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Base do acelerador linear do HCC está concretada

Câmara Municipal presta homenagem à Fundação

pela aquisição do acelerador linear para o HCC

UNIFIPA anuncia curso de Farmácia para 2019

HPA realiza sua primeira cirurgia

navegada de joelho

Técnicos da empresa Varian Medical System Inc. e da RPA Construtora e Incorporadora Ltda acompanharam a concretagem da base onde será ins-
talado o acelerador linear do Serviço de Radioterapia/Hospital de Câncer de Catanduva/HCC. Dentro de 45 dias, aproximadamente, técnicos da Varian 
retornam para a instalação do acelerador linear. Página 11.

A Câmara Municipal de Catanduva prestou homenagem à Fundação 
Padre Albino na sua sessão ordinária do dia 29 de maio último, através de 
moção do vereador Luiz Pereira, aprovada por unanimidade, pela aqui-
sição do acelerador linear para o Hospital de Câncer de Catanduva/HCC. 
Última página.

O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA anunciou que está pre-
visto para instalação, em 2019, o curso de Farmácia, aumentando para 
dez os seus cursos de graduação. Página 09.

O Hospital Padre Albino realizou, através dos ortopedistas Dr. Carlos 
Alberto Moreschi e Dr. Rodrigo Elias Moreschi, sua primeira cirurgia nave-
gada de prótese de joelho. A cirurgia tem o nome de “navegada” porque 
é assistida pelo computador. Página 08.

Ação nos bairros Dia 26 de maio, no Bom Pastor, foi iniciada a “Ação 
nos bairros: Fundação Padre Albino e Prefeitura de Catanduva comemo-
rando os 100 anos com a população”. Departamentos da Fundação e se-
cretarias do município orientaram, atenderam e ofereceram atividades 
esportivas e de lazer à população. Última página.

Diretores da Fundação e vereadores após a homenagem. 
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Hospitais da Fundação – I
Neste ano do 

centenário da che-
gada de Padre Al-
bino em Catandu-
va, nada melhor do 
que conhecer um 
pouco da história 
e funcionamen-
to dos hospitais 
que compõem o 
Departamento de 
Saúde da Funda-
ção Padre Albino. 

Nesta edição falaremos sobre a obra ícone de 
Pe. Albino, o Hospital Padre Albino (antiga San-
ta Casa de Misericórdia).

Certifi cado como hospital universitário, fi -
lantrópico e sem fi ns lucrativos, o Hospital Padre 
Albino começou a atender em 11 de outubro de 
1926. Em 1930, com dimensões já insufi cientes 
por atender pacientes de toda a região, come-
çaram as construções e anexos. Em princípios 
de 1956 foi construído o prédio da Maternidade 
para atender convenientemente as gestantes 
da cidade e região. 

Com o objetivo de promover a vida, o Hos-
pital Padre Albino continua sendo referência 
em toda a região e, no caso dos queimados, em 
todo o Estado de São Paulo. Apesar das cons-
tantes difi culdades encontradas, a Fundação 
Padre Albino vem investindo na aquisição de 
equipamentos de última geração e realizando 
reformas e adaptações em suas instalações a 
fi m de oferecer aos que dele necessitam me-
lhor atendimento e acolhimento na prevenção, 
manutenção ou recuperação da saúde. Muitos 
dos equipamentos adquiridos recentemente o 
foram através de emendas parlamentares, tanto 
de políticos locais quanto de outras regiões. 

O Hospital Padre Albino está subordinado 
contratualmente ao DRS-XV de São José do Rio 
Preto e compõe o Colegiado de Catanduva na 
RRAS-12 (Rede Regional de Atenção à Saúde), 
sendo referência na assistência de média e alta 
complexidade para 19 municípios: Ariranha, 
Catanduva, Catiguá, Elisiário, Embaúba, Fernan-
do Prestes, Irapuã, Itajobi, Marapoama, Novais, 
Novo Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Pin-
dorama, Pirangi, Sales, Santa Adélia, Tabapuã e 
Urupês, totalizando uma população de 307.310 
habitantes (IBGE 2013). 

Dos seus 198 leitos, 132 estão disponibili-
zados ao SUS e o hospital possui os seguintes 
serviços: Unidade do Coração, Unidade de Tra-
tamento de Queimados (UTQ), Pediatria, Centro 
Cirúrgico, Neurocirurgia, Oncologia, Maternida-
de (gestação de alto risco), Centro Obstétrico, 
Berçário, Videocirurgia, UTI Adulta, UTI Neona-
tal, UTI de Queimados, Enfermarias de clínica 
médica e cirúrgica, Quimioterapia, Hemodiálise, 
Transplante de Córnea, Medicina Nuclear, Lito-
tripsia, Endoscopia, Avaliação de marca-passo, 
Ergometria, Holter, Centro de Diagnóstico por 
Imagem (CDI), Ressonância Magnética, Tomo-
grafi a Computadorizada, Radiologia, Ultrasso-

nografi a, Mamografi a, Densitometria e Labora-
tório de Patologia Clínica. 

Em 2017 ocorreram 12.949 internações, sen-
do 8.580 SUS e 4.369 através de convênios e par-
ticulares, gerando um total de 57.771 pacientes/
dia. Nos ambulatórios e Pronto Socorro foram 
atendidos 71.134 pacientes. Um dado interessan-
te é que, apesar de ser referência para apenas 19 
(dezenove) municípios da região, em 2017 passa-
ram pelo Hospital Padre Albino pacientes de 198 
municípios preponderantemente paulistas, mas 
também de outros Estados do Brasil. 

As principais especialidades atendidas em 
regime de internação em 2017 foram Ginecolo-
gia/Obstetrícia, Cirurgia Geral, Ortopedia/Trau-
matologia, Clínica Média e Pediatria. O Hospital 
Padre Albino conta hoje com 1.037 colaborado-
res diretos e 310 médicos em seu Corpo Clínico. 
Muito embora sua responsabilidade contratual 
para com o SUS seja de oferecer 60% dos servi-
ços disponíveis, esse percentual é ultrapassado 
signifi cativamente todos os anos, gerando dé-
fi cits que são suportados pelo próprio hospital. 

O Hospital Padre Albino tem como missão 
“Promover assistência à saúde de forma ética, se-
gura e humanizada, com ênfase na média e alta 
complexidade, desenvolvendo o ensino e a pes-
quisa com sustentabilidade.” E como visão “Ser 
reconhecido como um dos melhores complexos 
hospitalares pela excelência na assistência, ensi-
no e pesquisa, com uma gestão sustentável.” Seus 
valores são: preservação e valorização da história, 
o voluntariado, a transparência e ética nas ações, 
o desenvolvimento e a valorização das pessoas, a 
competência, a gestão profi ssional, a humaniza-
ção, inovação e o empreendedorismo, a qualida-
de, a efi ciência e o comprometimento. 

O Hospital Padre Albino, assim como o Hos-
pital Emílio Carlos, são hospitais gerais, isto é, 
atendem a quase todas especialidades e nenhu-
ma exclusivamente. São os únicos em Catandu-
va que atendem pelo Sistema Único de Saúde 
– SUS. A diferença entre os dois é que, enquanto 
o Emílio Carlos atende, até o presente momen-
to, 100% pacientes SUS, o Hospital Padre Albino 
dedica apenas 60%. Contudo, uma parte signifi -
cativa de sua estrutura é direcionada ao atendi-
mento a particulares e conveniados. Dentre os 
convênios que atende o principal deles é o Padre 
Albino Saúde, pertencente à operadora Associa-
ção Padre Albino Saúde onde a Fundação Padre 
Albino é sócia majoritária. O grande diferencial 
desse plano é atender com qualidade, por isso o 
Hospital Padre Albino tem investido signifi cati-
vamente em melhorias visando o bem-estar dos 
usuários deste e também de outros planos de 
saúde e/ou particulares.

Em breve teremos novidades aos usuá-
rios do PAS também no Hospital Emílio Carlos. 
Aguardem!

 Boa leitura!

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 

Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
22 – Pe. Sylvio Fernando Ferreira
27 – Dr. Antonio Hercules

Coordenadoria Geral
03 - Roberto Pizzi
04 - Ramiro Braz Martins da Rocha
08 - Leuri Pereira dos Santos
09 - Benedito Maria
 Vera Ferreira Júlio Giglio
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 Elisabeth Alves de Oliveira
 Emília Cristina Furtado
 Lígia Paola Longo Cândido da Silva
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 Nayara Cristina Silva
12 - Andressa Cristina de Oliveira
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 Maria Helena de Lucena Silva
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Recanto Monsenhor Albino
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12 - Cleide Aparecida de Almeida Da Silva
17 - Irmã Anália Nunes
18 - Elizabete Carmen dos Santos
21 - Angela Bonafe
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UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino    
02 - Izabel Marques
 Marcos Roberto Pedroso
03 - Marisa Centurion Stuchi
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 Profª Simone Mayra Fernandes
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25 - Prof. Adilson Orsi
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30 - Profª Thaisa Perez de Luca Telles
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08 - Lair Aparecida Pereira
 Sílvia Helena de Souza da Silva
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Emílio Carlos, UNIFIPA e Coordenadoria da FPA realizam SIPAT

Fundação recebe a visita de membro da família imperial do Brasil

O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de maio passado processo 
de Recrutamento Interno com funcionários para transferência de uma posição para outra, promoção de um nível 
para outro e promoção de um cargo para outro. O funcionário aprovado foi:

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para
Mariana Jordão Negrição Faxineira HPA Auxiliar Administra  vo I

Junho /201804
Dr. Sinval Malheiros propõe 

anistia de débitos tributários 

às Santas Casas

Relatório da Ouvidoria - Maio 2018 - Hospital Padre Albino

Novos companheiros

Recrutamento interno promove funcionários

Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em maio, que vestem a camisa da Fundação 
Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!

HOSPITAL PADRE ALBINO 
Andressa Cristina dos Santos
Camila Eloi dos Santos Morial
Maria Carolina da Motta Martins
Priscila Viana Ferreira
Nathieli Cardoso
Carla Vitória de Oliveira
Thatiane Fernandes de Andrade
Washington de Oliveira Nunes
Erica de Oliveira Barros
Danieli Cristina Santana Ferreira
Karoline dos Santos Reis

Começou a tramitar no Congresso Nacional  o Pro-
jeto de Lei 9227/17, que concede anistia e remissão de 
débitos tributários de forma incondicionada para insti-
tuições que atuam na área de saúde fi lantropicamente. 
A proposta, de autoria do médico e deputado federal 
Dr. Sinval Malheiros (Pode-SP), benefi cia Santas Casas 
de Misericórdia, hospitais de natureza religiosa e outras 
instituições sem fi ns lucrativos que atuam em saúde. 
O objetivo, segundo o autor, é compensar essas insti-
tuições pelo elevado número de atendimentos presta-
dos na rede pública de saúde. Segundo o Ministério da 
Saúde, em 2016, 37,98% dos leitos disponíveis no SUS 
foram ofertados por fi lantrópicas.

“Em um contexto de crise econômica, com alta 
taxa de desemprego, há cada vez menos pessoas com 
condições de custearem um plano de saúde privado. 
A consequência lógica é que cada vez mais pessoas 
procurarão socorro no SUS e nos hospitais fi lantrópi-
cos. Aí se evidencia o que já foi dito: essa alta taxa de 
atendimentos pelo SUS, com sub-fi nanciamento, tem 
sido a razão de aumento da dívida dessas instituições”, 
alerta Malheiros.

Dr. Sinval Malheiros representa a Frente Parla-
mentar de Apoio às Santas Casas em todo o Estado 
de São Paulo.

Programa insufi ciente - O parlamentar, que tem 40 
anos de experiência em Medicina, lançou mão de nú-
meros preocupantes para justifi car a apresentação do 
Projeto de Lei 9227/17. Números que o Programa de 
Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e 
das Entidades sem Fins Lucrativos (PROSUS) não con-
seguiu atender. “Em 2013, quando foi instituído o PRO-
SUS, as dívidas fi lantrópicas eram apontadas na casa 
de R$ 11,8 bilhões. Em 2016, eram R$17 bilhões. Hoje, 
a dívida chega à estratosférica casa dos R$ 22 bilhões. 
Ou seja, embora louvável, o PROSUS não tem consegui-
do atender a essas instituições de maneira adequada”, 
complementa. 

Para Malheiros, surge, então, a necessidade de ado-
ção de medidas alternativas, paralelas ao PROSUS, que 
venham ao socorro dessas instituições. “As medidas 
propostas na presente proposição, mais do que mera re-
núncia de receita ou caridade para com as Santas Casas, 
são um sinal de justiça. Na atuação de um seguimento 
cuja demanda é de alto custo, de forma absolutamente 
impactante para a população, com subfi nanciamen-
to pelo Poder Público e aliado a uma ultrajante carga 
tributária, a concessão de formas excludentes e extin-
tivas de dívidas tributárias não será algo nada gratuito, 
diante de seu histórico social altamente relevante para 
a sociedade brasileira”, fi naliza. 

A propositura está aguardando designação de Rela-
tor na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF).

De 22 a 24 de maio, as Comissões Internas do Hospi-
tal Emílio Carlos, UNIFIPA e Coordenadoria da Fundação 
Padre Albino promoveram a SIPAT (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho).

A programação proporcionou aos funcionários di-
nâmica organizada pela Cia. de Humor e Improviso “Os 
Bardoso”, as palestras “A importância da saúde psíquica 

Lelles Gabriel D. Barbosa Trivelato
Raquel Regina de Abreu
Rosângela Cardoso Baena Freira da Paz
Sidiani Frois
Thainá Fernanda Bacanelli

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Matheus Oliveira Mota
Joice Aparecida Pereira de Souza
Aialla Rafaella dos Santos Coreia
Mariana Vidotti Grandizolli
Viviane Pereira Garcia Moraes

COORDENADORIA GERAL

Márcia Aparecida dos Santos

AME

Beatriz de Lima
Mickaela Cristina Xavier
Eliana Regina Baldo

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
PADRE ALBINO

Flaviane Alves de Queiroz
Thais Fernandes

dentro da empresa”, com a psicóloga Michele Pereira da 
Silva, e “Desenvolvimento Humano”, com a coordena-
dora de atendimento e comunicação do SESC, Helenir 
Hernandes Kuschnaroff , e a peça teatral da equipe “So-
brado Verde”.

Todos os colaboradores das unidades foram convi-
dados a participar das atividades.

No dia 05 de junho, a Fundação Padre Albino re-
cebeu a visita de Luiz Philippe de Orléans e Bragança, 
descendente da família imperial do Brasil, acompanha-
do do empresário catanduvense João César de Moraes, 
responsável pelo convite, e assessores. 

Na sala de reuniões, Dr. José Carlos Rodrigues Ama-
rante, presidente da Diretoria Administrativa, falou a 
Luiz Philippe sobre a Fundação e sua atuação, entre-
gando exemplares do relatório de atividades, balanço 
social, folder sobre Padre Albino, além de uma relíquia.  
A seguir, e com a presença de voluntárias do ateliê 
“Amor do próximo” e do coordenador do curso de Me-
dicina da UNIFIPA, Dr. Jorge Valiatti, Luiz Philippe falou e 
respondeu a perguntas sobre a atual situação do Brasil, 
uma vez que acaba de lançar o livro “Por que o Brasil 
é um país atrasado?”. Após o bate-papo, ele visitou o 
ateliê das voluntárias do HCC, onde recebeu um mimo.

Nascido no Rio de Janeiro, em 1969, fi lho do prínci-
pe D. Eudes Maria Rainier de Orléans e Bragança e Ana 
Maria de Moraes Barros, Luiz Philippe é casado, pai de 

um fi lho e sobrinho do príncipe D. Luís Gastão de Or-
léans e Bragança, atual chefe da Casa Imperial do Brasil. 
Administrador de empresas, fundou a empresa IKAT do 
Brasil, que atua no ramo de distribuição de moto-peças, 
e a ZAP Tech, incubadora de meios de pagamento para 
plataformas mobile. Sensibilizado pela crise política 
brasileira, Luiz Philippe fundou em 2014 o movimento 
liberal Acorda Brasil.

Luiz Philippe entrega seu livro a Dr. Amarante

Imprensa/FPA



“A leitura é para o intelecto o 
que o exercício é para o corpo.” 

Joseph Addison

DATAS
COMEMORATIVAS

01 – Dia da vacina BCG
02 – Dia do hospital
04 – Dia do operador de telemarketing
08 – Dia do panifi cador
09 – Dia do soldado Constitucionalista
10 – Dia da pizza
12 – Dia do engenheiro fl orestal
13 – Dia do cantor, do engenheiro sanitarista e 
mundial do rock
14 – Dia do propagandista de laboratório
16 – Dia do comerciante
17 – Dia da proteção de fl orestas
18 – Dia do trovador
19 – Dia do futebol e da caridade
20 – Dia da amizade e panamericano do engenhei-
ro; aniversário da chegada do homem a Lua (1969)
22 – Dia do trabalhador doméstico
23 – Dia do guarda rodoviário
25 – Dia do colono, do escritor e do motorista
26 – Dia dos avós
27 – Dia do motociclista
28 – Dia do agricultor

CURIOSIDADE
Por que os gatos se lambem? 

 O costume de lamber todo o corpo rendeu aos gatos a fama de animais higiênicos e 
nasceu como instinto de defesa do animal. O gato normalmente começa o ritual passando 

a áspera língua nas patas para lavar a cabeça e as orelhas. Depois lambem o restante do corpo. 
Após as refeições, os antigos gatos se banhavam para retirar o cheiro do alimento para não 
atrair a atenção de predadores.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Pão 
5. Para assar pão, coloque junto, na parte de 

baixo do forno, uma vasilha refratária cheia de 
água. Assim, o pão ficará com uma crosta mais 
dura. E não convém abrir o forno nos dez pri-
meiros minutos. 

6. Você pode substituir um tablete de 15 g 
de fermento para pão por uma colher de sopa 
de fermento seco, granulado, especial para pão. 

7. Para dar uma crosta bem crocante ao pão italia-
no, pincele com água duas vezes enquanto ele assa. 

8. Coloque a fôrma de pão para assar sempre 
no meio do forno. Assim, o ar circulará livremen-
te por todos os lados, fazendo com que o pão 
asse por igual.

SEGREDOS CULINÁRIOS

Curiosidades do meio literário 

(e esquisitices dos escritores)

Dicas para ser mais feliz

11 – Seja simples. Retire da sua vida tudo o que 
lhe dá trabalho e preocupação desnecessários.

12 – Não imite o modelo masculino do suces-
so. Os homens fi zeram sucesso à custa de solidão 
e da restrição aos sentimentos. O preço tem sido 
alto: infartos e suicídios. Sem dúvida, temos mais 
a aprender com as mulheres do que elas conosco. 
Preserve a sensibilidade feminina – é mais natural 
e mais criativa.

13 – Tenha um orientador. Viver sem é deci-
dir na neblina, sabendo que o resultado só será 
conhecido quando pouco resta a fazer. Procure 
alguém de confi ança, de preferência mais expe-
riente e mais bem sucedido, para lhe orientar nas 
decisões, caso precise.

14 – Jogue fora o vício da preocupação. Viver 
tenso e estressado está virando moda. Parece que 
ser competente e estar de bem com a vida são coisas 
incompatíveis. Bobagem. Defi na suas metas, con-
quiste-as e deixe as neuras para quem gosta delas.

15 – O amor é um jogo cooperativo. Se vocês es-
tão juntos é para jogar no mesmo time. Continua.

Érico Veríssimo era quase tão taciturno quan-
to o fi lho Luís Fernando, também escritor. Numa 
viagem de trem a Cruz Alta, Érico fez uma per-
gunta que o fi lho respondeu quatro horas de-
pois, quando chegavam à estação fi nal.

TELEVENDAS (17) 3522-6167

5 - Salgadinhos por castanhas

Essa troca é destinada àquele momento em 
que pinta a fome no meio do dia. Solução fácil, 
mas nada saudável, seria recorrer aos salgadinhos 
ou biscoitos recheados, petiscos que costumam 
contar com gordura trans em sua receita, mas ela 
não só faz aumentar o LDL como ainda contribui 
para derrubar o HDL. Para escapar disso, recor-
ra às castanhas e nozes, legítimos depósitos da 
gordura monoinsaturada, que faz exatamente o 
trabalho oposto. As oleaginosas ainda são fontes 
de antioxidantes.

6 - Cereais açucarados por aveia

A aveia tem fama de ser um dos cereais mais 
nutritivos do planeta. Por isso merece um es-
paço logo no café da manhã, seja na forma de 
flocos, seja no mingau. Um estudo da Universi-
dade Federal de Santa Catarina comprova, mais 
uma vez, sua capacidade de cortar a gordura 
que sobra no sangue. A aveia é rica em beta-
glucanas, fibras fermentadas no intestino e ca-
pazes de regular a síntese de colesterol e elas 
ainda aumentam o HDL. 

Continua.

Você diz: “Não vejo saída”.
Deus diz: “Eu guiarei seus passos”. (Provérbios 3:5-6)
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delci-

des Montes. 

Deus responde

20 trocas que 
valem a pena
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Biscoito de aveia e banana

Chipa

Ingredientes 

1 xícara (chá) de aveia
1 banana grande ou duas pequenas
1 quarto de xícara (chá) de passas

Modo de preparo. Num bowl ou bacia grande 
coloque todos os ingredientes. Com as mãos, vá 
amassando a banana e misturando os ingredien-
tes. Modele os biscoitos com as mãos, num for-
mato redondo. Você também pode modelar os 
biscoitos com o auxílio de uma colher de sopa. 
Coloque-os numa assadeira levemente untada 
com azeite extra-virgem.  Preaqueça o forno e 
asse-os em temperatura média por 15 a 20 mi-
nutos ou até fi carem levemente dourados. 

Ingredientes 

3 ½ xícaras (chá) de queijo colonial ralado no ralo 
grosso (500 g)
3 ovos
1 colher (sopa) de sal (15 g)
75 ml de leite
3 colheres (sopa) de margarina (50g)
1 xícara (chá) de polvilho azedo (150 g)
3 xícaras (chá) de polvilho doce (350 g)
75 ml de leite

Modo de preparo. Numa tigela, coloque o 
queijo colonial ralado no ralo grosso, ovos, sal, 
leite e a margarina e mexa. Adicione o polvi-
lho azedo e o polvilho doce e misture. Despeje 
mais 75 ml de leite e mexa. Sove a massa até 
fi car homogênea e desgrude das mãos. Pegue 
pequenas porções de massa (35 g cada) e com 
as mãos faça rolinhos e dobre em formato de 
ferradura e distribua em uma assadeira. Leve 
ao forno pré-aquecido a 190°C por 20 minutos 
até dourar. Desligue o forno e sirva.

Biscoito com apenas dois ingredientes - aveia e 
banana e um preparo muito simples e rápido, 
que não passa de 30 minutos. Se você quiser, 
adicione um terceiro ingrediente, passas. A aveia 
contém glúten, porém muito menos que o trigo. 
Ademais, nem dá para comparar a aveia com o 
trigo - ela é muito mais saudável! A aveia é um 
ótimo alimento para quem quer perder peso, re-
duzir colesterol, controlar diabetes e melhorar a 
saúde do coração. Além disso, sua composição 
de vitaminas (principalmente vitaminas do com-
plexo B) e minerais (como ferro, cálcio, magnésio, 
zinco, cobre e manganês) a torna muito nutritiva 
e, portanto, ideal para quem precisa de uma ali-
mentação completa e substanciosa. As fi bras da 
aveia dão sensação de saciedade que dura horas 
e isso sem sobrecarregar o aparelho digestivo.

CULINÁRIA

LAZER E VARIEDADES



Medicina UNIFIPA tem 73% de 
aprovação em Residências Médicas

Através de levantamento de aprovações em con-
cursos de Residência Médica do Programa de Acom-
panhamento de Egressos, realizado anualmente pelo 
curso de Medicina da UNIFIPA, a taxa de aprovação 
dos graduados em 2017 foi de 73%, superando a mé-
dia de 70% de aprovação das últimas cinco turmas for-
madas na instituição. De acordo com a então coorde-
nadora do curso, Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, as 
aprovações se deram em concursos autorizados pela 
Comissão Nacional de Residência Médica “excluindo 
estágios e outras modalidades de pós-graduação e 
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este resultado é gratifi cante pois reforça o êxito ob-
tido pelos professores, coordenadores e pró-reitoria 
pedagógica da UNIFIPA com a implantação de nova 
matriz curricular, estabelecida em portaria do Minis-
tério da Educação, atestando a qualidade do ensino 
ministrado na instituição”.

A Residência Médica é uma modalidade de ensino 
de pós-graduação destinada a médicos sob a forma de 
curso de especialização e funciona em instituições de 
saúde, sob a orientação de profi ssionais médicos de 
elevada qualifi cação ética e profi ssional.

Dr. Helvécio recebe a placa das mãos de aluno.

Dr. Olavo também recebeu homenagem pelas 
mãos de um aluno.

Drª Eliana Melhado falou sobre a aplicação da 
toxina botulínica.

Homenagem a professores

Curso debate dores de cabeça

Dois professores do curso de Medicina da UNIFIPA 
deixaram a docência no fi nal de 2017 e a coordenação 
do curso, pelos anos de serviços prestados, homena-
geou o Prof. Dr. Olavo de Carvalho Freitas e o Prof. Esp. 
Helvécio Baeta Chaves com placa de prata.

Ambos foram reconhecidos pelo pró-reitor acadêmi-
co e de graduação, Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, pela 
então coordenadora do curso, Profª Drª Terezinha Soares 
Biscegli, por colegas docentes e por alunos pela dedicação 
ao curso e empenho em formar bons profi ssionais. 

A Liga de Neuropsiquiatria do curso de Medicina da 
UNIFIPA promoveu no Anfi teatro Padre Albino, no dia 
19 de maio, Dia internacional do combate à cefaleia, o 
IV Curso de Cefaleia e o I Curso de Epilepsia, com apoio 
da Sociedade Brasileira de Cafaleia.

O tema foi abordado por seis palestras ministradas 
pelos docentes Drª Eliana Melhado, Dr. Manoel de Sou-
za Neto, Dr. José Geraldo Speciali, Dr. Alexandre Haddad 
de Souza, Drª Larissa Sorg Rodrigues e acadêmicas do 
terceiro e do quinto anos do curso de medicina. Conco-
mitantemente, evento para o público leigo esclareceu 
dúvidas com os especialistas sobre as dores de cabeça. 
No período da tarde foi realizada aplicação da prática 
da toxina botulínica como terapêutica da cefaleia crôni-
ca. O evento contou com cerca de 130 pessoas.

Marcella Milani

Marcella Milani

AME treina sua brigada de incêndio 

Docente de Enfermagem torna-se Mestre

Atendendo ao cronograma de ações e plano anual 
de treinamentos, o Ambulatório Médico de Especialida-
des/AME Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Al-
bino, promoveu no mês de maio treinamento para sua 
brigada de incêndio. No dia 03 foi realizado o treinamen-
to teórico de combate a principio de incêndio; no dia 10, 
o treinamento prático, e no dia 22 treinamento teórico e 
prático de primeiros socorros.

Os treinamentos, ministrados em dois horários, às 
9h30 e 13h30, na sala de treinamento do AME e em local 
externo reservado para o treinamento prático, foram mi-
nistrados pelo técnico de segurança do trabalho Willian 
Fernandes e pela enfermeira do trabalho Tatiane Kratuti 

Na manhã do dia 28 de maio, o Prof. João César Ja-
con, do curso de Enfermagem da UNIFIPA, fez defesa 
pública de sua dissertação de mestrado “Modalidades 
para o Ensino-Aprendizagem sobre Parada Cardíaca e 
Reanimação Cardiopulmonar para Graduandos em En-
fermagem”, sob orientação da Profª Drª Lúcia Marinilza 
Beccaria, na Faculdade de Medicina de Rio Preto - FA-
MERP. A banca examinadora foi formada pelo Prof. Dr. 

Devito para 47 funcionários. O objetivo foi 
treinar, reciclar e capacitar para o atendi-
mento e combate a princípio de incêndio, 
treinamento de primeiros socorros, salva-
guardando a proteção do meio ambiente, 
equipamentos e integridade física dos fun-
cionários ocupantes da edifi cação, assim 
como as pessoas frequentam a unidade.

Semana da Enfermagem O AME Ca-
tanduva realizou sua Semana da Enferma-
gem de 14 a 18 de maio com a participa-
ção de toda sua equipe.

Missa celebrada pelo Pe. Jessé às 14h00 
do dia 14 abriu a Semana, que prosseguiu 
no dia 15, dedicado aos profi ssionais da 

enfermagem com a atividade “De bem com a vida”, desen-
volvida nos períodos da manhã e da tarde pelas esteticistas 
Larissa Ap. dos Reis Polo e Abiqueli Moreira, que realizaram 
limpeza facial e massagem relaxante nas funcionárias.

No dia 18, às 13h30, a Enfermeira Responsável Téc-
nica Karulini Davoli Prescilio Polo e a Enfermeira Larissa 
Failli Pereira ministraram a  palestra “A importância da En-
fermagem e qualidade de atendimento”, seguida de di-
nâmica com bexigas, enfatizando a importância de cada 
um e sua colaboração para o sucesso da equipe. Após a 
dinâmica, a equipe da enfermagem recebeu um mimo e 
a Semana foi encerrada com coff e breack. Todos os even-
tos foram realizados na sala de treinamento do AME.

Moacir Fernandes de Godoy (FAMERP), Profª Drª Maria 
Cláudia Parro (UNIFIPA) e  Profª Drª Lúcia Marinilza Bec-
caria (FAMERP).

Palestra O curso promoveu no dia 23 de maio, no 
Anfi teatro Padre Albino, a palestra “SOS cólica: trata-
mento interdisciplinar da dor”, ministrada pelo docente 
do curso de Medicina Dr. Ricardo Leandro Marchesim.

Treinamento prático de combate a incêndio.

Divulgação

Divulgação

Os alunos de medicina prestaram atendimento às 
vítimas.

Liga do Trauma realiza simulado de incêndio

A Liga de Cirurgia de Urgência e Trauma do curso 
de Medicina da UNIFIPA realizou simulado de incêndio 
no COC Catanduva no dia 24 de maio. A Liga e a IFMSA 
(Federação Internacional de Associações de Estudantes 
de Medicina) se concentraram às 7h00 no colégio para 
a produção dos personagens que interpretaram as ví-
timas e às 9h00 a fumaça que simulava o incêndio se 
espalhou pelo colégio, acionando o alarme. Os estu-
dantes do COC foram conduzidos para uma ala segura, 
enquanto os alunos de medicina prestavam atendi-
mento às vítimas.

Maio amarelo Os alunos da 3ª série, através da 
disciplina de Urgência 3, ministrada pelo Prof. Ricardo 
Gonsaga, promoveram a campanha de prevenção de 
acidentes Maio Amarelo. O objetivo foi conscientizar 
a população sobre os riscos no trânsito e para isso es-
colheram peças publicitárias disponibilizadas pelo ob-
servatório nacional de segurança viária, divulgadas nas 
mídias sociais.

Divulgação
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UNIFIPA designa coordenadores de cursos

 A reitoria do Centro Universitário Padre Albino/
UNIFIPA divulgou as Portarias que designam os coor-
denadores de seus nove cursos de graduação. A única 
mudança ocorreu no curso de Medicina. Os coorde-
nadores são: Administração, Prof. Me. Antonio Agide 
Mota Junior; Agronomia, Prof. Dr. João Paulo Ferreira; 
Biomedicina, Profª Drª Ana Paula Girol; Direito, Prof. Dr. 
Luís Antonio Rossi; Educação Física – Bacharelado, Prof. 
Me. Igor Augusto Braz; Educação Física – Licenciatura, 
Prof. Esp. José Cione Neto; Enfermagem, Profª Drª Maria 
Cláudia Parro; Medicina, Prof. Dr. Jorge Luís dos Santos 
Valiatti, e Pedagogia, Profª Drª Silene Fontana.

 O novo coordenador do curso de Medicina, Prof. 
Dr. Jorge Valiatti, é graduado na VIII Turma da FAME-
CA, em 1982. Especialista em Clínica Médica e Medi-
cina Intensiva tem Mestrado e Doutorado pela Escola 
Paulista de Medicina/Unifesp e é Pós-Doutorando do 
curso de PG - Fisiopatologia em Clínica Médica na Fa-
culdade de Medicina de Botucatu/Unesp. Presidiu a 
Sociedade Paulista de Terapia Intensiva; integrou a 
Diretoria Executiva da Associação de Medicina Inten-

siva Brasileira, é presidente do Fundo AMIB e diretor 
do curso VENUTI da AMIB (2018-2019). É Coordenador 
das UTIs e Diretor Técnico dos hospitais escola Padre 
Albino e Emílio Carlos. Dr. Valiatti será o próximo pre-
sidente do Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva 
neste ano, em São Paulo.

 
Coordenadores de Institutos

 Além dos coordenadores de cursos, o reitor da UNI-
FIPA, Dr. Nelson Jimenes, designou os coordenadores 
dos Institutos Acadêmicos. O Instituto de Ciências So-
ciais Aplicadas (ICSA) será coordenado pelo Prof. Me. 
Antonio Agide Mota Junior; o Instituto de Ciências da 
Educação (ICE), pelo Prof. Esp. José Cione Neto; o Insti-
tuto de Ciências da Saúde (ICSAU), pela Profª Drª Tere-
zinha Soares Biscegli, e o Instituto de Ciências Exatas e 
Tecnológicas e Ciências Agrárias (ICETECA), pelo Prof. 
Dr. João Paulo Ferreira. Outra Portaria designou o Prof. 
Dr. Ayder Anselmo Gomes Vivi para coordenar a área 
clínica do curso de Medicina. As designações para ou-
tros órgãos acadêmicos estão no site da UNIFIPA.

Missa homenageia os irmãos da Anatomia.

Curso “Volta ao mundo em jogos e canções.

Aulas gratuitas de judô

Docentes participam de Congresso

Missa do cadáver

Terceira Idade recebe

orientações sobre glaucoma

Destaque por cursos 

de capacitação

O curso de Educação Física Bacharelado oferece, 
para alunos da UNIFIPA e funcionários da Fundação, au-
las de judô gratuitas as segundas e quartas-feiras, das 
18h00 às 19h00. As aulas são ministradas pelo docente 
do curso e faixa preta em judô Prof. Cássio Gonçalves, 
na Sala de Ginástica, danças e lutas do Complexo Es-
portivo do Câmpus Sede. O interessado deve procurar 
o docente responsável no início da aula.

Jogos Interclasses No período de 14 a 18 de maio, 
o curso realizou os VI Jogos Interclasses Padre Albino.  

Quatro docentes do curso de Educação Física da 
UNIFIPA participaram do VII Conbramene (Congresso 
Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercícios) de 16 
a 19 de maio, em Londrina/PR. O coordenador do Ba-
charelado, Igor Augusto Braz, e os docentes Américo 
Lourenço, Cássio Gonçalves e José Cláudio Jambassi 
Filho apresentaram o trabalho “A infl uência da visão no 
equilíbrio corporal em praticantes de judô”, autoria de-
les juntamente com os professores Luís Ferreira Montei-
ro Neto e Daniel Gonçalves.

Os professores Igor, Américo, Cássio e José Cláudio 
também foram avaliadores de outros trabalhos e estive-
ram com o presidente do evento  Prof. Dr. Edilson Serpe-
loni Cyrino (UEL-PR) e o Prof. Dr. Valmor Tricoli (USP-SP).

A UNIFIPA celebrou, através dos cursos de Biomedi-
cina e Medicina, a Missa do Cadáver no dia 23 de maio, 
no Laboratório de Anatomia do Câmpus Sede. Celebra-
da pelo Bispo da Diocese, D. Otacílio Luziano da Silva, e 
pelo Capelão dos hospitais da Fundação Padre Albino, 
Pe. Francisco Adão da Silva, a missa teve a participação 
de funcionários, alunos e docentes.

Realizada há mais de 25 anos por iniciativa do ex-
-docente Prof. Neder Abdo, a missa é organizada por 
sua fi lha, Profª Drª Cibelle Rocha Abdo, também do-
cente, com o propósito de homenagear postumamen-
te professores, funcionários, alunos, egressos e irmãos 
da Anatomia.

As alunas da Faculdade da Terceira Idade, programa 
do curso de Educação Física Licenciatura da UNIFIPA re-
ceberam dia 24 de maio a oftalmologista e docente do 
curso de Medicina Drª Ma. Maria Elizabete Jimenes de 
Campos. A médica ministrou palestra e deu orientações 
de prevenção a respeito do glaucoma. 

No dia 15 de maio o biomédico Caio G. Rodrigues 
abordou os perigos das verminoses em idosos. A Liga 
de Segurança do Paciente do curso de Enfermagem da 
UNIFIPA, sob orientação da Profª Mª Maristela Magri, mi-
nistrou aula no dia 10 de maio sobre higienização das 
mãos, com o objetivo de conscientizar as alunas sobre 
a importância da higienização das mãos no dia-a-dia.

No dia 03 de maio, o enfermeiro do Hospital Emílio 
Carlos Leandro Martins e a assistente social Maria Nacci 
abordaram a temática “Alta responsável”, o processo de 
implantação do projeto e seu fl uxograma.

No dia 24 de abril o médico Dr. Rodrigo Moreschi 
palestrou sobre lesões nos joelhos, a importância da 
prevenção e as possibilidades terapêuticas.

O curso de Educação Física Licenciatura da UNIFIPA 
tem se destacado pela promoção de diversas capacita-
ções voltadas para alunos e profi ssionais de Educação 
Física e Pedagogia. No dia 19 de maio, a Graduação pro-
moveu o curso “Volta ao mundo em jogos e canções”, 
que abordou diferentes jogos de tabuleiro e canções de 
diferentes culturas, ministrado pelo Prof. Me. Fernando 
Varoto. O curso, ministrado no Complexo Esportivo da 
UNIFIPA, foi gratuito e atraiu, entre os participantes, 
grande número de egressos.

O curso “Dança escolar – bases teóricas e práticas” 
foi ministrado no dia 26 de maio, no Complexo Esporti-
vo, pelo Prof. Alexandre Mendes, com a participação de 
alunos e egressos. O curso abordou as diversas modali-
dades de dança, “trabalhando o alinhamento corporal, 
danças lúdicas e temáticas, ressaltando a fundamental 
importância no processo pedagógico através da meto-
dologia e improvisação, além dos valores artísticos, es-
portivos e culturais/educacionais”, explicou o professor.

Os coordenadores com o Prof. Antonio Carlos de Araújo, pró-reitor acadêmico e de graduação.

Imprensa/FPA

Os alunos disputaram as modalidades masculina e fe-
minina de handebol, futsal, basquetebol, voleibol, atle-
tismo, tênis de mesa, xadrez, natação, torneio de trei-
namento funcional e dança. Os jogos também tiveram 
atividades de responsabilidade social, como doação de 
sangue para o Hemonúcleo local e de alimentos não 
perecíveis, cuja entidade benefi ciada ainda será defi ni-
da. A classifi cação fi nal dos jogos, que teve a participa-
ção de 250 alunos, foi 1º lugar: 4º ano B; 2º lugar: 2º ano; 
3º lugar: 1º ano; 4º lugar: 3º ano, e 5º lugar: 4º ano A.

Marcella Milani

Marcella Milani



Farmacêuticos do HEC participam de 
capacitação com mais de 100 municípios

Em abril último foi realizada no Hospital Padre 
Albino a primeira cirurgia navegada de prótese de 
joelho pelos ortopedistas Dr. Carlos Alberto Moreschi 
e Dr. Rodrigo Moreschi. O sistema de cirurgia assistida 
pelo computador – navegada – contribui com a 
precisão cirúrgica, principalmente com a implantação 
das próteses e do alinhamento do eixo mecânico do 
membro operado.

“Realizamos cortes ósseos e realinhamento do 
membro com mais precisão, proporcionando o 
posicionamento individualizado dos componentes 
protéticos e não causando morbidade em comparação 
com a cirurgia convencional”, explicou Dr. Moreschi. O 
paciente, de 65 anos, tinha artrose no joelho e passa 
bem após o procedimento cirúrgico.

A psicóloga Daniela Jocomin e a assistente social 
Maria Nacci, do Comitê do Idoso do Hospital Emílio 
Carlos, participaram de atividade sobre o Dia nacional 
de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças 
e adolescentes (18 de maio) na Faculdade da Terceira 
Idade da UNIFIPA, no dia 17 de maio. Durante o bate 
papo, as profi ssionais apontaram os desafi os e as 
responsabilidades de todos em combater esse crime. 
“As alunas se mostraram engajadas e comprometidas 
em multiplicar as informações sobre a Campanha Faça 
Bonito”. Ao fi nal da aula foram entregues broches em 
formatos de margaridas.

A campanha, que incentiva a denúncia através do 
disque 100, tem como slogan “Esquecer é permitir, 
lembrar é combater” e foco o “Caso Araceli”, “menina 
de 8 anos que foi sequestrada e passou por graves 
violências até ser morta em 18 de maio de 1973 e 
traz como símbolo a margarida, como lembrança dos 
desenhos da primeira infância, associando a fragilidade 
de uma fl or a de uma criança”, ressaltaram.
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Hospital Padre Albino adota nova 

metodologia de satisfação dos clientes

UTQ é o setor mais elogiado do HPA

Os Serviços de Atendimento ao Cliente dos hospitais 
“Emílio Carlos” e “Padre Albino”, da Fundação Padre Albi-
no, coordenam a execução mensal da pesquisa interna 
de satisfação do cliente com o objetivo de mensurar as 
opiniões dos usuários dos serviços hospitalares. No “Pa-
dre Albino”, além das métricas sugeridas pelo programa 
de qualidade “Compromisso com a Qualidade Hospita-
lar/CQH”, mantido pela Sociedade Paulista de Medicina, a 
equipe aplica, desde janeiro último, o “Net Promoter Sco-
re/NPS”, metodologia americana utilizada por empresas 
como Apple, Amazon, Netfl ix, entre outras, para calcular 
a satisfação e lealdade dos clientes.

O NPS é baseado numa única pergunta: “Em uma 
escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a minha 
empresa a um amigo ou familiar?” Com base nas res-
postas, o NPS é calculado e serve de base para a toma-
da de ação das diferentes áreas para melhor acolher 
seus clientes. Em janeiro, o NPS geral do Hospital Pa-
dre Albino foi calculado em 82, sendo 738 responden-
tes do questionamento, 23,38% do total da pesquisa 
realizada. Já em fevereiro, o hospital fi cou com 57, sen-
do 1.426 respondentes, 98,95% do total da pesquisa. 
Em março, chegou a 85, sendo que 2.137 pessoas res-
ponderam a pergunta, 61,02% do total da pesquisa. 
Em abril, o índice foi de 86, sendo 2.164 respondentes, 
64,88% da total pesquisa interna.

De acordo com a coordenadora do Serviço de 
Atendimento ao Cliente, Maristela Neves, “mesmo o 
indicador sendo aplicado de uma forma mais abran-
gente, ou seja, o cálculo tem sido feito com base no 

No mês de fevereiro, a Unidade de Tratamento de 
Queimados (UTQ) foi reconhecida como o setor mais 
elogiado do Hospital Padre Albino por pacientes e fa-
miliares. Destaque para a cirurgiã plástica Drª Vera Lú-
cia Becker da Silveira e do médico residente Dr. Daniel 
Teixeira Gomes, integrantes do corpo clínico da unida-
de, que estão entre os Top 10 com melhor atendimen-

Gestores de saúde e farmacêuticos do Hospital 
Emílio Carlos participaram do encontro Gestão Far-
macêutica no SUS promovido pela DRS XV no dia 25 
de maio, em Rio Preto, com o objetivo de capacitar e 
atualizar os profi ssionais por meio da criação de novos 
vínculos e troca de experiências. O encontro contou 
com a presença da diretora da DRS, Terezinha Pachá, 
da coordenadora da Assistência Farmacêutica da DRS, 
Valéria Castro,  e do representante do Conselho Re-
gional de Farmácia do Estado de São Paulo, Anderson 
José de Almeida.

No encontro foram abordados os processos de 
compras e o sistema Hórus – Web Service, pela farma-
cêutica Leila de Bortoli Porto, da Secretaria de Saúde 
de Ibirá, em que foi diagnosticado, através dos presen-
tes, que cerca de 70% dos farmacêuticos participam 
de etapas do processo de compras e cerca de 63% 
não encontram difi culdades na utilização do sistema. 

atendimento de todos os setores conjuntamente e 
com uma taxa de resposta média de 62% no período, 
já é possível constatar que o hospital está entre as zo-
nas de qualidade e excelência, sendo o NPS mais um 
importante indicador da experiência do usuário com 
a marca. Nós estamos na fase inicial de utilização do 
NPS, avaliando as oportunidades de melhorias, mas os 
resultados são estimulantes”, conta.

Mesmo adotando a metodologia baseada em NPS, 
o hospital permanece calculando as taxas sugeridas 
pelo programa de qualidade CQH de adesão voluntá-
ria, cujo objetivo é a melhoria contínua. Os índices dos 
hospitais da Fundação Padre Albino são comparados 
por meio do Núcleo de Apoio à Gestão Hospitalar/NA-
GEH Clientes do programa CQH com cerca de 100 hos-
pitais, o que estimula a autoavaliação, o benchmark e 
as melhores práticas no seguimento.

As pesquisas norteiam os processos internos para 
que a solução das necessidades do cliente seja ofere-
cida antes mesmo dele precisar fazer o contato com 
o Serviço de Ouvidoria, por exemplo, mesmo o canal 
de comunicação estando à disposição e sendo ampla-
mente difundido pela instituição.

A gerente assistencial, Adriana Bianchi Tanaka, 
ressalta que um fator importante nesse contexto é a 
transparência. “Nem sempre é possível atender a todas 
as demandas dos clientes, principalmente no segmen-
to da saúde, mas a equipe multidisciplinar está sem-
pre disposta a ajudar com a devida atenção a todos os 
casos para o melhor resultado possível”, fi naliza.

to e desempenho positivo.
Centro de Alta Complexidade, a UTQ do HPA é co-

nhecida nacionalmente. Para Drª Vera, o reconheci-
mento se deve ao trabalho desenvolvido. “A dedicação 
constante e diária junto aos pacientes e o amor por 
aquilo que faço são os principais motivos desse desta-
que dentro do hospital”, concluiu.

A farmacêutica da Secretaria de Saúde de Rio Preto, 
Maria Sílvia de Araújo, compartilhou experiências exi-
tosas em Ferramentas de Gestão, através de trabalhos 
premiados no XXXII Congresso de Secretários Munici-
pais de Saúde do Estado. Ao fi nal, mesa redonda foi 
formada por especialistas para sanar dúvidas e com-
partilhar boas práticas, principalmente acerca da cres-
cente judicialização de medicamentos na saúde.

De acordo com o farmacêutico do Hospital Emílio 
Carlos, integrante do Grupo Técnico da Assistência 
Farmacêutica do GTAF-DRS XV, Belmiro Morgado, que 
participou do evento, o HEC, como prestador de ser-
viço para o SUS, apoia ações para a assistência conti-
nuada por meio da gestão compartilhada e o efetivo 
matriciamento da rede de saúde. “O paciente transita 
pela rede de cuidados, atenção básica, média e alta 
complexidade, sendo imprescindível o elo de conexão 
entre eles”, afi rmou.

HPA realiza sua primeira 

cirurgia navegada de joelho

HEC promove conscientização 

sobre abuso infantil

Os médicos durante a cirurgia.

Na palestra, responsabilidades e desafi os para 
o combate a esse crime

Divulgação

Divulgação

Treinamento dos valores

Em função da divulgação dos novos valores da 
Fundação - comprometimento, empreendedorismo, 
profissionalismo, respeito, sustentação do histórico 
da instituição, trabalho em equipe e transparência, 
os setores têm ministrado treinamento aos seus cola-
boradores. A enfermeira coordenadora Adriana Apa-
recida Melo Ezequiel realizou treinamento com as 
funcionárias da Central de Material do Hospital Emí-
lio Carlos falando sobre cada valor e seus propósitos 
dentro da instituição.As funcionárias após o treinamento.

Divulgação
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Campanha orienta sobre combate e prevenção contra queimaduras

2º Encontro de egressos

Transformações

No dia 09 de junho, a equipe multiprofi ssional da Uni-
dade de Terapia de Queimados (UTQ) do Hospital Padre 
Albino e a Liga de Cirurgia Plástica do curso de Medicina 
da UNIFIPA promoveram campanha de combate e pre-
venção contra queimaduras na Praça Monsenhor Albino 
com abordagem direta da população para orientações 
e entrega de folhetos informativos e mudas de plantas 
para refl orestamento. Entre as orientações estavam o 
cuidado com bisnagas e garrafas plásticas contendo ál-
cool, que podem se tornar bombas de grande impacto; 
riscos do armazenamento de gasolina e outros líquidos 
infl amáveis em casa; banhos com água quente, princi-
palmente em bebês; pratos com comidas e/ou líquidos 
quentes colocados sobre a mesa ao alcance de crianças; 
manter as crianças longe do fogão enquanto se cozinha 
e os cabos das panelas sempre virados para dentro; os 
riscos de manusear de forma inadequada a panela de 
pressão e os perigos dos fogos de artifício.

O curso de Administração realizou na noite de 24 
de maio, no Câmpus São Francisco, o II Encontro de 
egressos, cujo objetivo, entre outros, visou a análise 
do mercado de trabalho, as funções do administrador, 
enriquecimento da matriz curricular e maior entrelaça-
mento de amizade entre os egressos e a UNIFIPA.

Convidada para o encontro, a Drª Janaína Escobar, 

O curso de Enfermagem da UNIFIPA realizou ativi-
dades interativas sobre a transformação do corpo para 
os jovens do projeto “Adolescente, cidadão do futuro”. 
Os encontros aconteceram nos dias 17 e 25 de maio e 

A campanha orientou e distribuiu folhetos.

Os encontros de egressos serão mantidos pelo curso de Administração.

UNIFIPA anuncia curso de
Farmácia para 2019

No IX Seminário de Gestão Educacional e XI Seminário de 
Autoavaliação Institucional realizado dia 09 de junho último, 
o Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA anunciou que 
está previsto para instalação, em 2019, o curso de Farmácia, 
aumentando para dez os seus cursos de graduação.

Nos seminários, ainda, foi informado sobre o curso 
de pós-graduação Stricto Sensu de Mestrado Profi ssio-
nal em Ensino Multidisciplinar na Saúde no Contexto 

Colégio Catanduva arrecada alimentos para o 

Recanto Monsenhor Albino

Mostra de pesquisa e 

lançamento de revista

O curso de Administração da UNIFIPA realizou dia 
22 de maio, no Câmpus São Francisco, a XII Mostra de 
Pesquisa e lançou o volume 9 nº 1 da revista “Temas 
em Administração: Diversos Olhares”. Os alunos pes-
quisadores apresentaram os resultados dos três pro-
jetos encerrados em março deste ano: Estudo dos fa-
tores que prejudicam a gestão de capital de giro nas 
MPE (micro e pequenas empresas) comerciais da re-
gião de Catanduva, Perspectiva do curso de adminis-
tração no mercado de trabalho: uma comparação dos 
alunos ingressantes e formandos, e Impacto da crise 
econômica nacional nas empresas de transporte.

Os novos projetos aprovados para 2018/2019 são 
O administrador de sucesso no mercado de trabalho: 
um estudo sobre perfi l de competências na concep-
ção de estudantes de administração; Estudo do perfi l 
dos empreendedores de Catanduva e região, e Estudo 
das estratégias de marketing adotadas pelas empresas 
do comércio varejista do município de Catanduva-SP.

Por último, a Profª Maria Tereza Roland, editora-
-chefe da revista “Temas em Administração: Diversos 
Olhares”, lançou o volume 9 nº 1 da revista, entregan-
do um exemplar a cada professor e aluno responsável 
por artigos publicados naquele  volume.

Administração promove 

Encontro do Meio Ambiente

Para marcar a Semana do Meio Ambiente, o cur-
so de Administração da UNIFIPA realizou no dia 07 de 
junho o Encontro do Meio Ambiente com o tema “A 
importância da sustentabilidade na vida profi ssional” 
e palestras ministradas por Elizabete de Lourdes Ba-
leiro Teixeira Inácio e Roberto Silva para alunos da 1ª 
a 4ª séries.

A palestra “Ações ambientais na empresa-pública”, 
foi ministrada pela vice-prefeita da cidade de Novo 
Horizonte/SP, Elisabete Inácio, médica veterinária, 
pós-graduada em reprodução animal, administração 
rural, gestão pública e Mestre em Engenharia da Pro-
dução e instrutora do Senar em programa de Gestão 
no Agronegócio – Programa Empresário Rural, em 
Bauru/SP. Roberto Silva, bacharel em Ciências da Com-
putação/Licenciatura Plena em Matemática, Especia-
lista em Sistemas de Gestão Integrada e Supervisor de 
Gestão de Qualidade e Meio Ambiente na Usina São 
José da Estiva, falou sobre “Ações ambientais numa 
empresa sucroalcooleira”.

Os palestrantes apresentaram em duas esferas 
de gestão (pública e privada) os problemas e as so-
luções encontradas para que o meio ambiente fosse 
recuperado, num primeiro momento, e depois pre-
servado, para que não haja prejuízos à comunidade e 
aos consumidores da empresa. O objetivo foi mostrar 
aos alunos e professores presentes a importância da 
gestão consciente para que o futuro seja garantido às 
próximas gerações, pela conscientização através da 
informação correta e efi ciente e por ações responsá-
veis dos gestores.

O Colégio Catanduva realizou no mês de maio campa-
nha interna de arrecadação de alimentos para o Recanto 
Monsenhor Albino, envolvendo os alunos da Educação In-
fantil e Ensino Fundamental I. A campanha arrecadou 30 
litros de óleo, 22 kg de feijão e 1 kg de açúcar já entregues 
ao Recanto, que atende idosos de ambos os sexos

Festa junina O Colégio realizou dia 09 de junho, a 
partir das 17h00, a sua tradicional festa junina com dan-
ças típicas pelos alunos, quadrilha, além de comidas e 
bebida típica.

SUS, que vai oferecer 30 vagas anuais, com duração de 
dois anos, e que a UNIFIPA foi contemplada com dois 
programas de fomento à educação básica da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES) para o curso de Pedagogia: Programa de 
Residência Pedagógica e Programa Institucional de Bol-
sas de Iniciação à Docência (Pibid), com 24 bolsas em 
cada programa, totalizando 48 bolsas.

doutora em Planejamento de Sistemas Energéticos 
pela Unicamp e egressa do curso, falou sobre sua expe-
riência na área e o quanto foi fundamental o curso de 
Administração em sua vida. Enfatizou que as empresas, 
a partir de agora, deverão buscar a sustentabilidade e 
que o administrador precisa estar consciente dessa si-
tuação para êxito de sua carreira. Após a palestra foram 

formados grupos que responderam a um 
questionário sobre o mercado de traba-
lho, a profi ssão do administrador e suges-
tões para as novas exigências profi ssio-
nais do mercado diante da tecnologia. 

 Dois egressos, após o debate sobre 
o questionário, falaram da satisfação de 
participarem do encontro e da gratidão 
pela graduação no curso de Administra-
ção da UNIFIPA. O Prof. Antonio Mota, 
coordenador do curso, disse que a partir 
desse encontro serão mantidos contatos 
mais assíduos com os egressos, visando o 
fortalecimento de efeitos multiplicadores 
para conhecimento e participação em to-
das as atividades oferecidas pelo curso de 
Administração.

07 de junho na sede do Programa Benefi cente “Criança, 
Cidadão do Futuro” e envolveu alunos da 1ª e 3ª séries 
do curso, sob a orientação das professoras doutoras 
Maristela Magri e Giovana Gonçalves Vidotti.

Fotomontagem Os alunos do 8º ano A e B reali-
zaram trabalho de fotomontagem, processo de fazer 
uma composição fotográfi ca ao cortar e reunir outras 
fotografi as. A imagem composta é às vezes fotografa-
da para que a imagem fi nal seja convertida de volta ao 
formato fotográfi co. Um método similar, mas que não 
emprega fi lme, é realizado atualmente através de sof-
twares de edição de imagem, técnica chamada pelos 
profi ssionais de “compositing”, também conhecida in-
formalmente como “photoshopping”.

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. Confi ra o que foi ar-
recadado até 31/05/18:

Eventos e doações ...................................................R$ 1.982.558,41
Doações através do site ...............................................R$ 38.405,43
Doações através do 0500 (2016 e 2017) ........................... R$ 3.205,00
Doações através da conta de energia elétrica .... R$ 288.654,00
Telemarketing ............................................................R$ 1.557.511,60
Cofre HCC ..........................................................................R$ 13.321,00
Nota Fiscal .....................................................................  R$ 324.635,89
Total ........................................................... R$ 4.208.291,33

Tireóide A LED/Liga de Endocrinologia e Diabetolo-
gia do curso foi à Praça da República na manhã do dia 
09 de junho para abordar os mitos e verdades sobre a 
glândula tireoide e distribuir folhetos informativos.

Divulgação

Divulgação

Captômetro

Faltam R$ 791.708,67



BRONCOSCOPIA

•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

CARDIOLOGIA

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

CIRURGIA GERAL

•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS

•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601

CIRURGIA VASCULAR

•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR  E ANGIOLOGIA

•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179

CLÍNICA MÉDICA

•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque  - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

DOENÇA DO SONO

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

ELETROCARDIOGRAFIA

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

GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA

•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA

•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080

MASTOLOGIA/GINECOLOGIA

Instituto Jorge de Medicina

•Dr. Bruno C. Sabino  - Rua 13 de Maio 1269  -  Tel: (17) - 3522-5396

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) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi a 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, eletroencefalografi a 

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

Avaliação de funcionários
Alunos da primeira série do curso de Medicina da 

UNIFIPA realizaram, no dia 06 de junho, avaliações 
físicas em 35 trabalhadores da empresa Monte Azul, 
que faz a coleta do lixo domiciliar do município. Na 
atividade da disciplina Medicina Preventiva, sob a pre-
ceptoria da Profª Drª Virtude Soler e Profª Drª Jussara 
Sperandio, foram realizadas aferição dos sinais vitais, 
dados antropométricos e glicemia.

Alunos do primeiro ano visitaram no dia 05 de 
junho a Escola Municipal de Ensino Infantil Ângelo 
Carana, no Parque Flamingo, para exercício de terri-
torialização. A atividade, preparação para os alunos 
conhecerem as áreas em que atuarão com campa-
nhas nos próximos anos, o público e a realidade do 
bairro, foi coordenada pela preceptoria da Profª Drª 
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Virtude Soler.
Coach Alunos do 6º ano receberam no dia 07 de ju-

nho a consultora empresarial, coach e palestrante in-
ternacional Cecília Negrini, que abordou as mudanças 
profi ssionais na área da saúde, a importância do pla-
nejamento estratégico e gestão para o sucesso profi s-
sional e o uso de novas tecnologias como meio de se 
colocar no mercado de trabalho de maneira diferen-
ciada e na fi delização de clientes. A palestra faz parte 
das atividades do Grupo Refl exivo do curso, orientado 
pela psicóloga Adriana Tonon.

No IV SOGESP
A enfermeira coordenadora da Maternidade e do 

Berçário do Hospital Padre Albino, Aline Cristina de Poli, 

a enfermeira docente do curso de Enfermagem da UNI-
FIPA, Luciana Braz de Oliveira Paes, e a enfermeira do-
cente do curso de Medicina, Denise Gonzales Stellutti 
de Faria, participaram do IV Simpósio de Enfermagem 
Obstétrica da SOGESP (Associação de Obstetrícia e Gi-
necologia do Estado de São Paulo) no dia 8 de junho 
na FAMERP, em Rio Preto. Na ocasião, as profi ssionais 
apresentaram o trabalho “Implantação de Check List de 
Parto Seguro na Maternidade”.

Visita Coordenadores e enfermeiras do Berçário 
e do Centro Obstétrico do Hospital Padre Albino vi-
sitaram o Hospital da Criança e da Mulher de São 
José do Rio Preto para conhecer a experiência do 
serviço com relação a amamentação na primeira 
hora de vida. O objetivo é ampliar a ação que já vem 
sendo realizada no HPA.
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HCC está concretada

Fake news é tema de palestra de docentes do Direito

Os professores Marcos Melo e Beatriz Trigo, do cur-
so de Direito da UNIFIPA, foram convidados a ministrar 
palestra sobre o tema “Fake news e suas implicações no 
Direito” pela Diocese de Catanduva no dia 24 de maio, 
no Centro do Professorado Paulista (CPP). Segundo os 
professores, Fake news são “notícias falsas distribuídas 
com a fi nalidade deliberada de desinformação ou boa-
to via jornal, impresso, televisão, rádio ou internet, como 
nas mídias sociais, difi cultando a cobertura profi ssional 
da imprensa e tornando mais difícil para os jornalistas 
cobrirem notícias signifi cativas”.

De acordo com relatório do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (EUA), “as notícias falsas se espalham 70% 
mais rápido que as verdadeiras e alcançam muito mais 
gente” e para a Profª Beatriz Trigo, “o principal problema se 

A importância do educador físico 

para a terceira idade

HEC aborda violência contra 

o idoso na Ala Verde

No último dia 07 de junho, os cursos de Educação 
Física – Bacharelado e Licenciatura da UNIFIPA recebe-
ram a professora de Educação Física Maria Alice Corazza 
para duas palestras para alunos, egressos, profi ssionais 
da área e para as alunas da Terceira Idade. A profi ssional, 
conceituada no ramo de atividade física voltada para a 
melhor idade, falou sobre a importância do profi ssional 
e os cuidados na hora do desenvolvimento da atividade 
física, além de envolver os presentes em dinâmicas.

“Desde 1968, quando a terceira idade não recebia 
atenção como hoje, percebi a importância de levar um 
sentido de ânimo ao idoso com um trabalho físico em 
que ele se movimentasse habitualmente, nos seus li-
mites, mas com prazer, adquirindo assim condições de 
sair do ostracismo da cadeira de balanço, de abandonar 
a agulha de crochê, o jornal lido e relido para passar o 
tempo, de abandonar a poltrona amassada em frente a 
TV e o cachecol ao redor do pescoço, quebrando a ve-
lha rotina de confi namento para uns e de contadores 
de histórias do passado para outros”.

A palestrante foi aplaudida de pé pelos expectadores.

No dia 7 de junho, as técnicas do Hospital Emílio Car-
los (HEC) Daniela Jacomin Zampieri, psicóloga, e Maria 
Nacci, assistente social, iniciaram as ações permanentes 
de capacitação e orientação aos acompanhantes dos pa-
cientes idosos internados. Em roda de conversa na Ala 
Verde do HEC elas falaram sobre os tipos de violência 
contra o idoso, incentivando uma refl exão sobre os cui-
dados e as responsabilidades enquanto sociedade civil, 
ressaltando os contextos familiares, não culpabilizando 
a família que, “dependendo do caso também encontra-
-se em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, mas 
reforçando e fortalecendo o cuidador através da escuta 
e do acolhimento humanizado para que ele consiga de-
sempenhar o papel protetor”, afi rmou Maria Nacci.

As técnicas que desenvolveram a atividade inte-
gram o Comitê do Idoso.

Técnicos da empresa Varian Medical System Inc. e da 
RPA Construtora e Incorporadora Ltda, Alex Silva e João 
Batista Mendes Junior, acompanharam a concretagem 
da base onde será instalado o acelerador linear do Ser-
viço de Radioterapia/Hospital de Câncer de Catanduva/
HCC. Foram usados 3.750 quilos de concreto. O enge-
nheiro civil da Fundação Padre Albino Edegar Durigan 
Junior informou que agora, enquanto o concreto seca, 
o que demora 28 dias, será feita a instalação elétrica, o 
piso, o forro e o acabamento da “casa mata”, trabalho es-
timado para 45 dias, quando, então, técnicos da Varian 
retornam para a instalação do acelerador linear.

 O presidente da Diretoria Administrativa da Funda-
ção, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, disse que para 
o término da infraestrutura do Serviço de Radioterapia 
falta a liberação de R$ 2 milhões já publicada no Diário 
Ofi cial do Estado de 07/04/18, mas ainda não creditada 
na conta da instituição.

dá quando ocorre um confl ito de direitos, quando a infor-
mação afeta a honra e a intimidade das pessoas”.

O Poder Judiciário é o responsável por decidir sobre 
confl itos relacionados a qualquer conteúdo na internet 
que ofenda um cidadão em particular ou um grupo so-
cial específi co. Quem se sentir ofendido deve denunciar 
ao provedor de conexão da qual a página pertence ou 
a publicação do insulto. Os professores ainda deram 
dicas para os internautas não serem enganados nem 
compartilharem falsas notícias: “leia atentamente a ma-
téria e desconfi e das manchetes; verifi que com atenção 
a formatação das notícias, atenção às datas de publica-
ção e o autor, confi ra a notícia e o site que a publicou, 
confrontando-a em sites conhecidos e de credibilidade 
e jamais compartilhe uma notícia em caso de dúvida”.

Seminário discute Direitos Humanos

Compras na internet

Comissão de egressos programa evento

Corrupção em campanhas eleitorais

No dia 04 de maio, o curso de Direito da UNIFIPA reali-
zou, no Câmpus São Francisco, o XV Encontro de Direitos 
Humanos.  Os convidados deste ano foram o professor 
de Direito da Escola Paulista de Política, Economia e Ne-
gócios da UNIFESP, doutor em Relações Internacionais 
na USP, Renan Quinalha, e a coordenadora da área de De-
sigualdades e Identidades no InternetLab - pesquisa em 
Direito e Tecnologia, doutoranda em Direitos Humanos 

Alunos do curso de Direito da UNIFIPA, do grupo de 
extensão Observatório das relações de consumo, minis-
traram palestra no COC Catanduva sobre compras na 
internet, meio de consumo crescente, principalmente 
entre os jovens. Os acadêmicos alertaram sobre os cui-
dados com a praticidade: “não compre por impulso; sai-
ba com quem está negociando; avalie se o site é seguro; 
confi ra se o site disponibiliza canais de atendimento; 
verifi que a reputação; desconfi e de preços muito bai-
xos; não revele a senha do cartão de crédito; fi que aten-
to às formas de pagamento e às condições de entrega; 

A Comissão de egressos do curso de Direito da UNIFIPA 
encaminhou questionário para os ex-alunos para conhecer as 
áreas de atuação e de interesse de cada profissional. O obje-
tivo é formar grupos de estudo e promover oficinas e cursos 
de atualização com temas apontados pelos próprios egressos.

Na noite do dia 17 de maio, a comissão realizou sua 

No dia 05 de junho, alunos do curso de Direito da UNIFIPA ministraram palestra para a primeira série do curso 
de Pedagogia sobre “corrupção no fi nanciamento das campanhas eleitorais”. Na palestra foram distribuídas car-
tilhas do projeto “Mensalinho contra a corrupção”. Para saber mais sobre o projeto acesse https://www.facebook.
com/mensalinhocontraacorrupcao

na Faculdade de Direito da USP, Natália Neris. 
Os palestrantes apresentaram números, pontuaram 

a falta de dados qualifi cados e atualizados para a cria-
ção de políticas adequadas para os Direitos Humanos, 
devido às falhas de monitoramento sobre os tipos de 
violência, e abordaram temas ligados aos direitos dos 
LGBTs, das mulheres e negros e as mudanças nas legis-
lações ao longo dos anos.

não utilize computadores públicos para fazer compra 
pela internet e analise e guarde o contrato pós-venda 
e/ou a nota fi scal”.

Os alunos abordaram artigo do Código de Defesa do 
Consumidor que dispõe sobre a desistência da compra, 
onde o consumidor tem prazo de sete dias da compra 
ou entrega do produto/serviço para desistir, implicando 
na rescisão contratual e devolução imediata dos valo-
res, não gerando obrigações ao consumidor. Discutiram 
também sobre o consumismo, propagandas enganosas 
e abusivas, notas fi scais e o direito a meia-entrada.

segunda reunião para levantamento dos tópicos de inte-
resse, que serão apresentados em coquetel. Os ex-alunos 
do curso que tiverem interesse em participar podem en-
trar em contato com a presidente da Comissão de egres-
sos, Leila Masteguin, e solicitar o questionário através do 
e-mail leila.masteguin@hotmail.com

Maria Alice Corazza: a importância de levar um 
sentido de ânimo ao idoso com trabalho físico.

A base do acelerador concretada.

As técnicas falaram sobre os tipos de violência 
contra o  idoso.

Marcella Milani
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Câmara Municipal presta homenagem à Fundação 
pela aquisição do acelerador linear para o HCC

A Câmara Municipal de Catanduva prestou homena-
gem à Fundação Padre Albino na sua sessão ordinária do 
dia 29 de maio último através da Moção nº 275/2018, de 
autoria do vereador Luiz Pereira, aprovada por unanimi-
dade na sessão do dia 22 do mesmo mês. O presidente 
da Diretoria Administrativa, José Carlos Rodrigues Ama-
rante, e os diretores Nelson Lopes Martins, Laer Sérgio 
Dervelan e Joaquim Carlos Martins, o reitor da UNIFIPA, 
Nelson Jimenes, e o conselheiro José Silas Januário fo-
ram chamados ao plenário para receber a homenagem; 
o conselheiro Renato Centurion Stuchi se integrou ao 
grupo no fi nal.

Na tribuna, o vereador Luiz Pereira falou da dúvida 
inicial se a Fundação conseguiria comprar o acelerador, 
logo sanada em função do apoio da população. Disse 
que acompanhava o sofrimento e as difi culdades das 

pessoas que iam de madrugada a Barretos para trata-
mento do câncer e voltavam somente à noite. Contou 
que também teve um caso na família e que como enge-
nheiro, com doutorado na área de energia nuclear, tra-
balhou no caso do Césio 157 em Goiânia. Pereira frisou 
que aquele era um dia especial e o ato simbólico pela 
grandeza da conquista para a cidade e região. “Vocês 
conseguiram incutir na mente das pessoas o benefício 
que o aparelho trará a todos. A homenagem, continuou, 
é simples, mas com grande profundidade de sentimen-
to, pois vocês representam todos os que apoiaram esta 
causa”, fi nalizou.

Dr. Amarante disse da honra de voltar àquela Casa 
para receber a homenagem, lembrando que lá esteve 
para pedir apoio dos vereadores quando do lançamento 
da campanha de captação de recursos. Para ele, o que 
motivou as administrações anteriores da Fundação, do 
Dr. Olegário Braido e Dr. Geraldo Paiva, foi essa comoção 
das pessoas que se deslocavam para Barretos. “Sabía-
mos que não seria fácil; o investimento era alto, mas a 
mobilização da população foi muito importante”, disse. O 
presidente da Fundação disse que recebia com gratidão 
a homenagem, dividindo-a com toda a população de 
Catanduva e região que têm colaborado para que esse 
projeto se torne realidade. Lembrou também o apoio da 
sua diretoria, do Conselho de Curadores e do Conselho 
de Administração da entidade. Por fi m, falou do eterno 
agradecimento pelo reconhecimento, frisando que “essa 
luta é interminável; não acaba aqui. Continuamos pedin-
do o apoio dos senhores e de toda a população”.

Abrindo a fala aos vereadores, Cidimar Porto pergun-
tou quando começaria o atendimento. Dr. Amarante res-
pondeu que, sem imprevistos, a instalação do aparelho 
demora de três a quatro meses; há necessidade da libe-
ração dele pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e 
a habilitação do Serviço. Portanto, concluiu, a expectati-
va é para o início de 2019.

Nilton Cândido cumprimentou a diretoria “pelo tra-
balho honesto, maravilhoso, competente e caridoso”, 
contrastando com um país de corruptos, com obras in-
termináveis e que no fi nal apresentam custo muito aci-
ma do previsto. Onofre Baraldi, emocionado, disse da sua 
satisfação pela obra, lembrando que seu pai, com ape-
nas 38 anos, faleceu vítima de câncer. “É um projeto au-
dacioso, mas vocês têm disposição e vontade de auxiliar 
ao próximo; vocês marcam a história de Catanduva pela 
coragem e competência”, afi rmou.
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Wilson Paraná considerou que a atual diretoria da 
Fundação deixa um legado para Catanduva, assim como 
Padre Albino deixou. André Beck, lembrando-se de con-
versa com Dr. Amarante, quando este disse que se “sentia 
um Padre Albino”, falou do seu reconhecimento ao traba-
lho da diretoria e que a chegada do acelerador no ano do 
centenário é mais um milagre de Padre Albino.

Ditinho, parabenizando a diretoria “pela conquista 
enorme”, lembrou que conviveu por 20 anos com o dra-
ma de pessoas doentes quando trabalhou no ARE. Ama-
rildo destacou o trabalho voluntário da diretoria; Mau-
rício Gouvea, o empenho de cada membro da diretoria 
pelo HCC e outras ações desenvolvidas. Daniel Palmeira, 
destacando a conquista do HCC, relatou os elogios que 
ouve com relação à qualidade da Unidade de Tratamen-
to de Queimados do Hospital Padre Albino.

Por fi m, o presidente da Câmara, Enfermeiro Ari, cum-
primentou “a cada Padre Albino” (os diretores presentes), 
que têm no ombro essa responsabilidade. “Catanduva e 
região confi am em vocês, pois o trabalho de vocês faz 
com que as pessoas acreditem e confi em”. Em seguida, 
chamou o vereador Luiz Pereira para entregar a Dr. Ama-
rante a moção de aplauso.

Na “Moção de Reconhecimento e Aplauso à Funda-
ção Padre Albino pela aquisição do acelerador linear 
para o Hospital de Câncer de Catanduva”, subscrita pelos 
outros doze vereadores, Luiz Pereira ressalta que o apare-
lho que faz a radioterapia em pacientes com câncer, que 
antes tinham que se deslocar para as cidades de Barre-
tos e São José do Rio Preto para as aplicações, em breve 
será disponibilizado a pacientes do SUS, de convênios 
e particulares que necessitarem deste tratamento. Ain-
da de acordo ele, “esta moção se faz necessária visto a 
grandeza e a amplitude que isto signifi ca para pacientes 
e familiares de nossa cidade, bem como de nossa região”. 

O vereador acrescenta que a homenagem é dirigida à 
diretoria da Fundação, “representada pelo presidente Dr. 
José Carlos Rodrigues Amarante, representando todos 
os que contribuíram para que esta aquisição se concre-
tizasse”. Ressalta que “num ano glorioso em que se co-
memoram os 100 anos da chegada de Padre Albino em 
Catanduva, mais uma conquista que vem honrar o nome 
de Padre Albino, que tanto fez pela nossa cidade”. Assina-
ram a moção os vereadores Amarildo Davoli, André Beck, 
Daniel Palmeira, Cidimar Porto, Enfermeiro Ari, Maurício 
Gouvea, Ditinho, Gaúcho, Ivan Bernardi, Nilton Cândido, 
Onofre Baraldi e Wilson Paraná.

NAS PAREDES Os 100 anos da chegada de Padre Al-
bino a Catanduva estão marcados nas paredes de todos 
os Departamentos da Fundação, através de adesiva-
gem com imagem do selo comemorativo; no Recanto 
Monsenhor Albino foi instalado um painel externo. Na 
foto, a parede da Coordenadoria Geral da Fundação.

Dr. Amarante recebe do vereador Luiz Pereira a 
moção de aplauso aprovada por unanimidade.

Imprensa/FPA.

Fundação e Prefeitura iniciam ação nos bairros no Bom Pastor

A Prefeitura do município e a Fundação Padre Al-
bino iniciaram no dia 26 de maio, na Praça Esportiva 
e Cultural “Irmãos Jô e Bi”, no Bom Pastor, a atividade 
“Ação nos bairros: Fundação Padre Albino e Prefeitu-
ra de Catanduva comemorando os 100 anos com a 
população”. Das 9h00 às 12h00, departamentos da 
Fundação e secretarias do município orientaram, 
atenderam e ofereceram atividades esportivas e de 
lazer à população.

Moradora no Solo Sagrado I, Maria da Conceição 

disse que foi muito bem atendida, achando tudo ótimo. 
Rosângela Maria da Costa André, moradora do Pachá, 
também achou importante e interessante a ação, com 
o que concordou Maria Braga, do Bom Pastor, acres-
centando que tudo estava bem organizado e ela pode 
aprender muitas coisas. Já Célia dos Santos Ribeiro, 
também do Bom Pastor, aproveitou e fez vários exames.

Essa ação também será realizada nos meses de agos-
to e outubro em locais públicos de diferentes bairros de 
Catanduva. Em junho, aconteceu no Nova Catanduva.

A população aprovou a ação, que será repetida até outubro.
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