano que não
podemos confraternizar é uma forma de reconhecer o
trabalho de um ano todo. Somos muito gratas à Fundação”, agradeceram Márcia Vieira e Maria de Lourdes
Barbato, colaboradoras da UNIFIPA.

A entrega das cestas foi em sistema de drive-thru.

HEC recebe verba de R$ 380 mil da deputada Beth Sahão
O Hospital Emílio Carlos recebeu neste dia 14 de
dezembro verba de R$ 380 mil da deputada Beth
Sahão (PT) para custeio/prestação de serviço – aquisição de artigos de higiene pessoal, de escritório, papelaria e impressos e limpeza e manutenção de bens
móveis e equipamentos.
“Com essa verba vamos disponibilizar insumos
necessários e equipamentos para a continuidade do
atendimento aos usuários do SUS. A contribuição dos
parlamentares, como essa verba significativa da deputada Beth Sahão, é muito importante para que o
hospital mantenha os atendimentos com qualidade
para pacientes de Catanduva e dos 18 municípios da
região”, agradeceu o presidente da Diretoria Executiva
da Fundação Padre Albino, mantenedora do Hospital
Emílio Carlos, Reginaldo Donizeti Lopes.

Divulgação

A deputada Beth Sahão.

Atividade biopsicossocial no Recanto Monsenhor Albino
Os colaboradores do Recanto Monsenhor Albino
participaram de atividade de bem-estar biopsicossocial motivacional para proporcionar relaxamento e autoavaliação durante pausa na rotina de trabalho.
A ação envolveu 80% dos colaboradores do Recanto e foi realizada pela coordenadora administrativa e
financeira Silvia Moreno, enfermeira Juliana Fachin e o
profissional de educação física do Grupo de Apoio ao
Trabalhador (GAT) Rodrigo Matheus e seguiu todas as
normas de prevenção da COVID-19.

Divulgação

A atividade envolveu a maioria dos colaboradores.

Centro Cultural e Histórico
Padre Albino recebe iluminação
especial pelo Novembro Azul
Divulgação

Iluminação na cor azul: recado para os homens
cuidarem da saúde.
O casarão de valor arquitetônico e cultural que conta a história do Monsenhor Albino e de Catanduva aderiu ao Novembro Azul. Durante todo aquele mês, o Centro Cultural e Histórico Padre Albino (CCHPA) ficou com
a iluminação externa na cor azul para lembrar a importância de os homens cuidarem da saúde. “Embora sem
atendimento presencial ao público, as atividades internas continuaram no Centro Cultural e, durante o mês
de novembro, como forma de conscientização sobre o
câncer de próstata, aderimos à campanha Novembro
Azul e as dependências externas e o jardim receberam
iluminação especial”, explicou Rafael Roberto Luzia, assistente técnico do CCHPA.
Além da iluminação de prédios em azul e de campanha pelas redes sociais, outros eventos foram promovidos ao longo do mês sobre o tema nas unidades
de negócios da Fundação Padre Albino. Neste ano o
mote da campanha foi “Um simples ato pode mudar
sua história – Previna-se”, com produção de vídeos de
profissionais médicos alertando sobre a importância
da prevenção e o tratamento precoce.
O CCHPA fica localizado na Rua Belém, 647, no centro de Catanduva, e está passando por revitalização na
sua fachada, valorizando ainda mais a imagem de Padre Albino. Informações pelo telefone (17) 3522-4321.
Mudança de nome
O Museu Padre Albino passou a chamar-se Centro
Cultural e Histórico Padre Albino, pois um centro cultural é espaço arquitetônico destinado à apresentação
de manifestações culturais das mais diversas modalidades. Além de contar a história de Padre Albino através de objetos, documentos, fotos, telas de artistas
plásticos e depoimentos, o Centro Cultural possui Hemeroteca especializada sobre a história de Catanduva,
sendo fonte de consultas e pesquisas para estudantes
e interessados.
Henilton Menezes, gerente do Centro Cultural Banco do Nordeste, diz que “o primeiro papel exercido por
um centro cultural para o desenvolvimento do povo
de uma cidade é a inclusão social desse povo na cadeia produtiva da cultura, oferecendo condições para
que todos - especialmente aqueles excluídos do consumo das artes - tenham acesso à inventividade artística das diversas manifestações culturais. Em segundo
lugar, a função de ancorar, em determinada região da
cidade, um elenco de atividades não-comerciais, lúdicas, de circulação de bens simbólicos e com poder
aglutinador de pessoas”.
A Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino
informou que a mudança do nome foi uma adequação interna, vinculando o Centro Cultural e Histórico à
área de Educação, a UNIFIPA, que também fomenta a
cultura através das atividades de seus cursos.
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