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Acelerador linear do HCC chega a Catanduva
Marcella Milani

Divulgação

O acelerador linear, aparelho que faz a radioterapia, o coração do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC, chegou a Catanduva no dia 15 de maio.
Num ato de prestação de contas à população, que colaborou nas campanhas de arrecadação de recursos para o HCC, foi feita carreata com o equipamento pelas ruas e avenidas centrais da cidade. Página 06.

Missa de abertura e estreia da peça sobre Padre Albino emocionam
Marcella Milani

Amauri Lobrito

Emoção e encantamento foram os sentimentos que marcaram a missa de abertura da programação dos 100 anos da chegada de Padre Albino a
Catanduva no dia 28 de abril na Matriz de São Domingos. Emoção também foi o sentimento da estreia da peça “Padre Albino: legado para uma cidade”
no dia 11 de maio no SESC Catanduva. Páginas 11 e 12.
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Radioterapia – reta final
Nos dias atuais,
acostumados que
estamos com a impressionante velocidade das informações (inclusive
das desinformações pelas fake
News) não é muito fácil admitir-se
atrasos; qualquer
atraso. No caso da radioterapia, projeto de
tratamento oncológico completo a ser proporcionado pela Fundação Padre Albino aos
pacientes com câncer da região, se tornou
angustiante.
Iniciadas as tratativas em 2009, a construção do prédio só teve início em 2013,
após longas negociações para liberação de
recursos públicos nas esferas federal e estadual. A efetivação da compra do acelerador
linear de partículas ocorreu em março de
2017, com previsão de entrega em seis meses. Decorreram quatorze meses para que
finalmente aportasse em Catanduva. Exceto alguns pequenos detalhes, a maior parte
desse atraso decorreu da burocracia. Como
bem disse um ex-ministro, “ou o Brasil acaba com a burocracia, ou a burocracia acaba
com o Brasil”.
O importante é que mesmo com todo
esse atraso, o equipamento chegou e as
instalações estão prontas para recebê-lo.
Estamos agora na reta final para a entrada
em funcionamento da radioterapia, procedimento fundamental em grande parte de
tratamentos cancerígenos.
Algumas pessoas podem ter achado exagero a carreata promovida pelo HCC para
anunciar a chegada do aparelho de radioterapia. Não foi. Entre tantos projetos que a
Fundação vem desenvolvendo ao longo dos
últimos anos, esse é, sem dúvida, o principal
deles e o que mais profundamente vai beneficiar a população local.
Iniciado, como disse, no ano de 2009,
criou-se grande expectativa em toda a população. Por isso resolvemos lançar, em 2016,
uma campanha de arrecadação de recursos
visando agilizar o projeto, independentemente dos escassos recursos públicos. A população respondeu de forma surpreendente
e atingimos R$ 4.0 milhões em abril deste
ano. O atraso no recebimento do aparelho e
a entrega definitiva do serviço arrefeceu um
pouco a campanha, pois quem doa quer ver
o resultado de sua doação. Assim, era fundamental que déssemos uma resposta tão
imediata quanto possível aos doadores e
também para aquelas pessoas que ainda du-

vidam da concretização do projeto. A carreata atingiu plenamente esse objetivo e hoje
praticamente não tem quem não saiba que o
aparelho já se encontra no HCC, pronto para
iniciar sua instalação.
Claro que ainda falta um bom trecho a
ser percorrido até sua entrada em funcionamento, mas agora é a reta final. Os principais
obstáculos foram vencidos e redobraremos
nossos esforços para que não haja mais atrasos. Infelizmente não depende só de nós. Por
isso continuamos contando com a ajuda de
todos e contamos sempre com uma ajudazinha de Padre Albino. Nosso objetivo é colocá-lo em funcionamento até o final do ano,
embora saibamos que imprevistos ainda podem acontecer.
Num país em que o câncer figura como
a principal causa de morte em 516 dos 5.570
municípios brasileiros (80% deles no Sul e
Sudeste), segundo pesquisa divulgada pelo
Observatório de Oncologia do movimento
Todos Juntos Contra o Câncer, em parceria
com o Conselho Federal de Medicina, a iniciativa da Fundação Padre Albino mostra-se
em perfeita consonância com as necessidades atuais e prementes da população local
e regional. O estudo mostra ainda que em
2015 foram registradas 209.780 mortes por
câncer no Brasil, um aumento de 90% em relação a 1998. O crescimento das mortes por
neoplasias foi quase três vezes mais rápido
que o crescimento dos óbitos provocados
por infartos ou derrames.
Dados da Organização Mundial da Saúde
indicam que, em todo o planeta, o câncer é
responsável por 8,2 milhões de mortes todos
os anos. Cerca de 14 milhões de novos casos
são registrados anualmente e a previsão da
entidade é que as notificações devam subir
até 70% nas próximas décadas. Disso decorre
duas importantes ações no combate a câncer: a prevenção e o tratamento no tempo
adequado e o mais próximo possível do paciente. Não foi outro o motivo que levou as
subsequentes administrações da Fundação
Padre Albino a assumirem mais esta responsabilidade e buscarem proporcionar um lenitivo ao paciente e sua família nessa luta nem
sempre exitosa.
A ajuda de todos continua a ser fundamental. No que depender da Fundação Padre
Albino, continuaremos não medindo esforços para que o projeto se concretize dentro
do menor tempo possível.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
08 – Valdi Fornazieri
30 – Dr. Vanderlei Carlos Facchin
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
05 – Dr. Renato Segura Ramires Júnior
19 – Dr. Antonio Alberto G. Mergulhão
21 – Dr. João Righini
24 – Dr. João Walter Agudo Romão
Coordenadoria Geral
02 - Aleksandre Pet Larioz Rodrigues
03 - Siloé Prado Borges
04 - Murilo Galacini Vieira
05 - Adalberto César Bernardo
06 - Edson Rogério Del Ré
08 - Diego Morroni Pereira
Luciana Aline Ferreira da Silva
11 - Helena Munhóz Martin
12 - Lúcia Elias da Silva Tupi
14 - Isaias Romana
20 - Getulino Alves de Oliveira
22 - Juliana Cristina Ferreira Candido
25 - Angela Maria Chuecos
30 - Dinalva Silva Santos
Hospital Padre Albino
01 - Maria Cláudia Catanho Paulino
Maria Eduarda do Prado Machado
Olívia Ferreira de Menezes
Orlei Gomes da Silva
02 - Fabiana Soares Pacheco
Dr. Marcos Rodrigues Pinotti
03 - Ingridi Sant’ana
Jéssica Arruda Rodrigues
Sonia Antonia Machado Dias
04 - Lúcia Flávia Janini da Silva
Marciel Faustino da Silva
Mariane Cajuella
Rafaella da Silva Nascimento
Roseli Rodrigues
05 - Juliana de Oliveira
06 - Angela Maria Geraldini Factore
Gisele Aparecida Gonçalves Caviquioli
Manuela Duarte Micheletto
07 - Ana Júlia Barakat Fernandes
Bruna de Almeida Portella Fernandes
Marlon Henrique Cardoso
08 - Claudineia Barduco Cassin Shiwa
Franciele Cristina Barbosa Pigari
Ivonete Poletto Alves Teixeira
Luzia Fonseca Scarpini
09 - Letícia de Cássia Belchior
Maria Rita Paschoal de Moraes
Robson Ferro Anacleto
10 - Rosangela Maria da Mata Comelli
Rosemary de Jesus Ferreira Lemos
Sandra Pereira da Silva
Viviane Aparecida dos Santos Justino
11 - Alexandra Monteiro
Davi Fabiano Nery
Juliana Colletti
Sandra Siqueira Costa Anselma
Suzana Forcato Guimarães
12 - Cleonice Leonardi de Oliveira
Isaura Fabiele Pedroso
Kely Cristina de Souza Aizza
Maristela Pinotti de Paiva Neves
Natália Cristina Roma
Suelen Ferreira Matheus
13 - Adriana Cristina Baroni Canton
Daniela Bedutti de Oliveira
Isabel Moreira Ferreira da Silva

14 - Aparecida de Fátima Silva
Heliana Mauricio F. Pereira
15 - Priscila de Cássia da Cunha
16 - Michele Bruna da Silva
17 - Cássia Regina Moreira Ferreira
Nilma Rodrigues de Souza
Rafael Galindo Fiorim
Rita de Cássia Bonhin
18 - Larys Rebeca Previdelli Prioli
Mariangela José Teixeira
Nadir Helena Coghi Martins
Natália Pereira Vieira
19 - Alysson Moisés da Silva
Andreia Cristiane do Nascimento
20 - Antonio Gonçalves Sobrinho
Elizabeth Aparecida Rovoltini
21 - Eliana Trindade Chaves Pereira
Marcela Fazoli Branca Escobar
23 - Delange Cristina Costa
24 - Aniely de Lima Pinceli
Dr. Joao Batista de Azevedo Pinto
João Batista Viana
Paulo César Fatorelli
Zilda Aparecida Rodrigues
Zilda Sousa Pereira Alves
25 - Ariele da Silva Xavier
26 - Ana Carolina Cordeiro Rulli
Digiandreia Gislaine Pereira
Edileia Brito Lisboa
Elisângela Patrícia de Moura
Joseli Aparecida Brighenti Sponhardi
Joyce Monielle da Silva Danin
Kellen Cristina Bodor
27 - Alessandra Aparecida Marcomini de Moraes
Carla Christina Correia
Eliana Cristina Martines Gomes
Luís Carlos de Macedo
Vanessa Carolina Tedesqui Nepomuceno
28 - Mariana Silva da Cruz
29 - Cristina Perpétua Masteguin Corredera
30 - Angela Moreira
Antonio Marcos Fuzeto
Elisandra Martin Cabral Galdi
Karoline dos Santos Reis
Hospital Emílio Carlos
01 - Jorge Tudes dos Santos
Monise Gomes Fernandes Pires
02 - Claudete Aparecida Mendes Salvador
Marília Nogueira Angelo Recio
Rafaella Lídia dos Santos Moreno
05 - Eliane Cristina Toledo
06 - Bruno Aparecido Moreira
09 - César Augusto Gonçales da Cunha
Cláudia Cristina Corradi V. Barbosa
Luciana da Silva Serafim
10 - Elaine Cristina de Oliveira
Julian Cláudia Pereira
Vanessa Cristina Bernardes Morgado
11 - Luciane Bertoluci Teodoro
12 - Cristiane Patrícia de Matos
Isabel F. de Mendonca Hernandes
13 - Antonia de Oliveira Brusqui
14 - Carla dos Santos Ribeiro de Souza
15 - Luana Cristina Wanderley de Araújo
Mayara Cristina Furlan
16 - Renato Antonio Vick
18 - Célia Maria Alves de Castro
23 - Tiago Jesus Garbim
25 - Manoel Moreira da Silva Filho
26 - Angélica Maria de Sales Silva
Giovana de Mesquita Oliveira

26 - Guilherme Henrique de Medeiro Millan
Sueli Teixeira Dimitrov
27 - Nayara Cristina Nance
28 - Davi Machado
Roberta Balbino Ferreira
29 - Fábio Joaquim
Lúcia Helena da Silva Octaviano
Maria Sueli Bighelin
Nádia Barakat Kato
Recanto Monsenhor Albino
02 - Fábio Pagliotto da Conceição
Mara Regina Dotto Gussi
03 - Celso Rodrigues Martins
06 - Edna Rodrigues dos Santos Napedri
20 - Getulino Alves de Oliveira
21 - Elaine Márcia Gomes de Castilho
Luciene de Jesus Sousa do Prado
29 - Tereza de Aguiar Souza
Museu Padre Albino
12 - Elenice Valério Ambrózio
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
01 - Kelen Martins Fernandes
Leandro Aparecido Merli
07 - Paulo César da Silva
08 - Rosa Aparecida Ferreira
15 - Marcela Dias Azem de Figueiredo
22 - Patrícia Farina Vivaldini
UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino
01 - Prof. Leandro de Moura Centurion
Profª Maria Sílvia Azarite Salomao
02 - Alex Alberto Amaral da Silva
Prof. Sílvio Antonio Coelho
05 - Profª Ana Amélia de Andrade Santos
07 - Prof. Ricardo Santaela Rosa
08 - Profª Daniela Wicher Sestito
Fátima Aparecida Ferreira
Prof. Ricardo Antonio Vick
09 - Carlos Roberto Ethevaldo
13 - Prof. Fernando Azeredo Varoto
Rosana Leopoldina da Costa Fernandes
14 - Claudomiro de Almeida
Profª Denise Gonzales Stellutti de Faria
15 - Prof. Dalisio de Santi Neto
Profª Maria Tereza de França Roland
16 - Profª Ana Paula Jorge
Prof. Nilson Mozas Olivares
17 - Maria Lucilia da Costa Oliveira
Profª Rafaela Marega Frigério
18 - Prof. João Ivaldo Cancian
20 - Prof. Daniel Henrique Gonçalves
21 - Prof. Paulo Ramiro Madeira
24 - César Raul Rigotti Junior
25 - Prof. Cássio Gustavo Santana Gonçalves
Profª Luciana Sabatini Doto Tannous Elias
Solange Dotti
26 - Prof. Jaime João Jorge
Prof. Joacyr Vargas
27 - Tissiane Eid Barbosa Ashino
29 - Prof. Wladimyr Pedro Sestito
Colégio Catanduva
01 - Noemi Possebon Cerqueira Leite
05 - Profª Juliana Guidi Magalhães
Profª Mariele Gomes Jorge
07 - Profª Bruna de Almeida Portella Fernandes
29 - Profª Regiceli Bento de Almeida Farizato
30 - Angélica Garcia Andreotti Rodrigues
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Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de abril passado processo
de Recrutamento Interno com funcionários para transferência de uma posição para outra, promoção de um nível
para outro e promoção de um cargo para outro. Os funcionários aprovados foram:
Funcionário

Contratado na função de

Depto

Promovido para

Antonia Benedito Carmosini

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Jucinéia Lima Rodrigues

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnico de Enfermagem
Técnico de Enfermagem

Andreia Aparecida Francisco

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnico de Enfermagem

Jessica Trindade Lopes

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnico de Enfermagem

Tayna Izilda Prais

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnico de Enfermagem

Vanilce Pereira de Oliveira

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnico de Enfermagem

Larissa Fernanda Veronez

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnico de Enfermagem

Mariana Fontana de Souza Salvador

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnico de Enfermagem

Diego Henrique de Souza

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnico de Enfermagem

Maria do Carmo Fabiano

Auxiliar de cozinha

HPA

Cozinheira

Maria Estela Ribeiro

Copeira

HPA

Auxiliar de operações

Crislaine Sheila Pince a

Auxiliar de laboratório

HPA

Técnica de laboratório

Maria Célia Rado

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Assistente técnica I Nível I

Márcio do Carmo Veloso

Oﬁcial de manutenção I

HEC

Oﬁcial de manutenção II

Luana Faus no dos Santos

Auxiliar de Enfermagem

HEC

Técnica de Enfermagem

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em abril, que vestem a camisa da Fundação
Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
HOSPITAL PADRE ALBINO
Daniela Fernanda Macedo
Eliane Cristina de Camargo
Patrícia Aparecida Ricci
Samuel Lucena Izelli
Mário Sérgio Sanches Prado
Maira Monique Lemo
Gisele Teodoro Nobre
Hosana Natiely dos Santos Caetano
Thauane Jesus de Figueiredo
Nayane Pereira de Almeida

Vânia Cristina Calderan
Geise dos Santos Alves
Ana Maria Cruz Cordovil Dias
Bruna Landim Silveira Andrade
Pamela Cristina Affonso
Alana Letícia Detofoli
Bruno Aparecido Andrade
Laís Gonçalves da Silva
HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Antônia Caetano da Silva Negrisão

Liriani Aparecida Galiano
Cristiane Gouvêa Jacyntho de Lima
Ana Letícia Amorim Lopes
Dulcineia Reis da Silva Vieira
Tais Cristina de Angelo
Tamires Pérpetua Figueiredo Gomes
COORDENADORIA GERAL
Karine Priscila Vilella Roveron
Rosimeire Freitas da Silva Souza

Relatório da Ouvidoria do HPA – março/2018
Por erro de diagramação e revisão na edição de Abril passado foi publicado o relatório da Ouvidoria do HPA de
Fevereiro/2018. Os dados do relatório do mês de Março/2018 estão abaixo:
Atendimentos realizados
Manifestações com resposta imediata .............. 192
Manifestações encaminhadas .............................. 938
Total .............................................................................1.130
Não protocolados - 16,99%
Protocolados – 83,01%

Classificação
Informação .............................................................. 21
Solicitação ............................................................... 02
Reclamação............................................................. 51
Elogio .................................................................. 1.052
Denúncia ....................................................................0
Sugestão .....................................................................4
Total ..................................................................... 1.130

Fonte: Banco de Dados – Sistema Informatizado Ouvidor SES Online

Projeto tipifica agressão contra
profissionais de saúde
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC) da Câmara Federal aprovou relatório do deputado Hiran Gonçalves (PP-RR) favorável ao projeto de lei
7269/17, que acrescenta o parágrafo 13 ao artigo 129
do Código Penal para qualificar a conduta de agressão
contra profissionais de saúde.
De autoria do médico e deputado federal Dr. Sinval
Malheiros (Podemos – SP), o projeto foi apresentado
em março de 2017 como uma resposta aos elevados
índices de violência sofrida por médicos e demais profissionais ligados ao setor, como enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, odontólogos, técnicos de enfermagem, dentre outros.
A proposição, desenvolvida em parceria com a Associação Médica Brasileira (AMB), agora segue para avaliação do Senado Federal antes de ser transformada em
Lei. Segundo o autor do PL, que é médico há mais de
40 anos, uma pesquisa divulgada pelos conselhos regionais de Enfermagem de São Paulo (Coren) e de Medicina de São Paulo (Cremesp) apontou que 59,7% dos
médicos e 54,7% dos profissionais de enfermagem sofreram, por mais de uma vez, situações de violência no
trabalho. “Diante de uma realidade tão cruel e injusta,
foi preciso agir com rapidez e determinação para coibir
esses indicadores”, afirma Dr. Sinval Malheiros.
“Falta de profissionais, de equipamentos, de medicamentos, filas de espera e outras carências fazem duas
vítimas: a população e os profissionais da saúde. Médicos, enfermeiros e demais profissionais são o contato
da população na saúde e muitas vezes sua insatisfação
se manifesta de forma agressiva contra quem o está
atendendo”, ressalta Dr. Sinval.
Saiba mais - O PL do Dr. Sinval Malheiros propõe
um novo parágrafo no Código Penal: “Se a lesão for praticada contra profissionais ligados à área de atenção à
Saúde, ainda que fora do ambiente de trabalho, mas
em virtude da condição da vítima como profissional da
área: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos”. No caso
de lesão praticada por menor de 18 (dezoito) anos deverão ser aplicadas as penas estabelecidas no art. 112,
IV a VI, da Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, conforme a gravidade do delito.
A tipificação do crime de agressão a profissionais de
saúde recebe o aplauso das entidades ligadas à saúde
pública. Para Florentino Cardoso, presidente da AMB,
é impossível conviver com rotineiras agressões aos
médicos e demais profissionais da saúde. “Merecemos
respeito e segurança. Na linha de frente do sistema tão
cheio de problemas nos tornamos alvo da insatisfação e
ira de pacientes, familiares e acompanhantes. Este projeto do deputado Dr. Sinval Malheiros, que apoiamos e
contribuímos desde o início, dá passo importante para
desestimular essas agressões”, finaliza.

Relatório da Ouvidoria - Abril 2018 - Hospital Padre Albino

LAZER E VARIEDADES

Maio /2018

20 trocas que valem a pena
3 - Óleo de soja e outros por azeite
O ganho dessa troca vem da combinação entre
gorduras benéficas e antioxidantes que povoam o
óleo de oliva. Uma de suas vantagens é fornecer
doses generosas de ácidos graxos monoinsaturados. Eles não aumentam os níveis de LDL e ainda
ajudam a erguer um pouco as taxas de HDL, o colesterol bom. Os compostos fenólicos do azeite
evitam a oxidação do colesterol, fenômeno que
propicia a formação das placas.
4 - Pizza de mussarela pelas de vegetais
A ideia pode não agradar aos fãs mais puristas

das pizzarias, mas presta um enorme serviço aos
vasos sanguíneos. Deixar camadas e mais camadas de queijo de lado de vez em quando significa
podar gordura saturada do cardápio. Como você
viu, ela protagoniza o disparo do LDL, o tipo perigoso do colesterol. Substituir a mussarela ou a
quatro queijos pelas redondas cobertas de vegetais é uma saída para degustar pizzas sem receio.
Opções não faltam — vale pizza de escarola, de
rúcula, de brócolis e até de abobrinha. E elas oferecem um bônus: pitadas de fibras e antioxidantes.
Continua.

Dicas para ser mais feliz

CULINÁRIA

06 – Curta muito a sua companhia. Casamento dá certo para quem não é dependente.
07 – Tenha metas claras. A história da humanidade é cheia de vidas desperdiçadas: amores que
não geram relações enriquecedoras, talentos que
não levam carreiras ao sucesso etc. Ter objetivos
evita desperdícios de tempo, energia e dinheiro.
08 – Cuide bem do seu corpo. Alimentação,
sono e exercício são fundamentais para uma vida
saudável. Seu corpo é seu templo. Gostar da gente deixa as portas abertas para os outros gostarem também.
09 – Declare o seu amor. Cada vez mais devemos exercer o nosso direito de buscar o que
queremos (sobretudo no amor). Mas atenção:
elegância e bom senso são fundamentais.
10 – Amplie seus relacionamentos profissionais. Os amigos são a melhor referência em
crises e a melhor fonte de oportunidades na
expansão. Ter bons contatos é essencial em momentos decisivos. Continua.

Café para memória
Por ser um psicoestimulante, o café deixa a
pessoa mais alerta, facilitando a memorização.
Entretanto, deve-se evitar tomar mais que três
xícaras pequenas de expresso por dia, porque
o excesso da bebida pode levar a intoxicação e
perda cognitiva.

Curiosidades do meio literário
(e esquisitices dos escritores)
Numa das viagens a Portugal, Cecília Meireles
marcou um encontro com o poeta Fernando Pessoa no café A Brasileira, em Lisboa. Sentou-se ao
meio-dia e esperou em vão até as duas horas da
tarde. Decepcionada, voltou para o hotel, onde
recebeu um livro autografado pelo autor lusitano. Junto com o exemplar, a explicação para o
“furo”: Fernando Pessoa tinha lido seu horóscopo
pela manhã e concluído que não era um bom dia
para o encontro.

Bolo de açaí e nozes
Ingredientes
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo
2 ovos
1/2 xícara (chá) de ricota amassada
1/2 xícara (chá) de requeijão cremoso
3 colheres (sopa) de manteiga sem sal (em temperatura ambiente)
4 colheres (sopa) de açaí em pó
1 xícara (chá) de nozes picadas
1/2 colher (sopa) de raspas de limão
1/2 colher (chá) de fermento em pó
Cobertura
1 barra de chocolate meio amargo picado
2 colheres (sopa) de nata
nozes picadas a gosto
Dica: você pode substituir o açaí em pó por 100g
de polpa congelada de açaí, ficando atento para
regular a quantidade de farinha.
Modo de preparo: Na batedeira, coloque os
ovos e bata com o açúcar. Após isso, acrescente a manteiga, em seguida a ricota e o requeijão
e misture bem. Em seguida, adicione o açaí, as
nozes e as raspas de limão e misture. Em um recipiente à parte, misture a farinha com o fermento
e, em seguida, acrescente os outros ingredientes
já batidos, tornando a misturar. Divida a massa
em duas formas de alumínio de 500 ml (ou uma
forma de 1 litro) e leve ao forno médio preaquecido por aproximadamente 30 minutos. Após
esse tempo, retire do forno e reserve.
Cobertura: Coloque os pedaços de chocolate
em um recipiente próprio para micro-ondas e,
em potência de 50%, vá colocando de 20 em 20
segundos até derreter. Lembre-se de mexer de
vez em quando para que derreta por completo.
Após o chocolate estar totalmente derretido,
acrescente o creme de leite e misture. Despeje
a cobertura sobre o bolo já desenformado e finalize com pedacinhos de nozes.
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“Maior que a tristeza de não haver vencido
é a vergonha de não ter lutado!”
Rui Barbosa

DATAS
COMEMORATIVAS
01 – Dia da Imprensa
02 – Dia nacional de combate à Cefaleia
03 – Dia mundial do Administrador de Pessoal
04 – Dia mundial das crianças vítimas de agressão
05 – Dia mundial do meio ambiente; da Ecologia
07 – Dia da liberdade de imprensa
08 – Dia do Citricultor
09 – Dia do Porteiro e do Tenista; Dia da Imunização
10 – Dia da Língua Portuguesa
11 – Dia do Educador Sanitário
12 – Dia dos namorados
13 – Dia de Santo Antonio e do Turista
14 – Dia do doador de sangue
15 – Dia do Paleontólogo
17 – Dia do Funcionário público aposentado
18 – Dia do Químico e do Imigrante japonês
20 – Dia do Revendedor e do Vigilante
21 – Dia da Mídia
24 – Dia de São João
25 – Dia do Imigrante
26 – Dia do Meteorologista
29 – Dia de São Pedro e São Paulo, da Telefonista
e do Pescador
30 – Dia do Caminhoneiro e do Economista

SEGREDOS CULINÁRIOS
Pão
1. Para assar o pão de queijo feito com polvilho azedo, coloque em forno bem quente e vá
abaixando o fogo, gradativamente, depois que
o pão estiver crescido, até que ele seque. Caso
contrário, o pão ficará murcho e puxa-puxa.
2. Para a massa do pão crescer mais rápido, sove
bem e coloque num saco plástico bem fechado.
3. A massa do pão ficará bem fofa e leve
se você acrescentar uma batata cozida, fria ou
morna, passada no espremedor.
4. Para você saber se a massa do pão está
no ponto, estire a massa e corte ao meio. Se a
massa tiver muitos furinhos, ela não estará no
ponto. Caso contrário, ela já poderá ir ao forno.

Deus responde
Você diz: “Não tenho condições”.
Deus diz: “Minha graça é suficiente”. (2Cor 12:9)
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

CURIOSIDADE
Por que os gatinhos só abrem os olhos depois de uma semana? Segundo o zootecIsso acontece também com cachorros e, além dos olhinhos, cães e gatos nascem com
as orelhas fechadas. Trata-se de um resquício dos antepassados dessas espécies e serve
como um mecanismo de proteção. Antigamente, as fêmeas faziam seus ninhos em tocas e os
olhos e as orelhas dos filhotes ficaram a salvo da terra ou da areia, que poderiam machucá-los.
Já os animais que nascem em campos abertos, como cavalos e bezerros, vêm ao mundo com
os olhos e as orelhas “funcionando” e aprendem a ficar em pé rapidinho. Como não são escondidos pela mãe, eles têm que estar prontos para fugir dos predadores.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Empresa vai colaborar com o HCC

Coração do HCC, acelerador linear
chega a Catanduva
Marcella Milani

O Supervisor de Relações Institucionais do Setor de
Captação de Recursos da Fundação Padre Albino, Carlos Sangiorgi, visitou no dia 18 de abril último a empresa Brumau Óleos Vegetais, a convite da analista de desenvolvimento humano, Laura Crosariol, para divulgar
informações sobre o Hospital de Câncer de Catanduva/
HCC e de que forma os colaboradores daquela empresa
podem colaborar.
A analista se comprometeu a divulgar as campanhas de
coleta do óleo usado, lacre de latinhas e doação na conta
de energia elétrica, através do mailing interno da empresa.

Leilão de gado do HCC foi sucesso

Na coletiva, o presidente da FPA disse da angústia da espera pelo acelerador.
O acelerador linear, aparelho que faz a radioterapia,
que pode ser considerado o coração do Hospital de
Câncer de Catanduva/HCC e adquirido pela Fundação
Padre Albino para o seu Serviço de Radioterapia em
março de 2017, chegou a Catanduva na do dia 15 de
maio. Ele estava no porto seco de Barueri desde 11 de
janeiro para cumprimento dos trâmites burocráticos
para sua liberação.
Em entrevista coletiva no prédio da Radioterapia,
o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação,
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, informou que de
acordo com dados do Departamento Regional de Saúde (DRS) em 2016, em Barretos e Rio Preto foram feitos
mais de 31 mil procedimentos oncológicos (radioterapias, quimioterapias, cirurgias, tratamento ambulatorial, entre outros) em pessoas dos 19 municípios que serão atendidos pelo HCC. “Todo esse atendimento vai ser
feito em Catanduva; aliás, boa parte já vem sendo feita,
através dos novos casos que não estão mais indo para
aquelas cidades”, disse. Amarante afirmou que a expectativa é que o equipamento esteja pronto para atender
aos pacientes até o final deste ano. “A instalação demora de três a quatro meses; depois há o treinamento da
equipe que vai operar o equipamento, a liberação pela
Comissão Nacional de Energia Nuclear e a habilitação
do Serviço”, explicou.
O presidente ressaltou que foi angustiante a espera pela chegada do acelerador que acabou coincidindo com a comemoração dos 100 anos da chegada de
Padre Albino a Catanduva. “Parece que foi até ação do
Padre Albino, seguramente o maior homem que Catanduva já teve na questão da promoção humana e assistência social. Se conseguirmos entregar esse aparelho
funcionando até o final do ano nós conseguiremos
presentear Padre Albino por tudo o que ele fez por Catanduva”, considerou. Amarante falou que esse era um
sonho da Fundação, que ele abraçou e se concretizava na sua gestão, mas fez questão de dizer que tudo
começou nas gestões dos ex-presidentes Dr. Olegário
Braido e Dr. Geraldo Paiva de Oliveira. Ressaltando que
a Fundação Padre Albino é apartidária, lembrou a importante atuação dos políticos locais, o ex-deputado
estadual Geraldo Vinholi, os deputados estaduais Beth

Sahão (PT) e Marco Vinholi (PSDB) e o deputado federal
Dr. Sinval Malheiros (Podemos), na busca por recursos
para a Radioterapia.
Por fim, Amarante disse que agora só espera a liberação de R$ 2 milhões, já publicada no Diário Oficial do
Estado, mas ainda não creditados na conta da Fundação
Padre Albino, pois para o término da infraestrutura do
Serviço de Radioterapia faltam ainda os serviços complementares de instalação e acessórios para o acelerador linear, aquisição do mobiliário, paisagismo da área
externa, comunicação visual, informática e estrutura
metálica para interligação entre o Serviço e o Hospital
Emílio Carlos. O Serviço de Radioterapia terá capacidade para atender de 100 a 120 pacientes/dia através do
SUS, convênios e particulares.
Após a coletiva, num ato de prestação de contas à
população, que colaborou intensamente nas campanhas de arrecadação de recursos para o HCC, foi feita
carreata com o equipamento pelas ruas e avenidas centrais da cidade, a partir das 17h00, com a participação
da diretoria da Fundação, funcionários e voluntárias,
num total de 65 veículos. De acordo com a Guarda Civil
Municipal, que juntamente com o Corpo de Bombeiros
acompanhou a carreata, o público atingido foi de 15 mil
pessoas, e não houve nenhuma intercorrência. Muitas
pessoas, durante o trajeto, aplaudiram, acenaram e se
emocionaram, comemorando com a Fundação essa
grande conquista para Catanduva.

Rede Central entrega arrecadação
da campanha Troco Solidário
Divulgação

Marcella Milani

A Rede Central de Farmácias, que está realizando a
campanha Troco Solidário pró HCC, entregou a quantia
de R$ 3.021,95 arrecadada nos primeiros três meses. Do
ato da entrega participaram Jehan Paulo Maiorano, diretor, Gabriela Santos e Ana Carolina Lustro, do setor de
marketing da rede, e a gerente de captação de recursos
da Fundação Padre Albino, Angélica Rodrigues.
Para participar da campanha Troco Solidário basta fazer
a doação do troco em qualquer farmácia da Rede Central.

Captômetro
O descarregamento do acelerador linear.

Doação de alimentos
A Fundação Padre Albino recebeu, através do Setor de Captação, doação de alimentos do Sr. José Pinto
de Almeida, da Comunidade Santo Antônio de Santa
Adélia. Os alimentos, 62 kg de feijão e três pacotes de
macarrão, serão utilizados para as refeições dos pacientes do Hospital Emílio Carlos. O setor recebeu também
doação de 20 caixas de abobrinha do otorrinolaringologista Dr. Waldecir Veni Sacchetin. Os alimentos foram
divididos entre Hospital Emílio Carlos, Hospital Padre
Albino e Recanto Monsenhor Albino e serão utilizados

A Fundação Padre Albino promoveu, com sucesso,
no dia 06 de maio, no Hospital Emílio Carlos/Complexo
Esportivo da UNIFIPA, com apoio do Clube “Os Bravos”
de Catanduva, o seu primeiro leilão de gado com renda
para o Hospital de Câncer de Catanduva/HCC.
O presidente José Carlos Rodrigues Amarante disse que
o objetivo do leilão foi arrecadar recursos “para melhorar a
qualidade dos serviços que já atendem 323 pacientes por
mês com tratamento de quimioterapia, cirurgias e atendimento clínico oncológico”. Na abertura, agradeceu a presença de todos, cumprimentou o Setor de Captação de
Recursos pela organização do leilão e ressaltou o indispensável apoio dos Bravos, sem o que ele não teria o sucesso
alcançado. Cláudio Romagnolli, pelos Bravos, exaltou a parceria com o HCC e se disse surpreendido com o que viu e o
que está sendo feito no Hospital Emílio Carlos.
O leilão, comandado por Américo Simielli e equipe, comercializou 49 cabeças de gado, totalizando R$
85.880,00, e contou ainda com a colaboração das Voluntárias do HCC do Ateliê Amor ao próximo, que comercializaram artesanato e gastronomia, e das voluntárias da Casa da Criança Sinharinha Netto, responsáveis
pela alimentação e bebida.
Os espetos de churrasco não vendidos ao final desse leilão de gado foram doados para a Casa da Criança
Sinharinha Netto, cujas crianças atendidas tiveram um
almoço especial na segunda-feira.

nas refeições dos pacientes.
No período de 13 a 15 de abril foi realizada a 38ª
Exposição Nacional de Orquídeas, evento cadastrado
no site do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) que
doou 570 litros de leite de caixinha arrecadados durante a exposição. O visitante doou um litro de leite e ganhou uma muda de orquídea.
Para contribuir com o Setor de captação de recursos
da Fundação Padre Albino basta entrar em contato pelo
telefone 3311-3365.

A Fundação Padre Albino precisa captar R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para terminar o
Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do
Hospital de Câncer de Catanduva. Confira o que foi arrecadado até 30/04/18:
Eventos e doações ......................................................R$1.885.819,28
Cofre HCC .............................................................................. R$ 7.504,00
Doações através do site .................................................R$ 37.702,30
Doações através do 0500 (2016/2017) ....................... R$ 3.205,00
Doações através da conta de energia elétrica.....R$ 275.591,00
Telemarketing ..............................................................R$ 1.496.606,60
Nota Fiscal Paulista ....................................................... R$ 320.386,06
TOTAL R$ 4.026.814,24
Faltam R$ 973.185,76

07

Maio /2018

HPA participa de projeto do PROADI SUS
O Hospital Padre Albino está envolvido no Projeto
Colaborativo “Melhorando a segurança do paciente em
larga escala no Brasil”, que vem atuando em 120 hospitais com Unidades de Terapia Intensiva do Adulto (UTI
- A) do SUS. O projeto, que é pioneiro no país, visa promover o suporte técnico e metodológico para que os
hospitais possam implementar ou melhorar o seu desempenho na segurança do paciente no que diz respeito as infeções hospitalares reduzindo seus índices em

50% em até três anos.
Para ser incluso no projeto, que é promovido pelo
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do
Sistema Único de Saúde (PROADI SUS), o HPA participou
de processo seletivo e foi selecionado para ter acompanhamento, apoio e consultoria do Hospital Albert Einstein, que é um dos seis Hospitais Apoiadores do PROADI.
Todos os colaboradores da UTI estão envolvidos no projeto e participam semanalmente de web conferências

2º encontro do projeto de segurança do paciente
Divulgação

Equipe do HPA com representantes do “Einstein”.
Nos dias 23 e 24 de abril, o Hospital Padre Albino
(HPA) participou do SAP 2 (Sessão de Aprendizagem)
do projeto Melhorando a segurança do paciente em

larga escala no Brasil. Os temas abordados nessa última
sessão de aprendizagem foram modelo de melhoria,
liderança de alto impacto, partilhar experiências bem-sucedidas de utilização da metodologia e aprender
com casos de sucesso, processos confiáveis e celebração do mês de abril pela segurança do paciente. Os encontros acontecem a cada quatro meses, onde 120 hospitais participam de troca de experiências, monitorados
pelos hospitais de excelência do projeto, e participam
de treinamentos de estratégia e engajamento.
Participaram a coordenadora do Núcleo de Qualidade, Maria Cláudia Piccolo Barbosa, a gerente assistencial Adriana Ap. Bianchi Tanaka, a enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar Fabiana Soares
Pacheco e a médica residente da Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) Jéssica Cangussu.

HPA apresenta case em Seminário de Humanização
O Hospital Padre Albino (HPA) participou do III Seminário de Humanização no dia 11 de maio, no Centro de
Convenções Jornalista Nelson de Camargo, em Votuporanga, onde apresentou o case de humanização “Visita
à Maternidade”. A enfermeira obstetra Aline Cristina De
Poli fez explanação sobre o projeto, acompanhada pela
coordenadora do Centro Integrado de Humanização,
Maristela Neves. A equipe da Maternidade também
participou do evento, representada pelas enfermeiras
obstetras Gedália Pettinelli Freitas e Camila Bernardes.
Promovido pelo AME e Santa Casa de Votuporanga, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo por meio do Departamento Regional de Saúde (DRS

XV) e Unifev, o HPA recebeu o convite de apresentação
devido ao trabalho de referência realizado na região
de Catanduva.
Divulgação

O trabalho do HPA é referência na região.

Homenagem às mães
Divulgação

Integrantes do coral no “Emílio Carlos.

Na véspera do Dia das Mães, 12 de maio, as pacientes
internadas e acompanhantes mães do Hospital Emílio
Carlos (HEC) foram homenageadas pelo Coral Adventista de Catanduva e presenteadas com o livro “O poder da
esperança” e com um mimo do Boticário em uma parceria para comemorar a data. Na ocasião, os integrantes do
coral andaram pelas alas do hospital cantando canções
temáticas à data e distribuindo rosas para as mães.
Também no dia 12, através de parceria firmada entre o Hospital Padre Albino (HPA) e o Boticário, as mães
internadas naquela unidade foram presenteadas com
um mimo entregue junto ao café da manhã pelos funcionários do hospital. A emoção foi grande entre as
mães pela homenagem recebida.

Hospitais da FPA realizam campanha interna sobre higienização das mãos
Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos realizaram,
de 02 a 04 de maio, Campanha interna de higienização
das mãos com atividades para conscientização sobre a
importância da prática correta.
Os funcionários e pacientes foram envolvidos em exposição de objetos com possível potencial de contaminação com a placa de Petri e também receberam brindes.
Nos refeitórios foi desenvolvida dinâmica com os presentes para avaliar o grau de conhecimento do procedimento correto de higienização das mãos e os que acertaram
foram premiados e ainda participaram de palestra sobre
o tema. No Hospital Emílio Carlos os setores receberam a
visita de personagem lúdico vestido de bactéria.
As atividades foram promovidas pelas Comissões de
Controle de Infecção Hospitalar dos hospitais e pelo Núcleo de Educação Permanente.

Divulgação

Os hospitais realizaram atividades para conscientização
dos funcionários.

para troca de informações e correções de rotas.
O PROADI, que contribui para o desenvolvimento institucional do SUS por meio de intervenções tecnológicas,
gerenciais e capacitação profissional, é uma ação do Ministério da Saúde e contribui, através de parcerias entre organizações de saúde de excelência e os gestores do SUS,
para que com a atuação em conjunto possam superar desafios, melhorar e qualificar áreas estratégicas na gestão e
prestação de serviço público de saúde no país.

Campanha interna de
vacinação contra a gripe
O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho/SESMT da Fundação
Padre Albino realizou de 24 a 27 de abril a Campanha
interna de vacinação contra vírus da Influenza (gripe)
totalizando 1370 doses aplicadas em funcionários de
19 a 80 anos.
No Hospital Emílio Carlos a vacinação foi nos dias
24 e 25/04, das 6h30 às 11h00 e das 13h00 às 16h00;
no Ambulatório Médico de Especialidades Catanduva/
AME, sob gestão da Fundação Padre Albino, no dia 25
de abril, das 9h00 às 15h00, e no Hospital Padre Albino nos dias 26 e 27, das 6h30 às 11h00 e das 13h00 às
16h00. A vacina foi aplicada em funcionários, médicos,
Residentes e alunos do 5º e 6º anos de Medicina. A vacinação foi gratuita.
A Enfermeira do Trabalho Tatiane Kratuti Devitto,
responsável pela campanha, informou que dentre os
objetivos estão a redução das doenças relacionadas à Influenza (gripe) e os agravos da doença, que levam a hospitalizações por pneumonias. Tatiane esclareceu que a
política de vacinação contra a gripe atualmente adotada
pelo Ministério da Saúde é direcionada para os grupos
de maior risco de desenvolver as formas graves e complicações da doença, que são os idosos e, no caso da Fundação Padre Albino, os funcionários que exercem atividades voltadas para a assistência ao paciente. Ela lembrou
da importância da vacinação contra a gripe para imunizar os trabalhadores e também proteger os pacientes.

Residente de anestesiologia
é destaque no Estado
Divulgação

Dr. Jaime e Dr. Bruno com os prêmios recebidos.
O Prof. Me. Jaime João Jorge, responsável pela Residência Médica em Anestesiologia do Centro de Ensino
e Treinamento de Anestesiologia/CET da UNIFIPA, recebeu o Prêmio Gil Soares Bairão 2017 referente à melhor
classificação obtida no Estado de São Paulo por seu Residente Dr. Bruno Stouch na prova para médicos em especialização (ME), ministrada pela Sociedade Brasileira
de Anestesiologia no ano de 2016.
O prêmio foi entregue durante a 15ª edição do Congresso Paulista de Anestesiologia/COPA 2018 realizado
pela Sociedade de Anestesiologia do Estado de São
Paulo/SAESP de 27 a 29 de abril, em São Paulo. Esse
congresso é reconhecido internacionalmente, consolidado como um dos mais importantes eventos da anestesiologia brasileira.
Orientação Alunos do 6º ano de Medicina da UNIFIPA participaram de orientação para processo seletivo
de Residência Médica com o psicólogo, especialista em
recrutamento e seleção Luís Marino, no dia 19 de abril.
A atividade faz parte dos grupos reflexivos do curso
orientados pela psicóloga Drª Adriana Pagan Tonon.
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Educação Física lança novo volume
de revista científica

Recanto realiza Semana
da Enfermagem
Marcella Milani

Autores de artigos receberam cópias da revista.
O curso de Educação Física Licenciatura promoveu no
último dia 10 de maio a V Mostra de Pesquisa Científica
e lançou o volume 8 da revista “Corpo e Movimento –
Educação Física”. O evento, que aconteceu no Complexo
Esportivo do Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA,
reuniu professores, alunos e egressos do curso que
tiveram seus artigos publicados naquele volume, além
da apresentação dos trabalhos de pesquisa realizados
em 2017 e dos temas de TCC (trabalho de conclusão de

curso) e pesquisas a serem desenvolvidas em 2018.
Entre os autores, o evento contou com a presença
dos egressos Prof. Francisco Rodrigues Neto,
Wellington dos Santos Moreno, Gustavo Rebolo
Guerreiro, Gustavo Hissao Isihara, Monielly de Oliveira
Spada e André Luís Gomes. Cada autor recebeu uma
cópia impressa da revista.
O Núcleo de Editoração de Revista (NER) já está
recebendo artigos para o volume de número 9 da revista.

Curso atrai egressos da região
O curso de Educação Física – Bacharelado da UNIFIPA promoveu no dia 28 de abril o minicurso “Colônia de férias: uma proposta profissional”, ministrado
pelos docentes Fernando Varoto e Marcus Seixas no
Complexo Esportivo do Centro Universitário Padre
Albino. Os participantes tiveram conteúdos práticos
e teóricos de elaboração e execução de uma colônia
de férias, “proporcionando a possibilidade de atuação
profissional em área da Educação Física que tem cres-

cido muito nos últimos anos”, afirmou o idealizador
Marcus Seixas.
O curso reuniu 70 participantes, entre alunos e
egressos do curso, além de estudantes e profissionais
de Educação Física de São José do Rio Preto, Itajobi,
Ariranha, Taquaritinga, Paraiso, Palmares Paulista,
Barrinha, Porto Ferreira, Tabapuã, Mirassol, Novo Horizonte, Pirangi, Catiguá, Novais, Monte Alto, Tabapuã,
Matão e Pindorama.

Missa na capela do Hospital Padre Albino, celebrada
pelo Pe. Francisco Adão da Silva, às 15h00 do dia 07 de
maio, abriu a Semana da Enfermagem do Recanto Monsenhor Albino que se estendeu até o dia 11.
No dia 08, às 09h00, foi realizado o Café Humanizado com a participação dos funcionários, especialmente
os profissionais da Enfermagem. No dia 09 o fisioterapeuta Fábio Pagliotto da Conceição ministrou a palestra “Fragilidade no idoso”, abordando a perda de massa
muscular, quais as causas e o que o Serviço de Fisioterapia, em conjunto com a Enfermagem, pode fazer para
retardar esse processo e melhorar a qualidade de vida
dos idosos. Logo após foi realizado sorteio de brindes.
No dia 10, às 12h00, em homenagem à Irmã Maria do
Rosário, Enfermeira Responsável Técnica e aniversariante
do dia, houve pequena comemoração e as cozinheiras
receberam mimos em homenagem ao Dia da Cozinheira.
No dia 11 foi celebrada missa em ação de graças pelo encerramento da Semana e aos profissionais de Enfermagem, às 10h00, na capela do Recanto, seguida de almoço
especial, também comemorando o Dia das Mães, com
entrega de mimos às mães do Recanto.
Durante toda a semana, as funcionárias da Enfermagem receberam diversos mimos, entre eles, massagem
relaxante pela massoterapeuta e profissional da Enfermagem Sandra Ap. Rosan de Paula, e atendimento das
fisioterapeutas Analice Gomes Silveira Borghi e Tatiana
Lemes de Oliveira, promovendo momento de relaxamento e cuidado.
Dia das mães No dia 13, às 11h00, foi servido o almoço de Dia das Mães aos idosos, com os ingredientes
doados pelo ex-presidente do Rotary Club Catanduva
Sul, Sidney Adami e amigos, seguido de entrega de mimos às idosas, doados pela empresa COFEVAR, e de sapatinhos feitos de crochê.
Divulgação

Palestra sobre ergonomia
Cerca de 90 alunos do 4º ano do curso de Educação
Física Bacharelado da UNIFIPA participaram da palestra “Introdução à Ergonomia” ministrada pelo professor Rodrigo Sebastião Matheus, egresso da instituição
e membro do GAT (Grupo de Apoio ao Trabalhador) da
Fundação Padre Albino (FPA). A palestra foi promovida
pela disciplina de Promoção de Saúde do Trabalhador,
que aplica as adequações físicas, psíquicas e organizacionais em concordância com a lei NR-17.
De acordo com o Prof. Me. Américo Lourenço, co-

ordenador de extensão do curso, “ainda são poucas as
empresas que desenvolvem projetos de melhorias na
qualidade de vida dos funcionários, mas esse tipo de
atividade está cada vez mais sendo implantada, ou seja,
é um campo de trabalho em ascensão e proporciona
boa remuneração aos profissionais de Educação Física”,
apontando o palestrante como um dos exemplos que,
atualmente, desenvolve atividades de ginástica laboral,
avaliações físicas e intervenções ergonômicas nos colaboradores da FPA, mantenedora da UNIFIPA.

MEC avalia curso de Biomedicina
visita técnica de avaliação nos dias 10 e 11
de maio no curso de Biomedicina da UNIFIPA. De acordo com o pró-reitor pedagógico,
Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, “a expectativa para o resultado do relatório é muito
positiva, pois o curso tem se saído muito
bem em todas as avaliações que tem participado, a exemplo da nota 4 no ENADE de
2016”, informou.
Dois membros da Comissão conheceram
toda a infraestrutura do prédio, projetos, laboratórios, funcionários, professores e alunos
e de acordo com a coordenadora do curso,
Profª Drª Ana Paula Girol, “a estrutura e organização atendem ao que o MEC preconiza e
A comissão do MEC com representantes do curso e da UNIFIPA. tivemos muitas evoluções desde a última visita em 2014”. A nota da visita in loco pode
A Comissão de Avaliação do INEP (Instituto Nacio- ser de 1 a 5, correspondendo às três dimensões da avanal de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixei- liação: organização didático-pedagógica, corpo docenra), órgão do Ministério da Educação (MEC), realizou te e infraestrutura. O resultado sairá em 15 dias.

Café na Semana da Enfermagem: oração e comemoração.

Palestra sobre disfagia,
desidratação e xerostomia
No dia 18 de abril, a nutricionista Pollyanna Buzo,
representante de empresa distribuidora de produtos,
ministrou palestra aos colaboradores do Recanto sobre
“Disfagia, desidratação e xerostomia”, explicando a importância da hidratação do paciente e principalmente
o trabalho conjunto dos profissionais de Enfermagem,
Fonoaudiologia e Nutrição na prevenção do engasgo e
perda de massa magra pela desidratação. A profissional
levou amostras de produtos utilizados no tratamento
da xerostomia (baixa ou nenhuma produção de saliva
pelas glândulas salivares) e também na disfagia (dificuldade na deglutição dos alimentos e líquidos).
No dia 19, às 14h30, o Recanto comemorou o aniversário do mês dos funcionários, parabenizando as
colaboradoras Sueli Ferreira e Analice Gomes S. Borghi
com bolo e refrigerante. No dia 20, também às 14h00,
foram comemorados os aniversários do mês dos idosos
Maria Miniquelo, 84 anos; Luiz Antonio Gomes, 73 anos,
e Valter Valteres de Oliveira, 61 anos. A comemoração
teve a colaboração da empresa Qualycon Alimentos e
da Srª Gislaine Siqueira.
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Enfermagem da UNIFIPA está
entre as 50 melhores do Brasil
Segundo o Ministério da Educação (MEC) e de acordo com matéria divulgada pela revista do portal QB, o
curso de Enfermagem do Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA está entre os 50 melhores do país.
O MEC divulgou a versão mais atualizada do Conceito Preliminar de Curso (CPC) das graduações de
Enfermagem e essa é a avaliação mais completa realizada pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão do governo responsável por avaliar a qualidade dos cursos e o
desempenho dos alunos do Ensino Superior no Brasil.
A partir desses dados, a Revista QB filtrou as melho-

res notas e selecionou as 50 melhores faculdades de
Enfermagem no País. O resultado/ranking está em
https://querobolsa.com.br/revista/melhores-faculdades-de-enfermagem-do-brasil
Planejamento familiar O curso realizou na manhã
do dia 04 de maio atividade educativa com orientações sobre planejamento familiar no Ambulatório de
Ginecologia do Hospital Escola Emílio Carlos. A atividade faz parte das ações de promoção à saúde da
mulher, desenvolvidas na disciplina Enfermagem em
Saúde da Mulher, ministrada pela Profª Ma Luciana de
Oliveira Paes.

Semana da Enfermagem
Com participação de 100 alunos da 1ª a 4ª séries, o
curso de Enfermagem realizou a Semana da Enfermagem nos dias 09 e 11 de maio, no Câmpus Sede e Anfiteatro Padre Albino. Na abertura, às 19h00, no Câmpus
Sede, foi abordado o tema “Enfermagem UNIFIPA, 18
anos: breve histórico do curso”, realizados o concurso de paródias: Higienização das mãos, a gincana de
conhecimentos clínicos em Enfermagem e coquetel
comemorativo.
No dia 11, no Anfiteatro Padre Albino, a partir das 19h30,

houve apresentação cultural de dança do ventre, seguida
da palestra “Atuação do Enfermeiro em Central de Materiais
e Esterilização”, ministrada pela Enfª Juliana Giacon, do Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, e da mesa redonda
“A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar:
Semana Prata da Casa – UNIFIPA”, moderada pelo Prof. João
César Jacon e participação de convidados.
A Semana foi organizada pela Profª Drª Maria Cláudia
Parro, coordenadora do curso, com colaboração dos professores Luciana Braz de Oliveira Paes e João César Jacon.

Encontro de Ligas atrai populares
para a Praça da República
Na manhã do dia 5 de maio, na Praça da República,
foi promovido o ELEC (Encontro de Ligas Estudantis de
Catanduva) com a participação de 18 ligas e duas extensões acadêmicas dos cursos de Medicina e Biomedicina. As Ligas levaram serviços e atividades gratuitas
para os populares. “Este ano tivemos vários destaques
nos atendimentos, todos de cunho social, como, por
exemplo, as ligas de medicina da família, pediatria, endócrino e grupo de apoio comunitário, que atraíram as
pessoas para participar de suas integrações”, disse o diretor de Ligas e Extensões do Centro Acadêmico Emílio
Ribas (CAER), João Pedro Macedo.
Cada Liga abordou uma temática, distribuiu folhetos e realizou atividades e exames gratuitamente para
a população.

Colégio Catanduva promove
a Caminhada Coração de Mãe
Imprensa/FPA

Curso de primeiros socorros
O Centro Acadêmico do curso de Biomedicina e
a Liga de Cirurgia de Urgência e Trauma do curso de
Medicina, ambos da UNIFIPA, promoveram na noite
do dia 10 de maio curso de qualificação em primeiros
socorros. A atividade contou com a orientação de aluMarcella Milani

O curso abordou condutas e prevenção de acidentes.

nos instrutores e do sargento do Corpo de Bombeiros
de Catanduva André Luís Parizi Pereira. Com o objetivo
de informar sobre as condutas nos primeiros socorros
básicos e a prevenção de acidentes, os participantes foram orientados a reconhecer os sinais e sintomas diante
das urgências e emergências e a realizar ações de valorização da vida até a vítima ser atendida por uma equipe especializada.
Participaram alunos dos cursos de Biomedicina e
Enfermagem da UNIFIPA que receberam orientações
sobre a reanimação cardiopulmonar, manobra de Heimlich, pranchamento, utilização do DEA, Técnica e manobras de ventilar com ambu e temas complementares.
Aula de aperfeiçoamento A Liga Acadêmica de
Hematologia e Banco de Sangue (LABHS) do curso de
Biomedicina promoveu aula de aperfeiçoamento no
dia 28 de abril, no Câmpus Sede, sobre “Metabolismo
das hemácias e suas funções em anemias”, ministrada
pelo biomédico João Calamares Neto; houve também
atividades práticas.

GPS da Alegria conta O leão e o ratinho
O projeto de extensão “GPS da Alegria – grupo de
pedagogos solidários” do curso de Pedagogia da UNIFIPA levou até a Pediatria do Hospital Padre Albino suas
atividades no último dia 28 de abril. Acompanhadas das
professoras Dirce Ap. Gimenez e Fabiana Fiorim Checconi, quatro alunos contaram a história “O leão e o ratinho”
e entregaram os aventais confeccionados pelas alunas
para as crianças internadas.
O GPS da Alegria acontece no último sábado de
cada mês e cerca de 50 alunos fazem a construção de
uma história nos aventais como forma de utilização de
diferentes estratégias para a contação de histórias no
contexto hospitalar.
“Sinharinha Netto” O curso desenvolveu ativida-

des lúdicas na Casa da Criança Sinharinha Netto através
do projeto de extensão “Brinquedoteca: jogos e brincadeiras no contexto escolar” no dia 27 de abril. Sob a
coordenação da Profª Esp. Dirce Ap. Gimenez, os alunos
trabalharam rodinhas cantadas, brincadeiras infantis,
cantigas de rodas e contação de histórias utilizando o
“Livro gigante”.
O projeto acontece na Casa da Criança toda última
semana de cada mês e tem o objetivo de proporcionar
experiências educativas aos alunos e professores da instituição através de brinquedos, atividades recreativas e
cooperativas como ferramenta pedagógica, utilizando
materiais alternativos e enfatizando a conscientização
da preservação do meio ambiente, tornando o contexto
escolar mais lúdico e dinâmico.

Encerrados os encontros presenciais do Curso de Preceptoria
No dia 05 de maio foi realizado o último encontro
presencial do II Curso de Desenvolvimento de Competência Pedagógica para Prática da Preceptoria para os
docentes do curso da área da saúde da UNIFIPA. Os três
encontros presenciais totalizaram 30 horas e as atividades continuam online através da plataforma do curso até

o mês de agosto.
O objetivo da capacitação é desenvolver modelos
de curso que promovam a aquisição/aperfeiçoamento
de competências pedagógicas de médicos, docentes ou
profissionais da saúde, que atuam como preceptores em
estágio supervisionado e programas de residência.

Caminhada reuniu mães, pais e alunos.
Em comemoração ao Dia das Mães, o Colégio Catanduva realizou na manhã do dia 06 de maio, na pista de
corrida do Aeroclube de Catanduva, a Caminhada “Coração de Mãe”, envolvendo mães, pais e alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. De acordo com a
coordenadora pedagógica Profª Fabiana Checconi participaram aproximadamente 400 pessoas, entre mães,
pais e filhos.
Os participantes se concentraram na Praça João
Paulo II e, às 8h30, após abertura pela diretora Profª
Tânia Pimentel, o professor de Educação Física Marcus
Tambellini orientou o alongamento e foi lida mensagem para as mães pela Profª Fabiana. A seguir todos foram convidados a retirar água e iniciaram a caminhada.
No final foram distribuídos pipoca e algodão doce.
Alunos do curso Técnico em Enfermagem do Colégio, acompanhados pelo coordenador enfermeiro Benedito Carlos Rodrigues, aferiram a pressão dos participantes antes e após a caminhada, que contou ainda
com a colaboração de professores e funcionários do
Colégio Catanduva.

Atividade física e lazer
O Colégio Catanduva realizou nas aulas de Educação
Física, nos dia 03 e 04 de maio, o projeto “Atividade física
e lazer”, com o objetivo de estimular nos adolescentes a
prática da atividade física nos momentos de lazer.
Os professores de Educação Física Marcus Leandro
Tambellini e Neusa Regina Banhos levaram os alunos
para uma caminhada ao redor da escola com alongamento e aquecimento, finalizando com relaxamento.

Brigada de Incêndio
De 14 a 17 de maio, o SESMT (Serviço Especializado
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) da Fundação realizou treinamento da Brigada de
Incêndio com os funcionários da Coordenadoria, Hospital Emílio Carlos e UNIFIPA. Os participantes receberam
orientações de como prevenir sinistros e agir em caso de
incêndio, saídas de emergência, sistemas de alarme, uso
de mangueiras e hidrantes e procedimentos de evacuação de funcionários e pacientes.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

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

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

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

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

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

XVII JODEC recebe número significativo de participantes
No dia 03 de maio, no Anfiteatro Padre Albino, foi
realizada a XVII JODEC (Jornada de Endocrinologia e
Diabetologia de Catanduva), organizada pela disciplina e Liga de Endocrinologia e Diabetologia do curso
de Medicina da UNIFIPA.
O evento contou com grande número de alunos, professores, residentes e colaboradores que acompanharam
videoconferência com os Profs. Drs. Rodrigo Moreira e
Flávia Barbosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre “Neuropatia Periférica Diabética” em que abordaram a fisiopatologia do diagnóstico e as mais recentes
aquisições no tratamento da mais frequente complicação do Diabetes. Na sequência foi ministrada a palestra
“Câncer de tireoide de baixo risco – State of the art”, pela

Profª Drª Laura Sterian Ward, da Faculdade de Ciências
Médicas da Unicamp, que abordou as condutas preconizadas com as Guidelines da Associação Americana de Tireoide. Após, o Prof. Dr. Antonio Carlos Pires, da FAMERP,
discorreu sobre “Análogos da insulina: State of the Art”,
em que foram apresentados os resultados dos estudos
mais recentes sobre a eficácia e as vantagens do uso dos
análogos de longa duração, bem como dados a respeito
dos análogos da insulina de curta duração.
Ao final de cada palestra houve sessão de perguntas mediadas pelos docentes da disciplina de Endocrinologia da UNIFIPA e a Comissão Organizadora,
formada pelo Profs. Drs. Marino Cattalini, Eliana Gabas
Stuchi Perez e Marcos Lopes.

Mãe
São três letras apenas,
As desse nome bendito:
Três letrinhas, nada mais...
E nelas cabe o infinito
E palavra tão pequena
Confessam mesmo os ateus
És do tamanho do céu
E apenas menor do que Deus!
Mario Quintana
Homenagem da Fundação Padre Albino a todas
as suas funcionárias mães.
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Estreia da peça sobre Padre Albino lota o
SESC e emociona a plateia

A estreia da peça “Padre Albino: legado para uma
cidade” no dia 11 de maio lotou o ginásio de esportes
do SESC Catanduva e emocionou a plateia. A peça narrou, de forma poética e delicada, a trajetória de Padre
Albino, desde Portugal até sua chegada em Catanduva,
onde edificou suas obras e deixou sua marca de realizações e ações de bondade. Através de uma viagem no
tempo, Monsenhor Albino relembrou sua mocidade, a
missão religiosa, a luta pelos pobres e sofredores, em
momentos de emoção e profundidade.
Padre Synval Januário disse que a interpretação
foi perfeita e que ficou impressionado com a seme-

lhança física do ator Carlinhos Rodrigues com Padre
Albino. “Gostei demais; vi Padre Albino no palco e fiquei tocado; parecia que estava diante dele”, afirmou.
E completou: “A peça aumentou em mim o amor ao
Padre Albino”. A funcionária do Hospital Padre Albino
Giseli Sanchez foi assistir a peça com a família. “Amei
a peça; linda demais; muita emoção na apresentação”.
Ela também citou a semelhança do ator com Padre Albino: “o andar dele, o jeito; perfeito”, disse.
O ator Carlinhos Rodrigues, que interpretou Padre
Albino, disse que “considerando toda a carga emocional que envolve uma estreia, principalmente em
se tratando de um espetáculo teatral sobre um personagem tão único e importante para nossa cidade,
foi tudo maravilhoso”. Para ele, a Cia da Casa Amarela
atingiu seu principal objetivo, “sensibilizar a plateia
ao revelar detalhes tão específicos da vida de Padre
Albino e mostrar os atos de um homem bom, que
exemplificou a prática do amor ao próximo e sua dedicação aos menos favorecidos, aos pobres e sofredores. A emoção foi grande, intensa”. Carlinhos contou
que ficou muito emocionado antes de entrar em cena,
sentindo a importância e o peso da responsabilidade.
“A emoção foi constante durante muitos momentos da
apresentação. Nos meus trinta e cinco anos de teatro,
vivendo tantos personagens marcantes, como Cândido
Portinari, Vincent Van Gogh, Santos Dumont, Federico
García Lorca, entre outros que me renderam muitos
prêmios de interpretação, raras vezes emocionei-me
dessa forma. Foi uma das mais belas experiências de
vida como ser humano e artista”, resumiu.
O ator salientou que ouviu comentários das pessoas
que conheceram Padre Albino em vida, o que também
o emocionaram e deixaram uma profunda sensação
de realização pessoal. “Vivenciar Padre Albino no palco
foi extremamente gratificante e inesquecível”, afirmou.
Ele citou o grupo de atores, que abraçou o projeto e se
dedicou nos ensaios e produção da peça, e o SESC Catanduva, que também foi fundamental, através de toda
sua equipe, para que tudo acontecesse de forma plena.
A atriz Drika Vieira falou da sua alegria em participar
desse momento tão importante para Catanduva. “Uma
responsabilidade também, mas estamos confiantes de
que o trabalho realizado irá passar às plateias futuras
conhecimentos e momentos de emoção”.
Este foi o 23º espetáculo da Cia da Casa Amarela.
A montagem, que tem dramaturgia e direção de Drika Vieira e Carlinhos Rodrigues, foi baseada no livro
“Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva – Apóstolo da Caridade”, de Monsenhor Victor Rodrigues de
Assis e Pe. Synval Januário (apêndice). Em função da
reforma do teatro municipal de Catanduva ainda não
foram programadas novas apresentações do espetáculo. A Fundação Padre Albino e a Cia da Casa Amarela
estão procurando locais adequados na cidade e tão
logo encontrados dará sequência às apresentações.

Mães da Fundação
são homenageadas

Indústrias 4.0 e Organizações
Exponenciais são temas de palestra

Amauri Lobrito

O ator Carlinhos Rodrigues e a incrível semelhança
com Padre Albino.

Divulgação

A Fundação Padre Albino, através da área de Recursos Humanos (RH), preparou uma surpresa no corredor principal do setor para suas funcionárias mães. O
local foi todo decorado com corações e fotografias de
mães e seus filhos.

A egressa do curso de Administração da UNIFIPA
e Doutora em Planejamento de Sistemas Energéticos
Profª Janaina Garcia de Oliveira Escobar proferiu palestra aos alunos da 4ª série sob o tema “Indústrias 4.0
e Organizações Exponenciais” dia 07 de maio último.
Além do tema central, também foram debatidos aspectos relacionados aos novos modelos de negócios e gestão empreendedora.
De acordo com o coordenador do curso, Antonio
Agide Mota Júnior, após a palestra os alunos se manifestaram, “demonstrando interesse pelo assunto, pois
são concluintes do curso que atuarão como novos administradores em toda região de Catanduva a partir do
próximo ano”.
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Pedagogia propõe livro gigante
sobre Padre Albino
O curso de Pedagogia da UNIFIPA iniciou, no último
dia 28 de abril, o projeto de extensão “Padre Albino para
crianças: como tudo começou”. De acordo com a Profª
Mª Fabiana Fiorim Checconi, coordenadora do projeto,
18 alunos receberam orientações referentes à biografia
de Monsenhor Albino e iniciaram a produção de texto
destinado a crianças de 03 a 05 anos com o objetivo “de
confeccionar o livro gigante Padre Albino para crianças,
que será utilizado como principal ferramenta de recurso didático, contendo a biografia do Padre, com uma
linguagem compatível à faixa-etária”, informou.
O livro será aberto e destinado à comunidade, podendo ser utilizado em ambientes não formais de ensino, bem como em instituições escolares do município.
O projeto acontece no último sábado de cada mês.
Para crianças
O curso iniciou o projeto de extensão “Coletânea
infantil: padre Albino para crianças” no dia 27 de abril,
quando a Profª Mª Fabiana Checconi apresentou a 36
alunos do curso orientações teóricas referentes à biografia do Monsenhor Albino. “Foram resgatadas algumas das histórias e contos vivenciados por Padre Albino
durante sua trajetória para que nossos alunos tenham
conhecimento e reflitam a respeito de suas ações voltadas para caridade e solidariedade ao próximo”, contou.
O projeto, que visa elaborar uma coletânea infantil
sobre a vida de Padre Albino, que será dividida em volumes, acontece toda última sexta-feira de cada mês.

AME Catanduva faz ações para
divulgar o Maio Amarelo
Para marcar o “Maio Amarelo”, instituído para conscientizar as pessoas para o trânsito mais seguro, o Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva,
sob gestão da Fundação Padre Albino, promoveu palestra no dia 16 de maio último sob o tema “Redução de
acidentes e um trânsito mais seguro”, ministrada a partir das 13h30 na recepção central pelo agente de trânsito Maurício Lubeno, da Secretaria municipal de trânsito.
Promovida pelo CIH – Centro Integrado de Humanização, GTH – Grupo de Trabalho de Humanização, CIPA
– Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Administração e colaboradores do AME, da palestra participaram 43 pessoas, entre pacientes e colaboradores.
Laços amarelos foram confeccionados e entregues para
cada colaborador; vídeos sobre trânsito estão sendo
exibidos nas tevês da recepção central, Posto I e Posto
II e o projeto divulgado na proteção de tela de todos os
computadores da unidade.

AME ao próximo
Mais de 30% das pessoas faltam aos agendamentos do Ambulatório Médico de Especialidades/AME
Catanduva e essas ausências prejudicam o ambulatório e, principalmente, os pacientes que aguardam na
fila de espera.
A informação é da gerente administrativa da unidade,
Renata Rocha Bugatti. Por esse motivo, o AME Catanduva
criou a campanha “AME ao Próximo”, que tem como objetivo instruir os pacientes a avisarem, com até três dias
antecedência, que irão faltar ao exame ou consulta agendada. “Fazendo esse contato, a pessoa libera a sua vaga e
outro paciente pode ser marcado no seu lugar”, ressalta
Renata. Para cancelar a consulta ou exame no AME basta
ligar para (17) 3311-1133 e solicitar o cancelamento.

Treinamento
Funcionários do Serviço de Higiene e Limpeza da
UNIFIPA, Câmpus São Francisco, participaram no dia 25
de abril, às 14h00 de treinamento sobre Sistemática de
limpeza diária e terminal, ministrado pela Enfermeira
do Serviço de Higiene e Limpeza/SHL da Fundação Padre Albino Elisabete Aparecida Oliveira.
Cinco funcionários participaram do treinamento
que teve a duração de uma hora e meia.

Maio /2018
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Emoção e encantamento na missa que abriu as comemorações
do centenário da chegada de Padre Albino
Marcella Milani

branças que vêm à tona. Lembrou-se de muitas passagens
pessoais, do cuidado de Padre Albino para com ela. “Tive
também momentos de estresse; chorei no trabalho algumas vezes; ele também era enérgico”, ressaltou.
Vera disse agradecer a Deus por ter tido o privilégio
de estar ao lado de Padre Albino, trabalhando durante os
seus últimos seis anos de vida. “Por ter vivenciado tão de
perto o seu jeito de ser, de agir, de trabalhar, sempre em
benefício do próximo. Vivenciei sua dedicação e determinação para atingir seus objetivos. Foram muitas batalhas,
muitas incompreensões, mas muitas conquistas nos últimos anos de sua vida. Um trabalho incessante e sem
trégua. Um grande homem. Só agradecimentos. Creio
que é o mínimo que podemos fazer para agradecer este
Santo homem”, considerou Vera.
A programação completa dos 100 anos está em
www.fundacaopadrealbino.org.br/100anos
Marcella Milani

D. Otacílio celebrou a missa, que teve a participação de padres de Catanduva e região.
Emoção e encantamento foram dois sentimentos
que marcaram a missa que abriu a programação comemorativa dos 100 anos da chegada de Padre Albino
a Catanduva no último dia 28 de abril na Igreja Matriz
de São Domingos.
Celebrada pelo Bispo da Diocese, D. Otacílio Luziano
da Silva, a missa contou com a participação dos padres
das paróquias de Catanduva e região e do coral “Vozes da
Pedagogia”, do curso de Pedagogia da UNIFIPA, composto por 26 pessoas (13 alunos do 2º ano e 13 professores),
com regência de Angélica Amêndola de Oliveira Silva e
de César Augusto da Silva ao teclado. O coral encantou a
todos os que assistiram a missa. Um bolo de seis andares,
com imagens de ações de Padre Albino, colocado no corredor central da Matriz durante a missa, ficou ao lado do
sarcófago dele, por um mês e foi levado ao Museu Padre
Albino. Ao final da missa os participantes ganharam uma
lembrança do centenário.
Antes da bênção final, D. Otacílio passou a palavra
ao presidente da Diretoria Administrativa da Fundação
Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, que
agradeceu a todos os que ajudaram a viabilizar aquela
missa e destacou a brilhante apresentação do coral do
curso de Pedagogia da UNIFIPA.
Amarante disse que “ por mais que homenageemos
Padre Albino, talvez ainda não seja suficiente para agra-

decer por tudo o que ele fez por Catanduva e região”.
E continuou: “Pela nossa fé cristã podemos até afirmar
que Padre Albino não morreu. Apenas que seu corpo se
consumiu pelo próprio curso da natureza; porém, seu
espírito vive pulsante nas obras que realizou em vida e
que ainda continuam a existir”. Lembrou que os restos
mortais de Padre Albino jazem no sarcófago, naquela
igreja, aguardando pelas promessas divinas. “Suas obras,
porém, continuam vivas na vida, na mente e no coração
de todos nós. Remanescem também na razão de ser e de
existir das instituições que criou”, salientou.
Para o presidente da Fundação, “as singelas homenagens que vamos prestar ao longo deste ano com certeza não serão suficientes para agradecer Padre Albino.
Grande homem, grande alma, inigualável benfeitor. 100
anos é um longo tempo; porém seu amor ao próximo
continua produzindo frutos através das obras que deixou como legado a todos nós, como prova de que só o
amor constrói”. Por fim, Amarante afirmou que o exemplo de força e coragem de Padre Albino “nos impulsiona
a preservá-las em seus valores e finalidades”. E convidou
a todos para participarem das homenagens que serão
prestadas a Padre Albino ao longo de todo ano.
Uma das pessoas que se emocionou muito durante a
missa foi Vera Helena Milan Leão, secretária de Padre Albino por seis anos, até sua morte. Disse que são muitas lem-

Pinacoteca municipal expõe fotos de Padre Albino até junho
Na noite do último dia 10 de maio foi aberta oficialmente, na Pinacoteca Municipal João Nasser, a
exposição fotográfica “A vida e obra de Padre Albino”,
organizada pelo Museu Padre Albino em parceria com
a Prefeitura de Catanduva, através da Secretaria de Cultura. A exposição faz parte da programação comemorativa dos centenários de Catanduva e da chegada de
Padre Albino à cidade.
Na abertura, que contou com a participação do duo
de cordas da Orquestra Escola de Catanduva, o Prof.
Nelson Lopes Martins, representando o presidente da
Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos
Rodrigues Amarante, lembrou que Padre Albino chegou a Catanduva, uma cidade que não tinha nada, mas
resolveu fazer, através da liderança que exerceu e com
o apoio que recebeu de muitos. Pe. Synval Januário,
coroinha de Padre Albino, contou que pesquisou sobre
a vida religiosa dele, constatando ter sido uma pessoa
muito aberta, amigo de outras igrejas, citando como
exemplo o Sr. Benedito Zancaner. O vereador Cidimar
Porto disse que a cidade reflete Padre Albino. “A maior
exposição de Padre Albino é a cidade”, completou.
Com sete painéis frente e verso, a exposição reúne
123 fotos desde a chegada de Padre Albino a Catanduva

até sua morte, em 1973. A exposição se estende até 10
de junho próximo e a entrada é gratuita. A Pinacoteca
(o antigo “Castelinho”) fica na Praça da Independência,
92, Higienópolis, e funciona das 8h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00, mas também são aceitos agendamentos em horários especiais. A entrada é franca. Informações pelo telefone (17) 3522-4815.

A lembrança distribuída aos participantes da missa.

Selo comemorativo do centenário
pode ser transformado em mosaico
A Fundação Padre Albino abriu chamamento para participação pública de artistas mosaicistas e interessados em
geral para participarem do projeto “100 anos de amor”. O
objetivo é formar acervo do selo comemorativo do centenário da chegada de Padre Albino a Catanduva, formado
por peças de mosaicos, conforme modelos, e promover a
interação dos artistas à obra de Padre Albino, cumprindo
seu papel de preservar a memória de seu instituidor e divulgar sua obra.
Todas as informações para participação no projeto, inclusive a ficha de inscrição, estão disponíveis no site www.
fundacaopadrealbino.org.br/100anos (Projeto Mosaico).
As inscrições irão de 07/05/2018 a 31/07/2018.
As peças serão distribuídas nos Departamentos mantidos pela Fundação Padre Albino e terão o nome, cidade e
Estado do mosaicista doador e este receberá um certificado de participação.
Divulgação

Comunicação Prefeitura Municipal

A exposição reúne fotos desde a chegada de Pe.
Albino a Catanduva.

VISITA Os diretores Prof. Laer Sérgio Dervelan, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, Rodrigo Alonso Garcia, Dr. Antonio Hercules, Dr. Nelson Jimenes e Prof. Joaquim Carlos
Martins foram no último dia 04 de maio à Araraquara, na
sede da Congregação das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição, visitar Irmã Anália Nunes. Ela se recupera de
problemas de saúde.
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