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Clube de Rodeio Os Bravos 

entrega R$ 123 mil para o HCC

Hospitais desenvolvem 

manuais de boas práticas

UNIFIPA abre inscrições 

para cursos de pós-graduação

CEPRAJUR do Direito realiza 

mais de 300 atendimentos em 2017

Café debate assistência farmacêutica integrada

Trote solidário

Medicina da UNIFIPA fi ca entre as 
21 melhores do Estado no exame do Cremesp

O CREMESP (Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo) divulgou o resultado do Exame de 2017 apontando o curso de 
Medicina do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA entre as 21 
escolas com melhor aproveitamento. A prova é uma importante ferra-

O Clube de Rodeio Os Bravos doou ao HCC – Hospital de Câncer 
de Catanduva - R$ 123 mil. O presidente do leilão e diretor do Clube 
de Rodeio, Cláudio Romagnolli, e o presidente do clube, Lino Lima, en-
tregaram dia 23 de fevereiro ao presidente da Diretoria Administrativa 
da Fundação, José Carlos Rodrigues Amarante, o valor arrecadado no II 
Leilão de Gado realizado em setembro de 2017. Última página.

As equipes das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 
dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino desenvolveram dois manuais 
especiais para seu público: Orientação ao paciente cirúrgico e Preven-
ção a infecções relacionadas à assistência à saúde. Página 07.

O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA abriu inscrições para 
cursos de Pós-Graduação 2018 nas áreas de Administração, Direito e 
Educação Física que serão iniciados neste mês de março. Página 08.

O escritório jurídico do CEPRAJUR – Centro de Prática Jurídica do 
curso de Direito do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) realizou 
381 atendimentos no ano de 2017. Dentre os assuntos mais procurados 
estão o Direito de Família (separações, divórcio etc.) e Direito Imobiliá-
rio (aluguel, registro de imóveis). Página 08.

No dia 20 de janeiro foi realizado no Câmpus Sede da UNIFIPA o II 
Encontro Farmacêutico de Catanduva e região. Com o tema “Assistência 
continuada e gestão compartilhada” os profi ssionais discutiram a im-
portância do matriciamento da rede, através da assistência continuada 
na saúde e na gestão compartilhada no cuidado. Página 07.

Alunos do curso de Medicina da UNIFIPA estão preparando o tro-
te solidário que acontece no dia 10 de março, às 8h30, com saída do 
Câmpus Sede. Os alunos formarão times uniformizados e, divididos por 
regiões da cidade, pretendem arrecadar alimentos, roupas e produtos 
de higiene pessoal e de limpeza. Página 08.

menta para avaliar os recém-formados, testando seus conhecimentos 
para que as escolas médicas tenham parâmetros de desempenho como 
forma de garantir atendimento médico de qualidade para a população 
assistida. Página 11.

Os alunos percorrem os bairros com camiseta específi ca do trote.

Membros de Os Bravos entregam à Fundação o valor arrecadado no leilão de gado.
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Somos Sustentáveis

Criado pela 
Resolução SS 13, 
de 05 de feve-
reiro de 2014, o 
programa pau-
lista de “Auxílio 
Financeiro Santa 
Casa Sustentá-
vel” encontra-se 
no momento no 
limiar de seu Ano 

IV tendo muito a comemorar. 
O objetivo principal do programa é “con-

tribuir para o desenvolvimento de um parque 
hospitalar de referência no Estado de São Paulo, 
capaz de prestar serviços de saúde de qualidade 
e resolutivos, de média e de alta complexidade, 
que atendam às necessidades e demandas da 
população, em especial aquelas encaminhadas 
pelo setor de regulação do acesso e integrar as 
redes de atenção à saúde no estado”. Em pala-
vras simples, o governo do Estado de São Paulo, 
vendo a penúria das Santas Casas e Hospitais Fi-
lantrópicos em razão do não reajuste da tabela 
SUS e tendo consciência do excelente serviço 
prestado por essas entidades, resolveu comple-
mentar, com dinheiro do Tesouro estadual pau-
lista, o orçamento dos fi lantrópicos com o único 
objetivo de qualifi car seu atendimento, ou seja, 
o dinheiro novo não se destinou ao aumento de 
produção, mas sim à melhoria geral do atendi-
mento prestado; lembrando que os hospitais 
fi lantrópicos atendem mais de 50% de toda a 
demanda SUS e recebem apenas um terço do 
orçamento da saúde.

Dentro de um quadro nacional de sub-fi -
nanciamento, essa iniciativa do governo pau-
lista veio trazer não só um lenitivo fi nanceiro às 
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, mas prin-
cipalmente a melhoria na qualidade de atendi-
mento dos usuários do Sistema Único de Saúde. 

Subdivididos em “Estruturantes”, “Estratégi-

cos” e de “Apoio”, esses hospitais – dos quais a 
Fundação Padre Albino participa nas categorias 
“Estruturante” (HPA) e “Estratégico” (HEC) – passa-
ram a receber, respectivamente, 70%, 40% e 10% 
de seu teto MAC (média e alta complexidade) 
com o objetivo único e exclusivo de aperfeiçoar 
as estruturas existentes e adotar melhores práti-
cas de atenção e gestão à saúde do usuário. Para 
isso foram criados 44 (quarenta e quatro) novos 
indicadores, sendo 33 (trinta e três) de qualifi -
cação da gestão e 11 (onze) para aferimento da 
produção.

Os resultados têm sido excelentes. E para co-
memorar isso e dar conhecimento público do 
sucesso desse programa, a Fehosp juntamente 
com a Secretaria de Estado da Saúde vão realizar 
um evento no dia 12 de março no Centro de Con-
venção Rebouças (USP), onde esperam receber 
mais de 800 (oitocentas pessoas) representando 
todas as entidades participantes do programa, o 
governador do Estado, o secretário estadual e se-
cretários municipais da saúde, prefeitos e demais 
autoridades. A Fundação, claro, estará presente 
com muitos representantes, não só porque par-
ticipa do programa, mas principalmente porque 
tem sido com seus hospitais Padre Albino e Emí-
lio Carlos, ao longo das avaliações trimestrais, se-
não o primeiro, pelo menos um dos primeiros em 
suas respectivas categorias.

Como bem disse o presidente da Fehosp, Dr. 
Edson Rogatti: “as Santas Casas e Hospitais Bene-
fi centes fazem questão de renovar publicamen-
te com o Governo do Estado de São Paulo nosso 
compromisso com o Programa Santas Casas SUS-
tentáveis, um exemplo de sucesso em gestão de 
saúde pública que deve servir de inspiração para 
as demais regiões do país”.

A Fundação Padre Albino assina embaixo, claro! 

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 

Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Aos que pensam saber muito....

Tudo que eu preciso saber aprendi no jardim de 
infância! Tudo o que eu preciso saber sobre a vida, o 
que fazer e como ser, eu aprendi no jardim de infân-
cia. A sabedoria não estava no topo da montanha de 
conhecimento que é a faculdade, mas sim, no alto do 
monte de areia do jardim de infância.

Essas são algumas coisas que eu aprendi: dividir 
tudo. Ser justo. Não machucar ninguém. Colocar as 
coisas de volta no lugar de onde foram tiradas. Ar-
rumar a própria bagunça. Nunca pegar o que não é 
seu. Pedir desculpas sempre que magoar alguém. La-
var as mãos antes das refeições. Dar descarga...

Viver uma vida balanceada: aprender um pouco, 
desenhar um pouco, pintar um pouco, cantar um 
pouco, dançar um pouco, brincar um pouco e traba-
lhar um pouco todos os dias. Tirar uma soneca todas 
as tardes. Quando sair na rua olhar os carros, dar as 
mãos e fi car junto.

Lembra-se daquela sementinha de feijão no poti-
nho de Danone? As raízes crescem para cima e nin-

guém sabe com certeza como ou por que, mas todos 
nós somos exatamente como ela. Peixinhos, passari-
nhos, gatinhos e cachorrinhos e até mesmo a semen-
tinha de feijão no potinho de Danone - todos morrem 
- assim como nós. E então lembre-se dos livros de Cha-
peuzinho Vermelho e das primeiras palavras que você 
aprendeu. As maiores de todas: mamãe e papai.

Tudo o que você precisa saber está lá em algum 
lugar. Regras sobre a vida, o amor, saneamento bá-
sico, ecologia, política, igualdade e fraternidade. 
Pegue qualquer um desses termos e extrapole para 
sofi sticadas palavras da linguagem adulta e então 
aplique em sua vida familiar, trabalho, governo ou 
mundo e tudo continua fi rme e verdadeiro.

Pense como o mundo seria melhor se todos nós 
colocássemos as coisas de volta no lugar de onde 
foram tiradas e também sempre arrumássemos suas 
próprias bagunças. E continua verdade, não importa 
sua idade, quando sair para o mundo dê as mãos e 
fi que junto.



Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino

15 – José Silas Januário
17 – João Antonio Corniani 
 

Coordenadoria Geral

02 - Daniel Jorge Pereira
Gustavo Barbujani Fuser
Michele Cristina de Souza
Suellen Cristina de Oliveira da Silva

04 - Rinaldo Tassi
07 - Márcio Antonio Puzzi
08 - Júnior Henrique Moreli Pio
15 - Ana Letícia Bueno Najm
17 - Dr. Nélson Gomes Hespanha
18 - Jesus Natalino Torres
20 - Aparecido Reinaldo Caetano de Abrantesa

Lívia Garcia Piovezana
Rogério Goltardo
Wellington Miletta

22 - Roberto Cássio Alberganti Lucci
Silmara Simões Parra

23 - Flávio Fernando Pascolat
24 - Joel da Silva Batista
25 - João Carlos Hernandez
26 - Daniel Malheiros de Campos

Valquer do Carmo Lopes
Willian Rafael Moreira de Oliveira

28 - Fabiana de Souza Cury
29 - Ana Paula Braga
31 - Beatriz Figueiredo Capelli

Daiane Flávia Andrade dos Santos

Hospital Padre Albino

01 - Ana Cristina Candido Fiori
Dr. José Augusto de Camargo Gabas
Rosana Aparecida da Silva
Simone Aparecida Trovó

02 - Cláudia Lecínia Correa
Jéssica Perpétua de Jesus Gonçalves

03 - Gisele Moraes da Silva
Rodrigo César Pigari
Sandra Rodrigues

04 - Paloma Pazinatti
05 - Joice Angelita da Silva Santos

Letícia Aparecida Molina
Rita de Cássia de Oliveira Teófi lo

06 - Gilmara Cláudia Octávio
Naiara Toppe Won Ancken La Justicia
Patrícia Cristina Nunes
Verônica Aparecida Evaristo

07 - Ana Maria Teodoro
Andreia Ferraz do Amaral Gomes
Camila Domingues Cadão Vieira
Juliana Perpétua da Cunha
Sebastião Barbosa da Silva

08 - Fernanda Carolina Marcello Pinoti
09 - Regiani Cândido Quirino
10 - Audenir Aparecida Pexe

Dayse Cristina Rocha Costa
Edilaine Carmozino da Silva
Vanda Aparecida Manfredo

11 - Leandro Aparecido dos Santos
Rodrigo Fabiano Santiago

12 - Alessandra Pedro
Gabriela Bruna da Silva
Lucileide Cândido dos Santos
Tainá Cristina Alexandre

13 - Tereza Cristina Savazzi Rodrigues
14 - Doraci de Oliveira França

Edilson Rogério de Souza
Patrícia Guaresi Bueno

15 - Lucilene dos Santos Toscaro Martinez
Marcela Salvador Rigoldi

19 - José Estevo
Luís Carlo Parada
Rosângela de Sousa Pio

21 - Solange Aparecida da Graça
23 - Eliana Cardoso da Silva

Franciani Gizeli Abrante Lima
24 - Priscila Aparecida da Silva

Stefani Cristina Innocente Duarte
25 - Airton Silva Ribeiro

Melina Sant’ana Bertelini
26 - Aparecida Angélica Mazalli
27 - Magali Aparecida Braga Ranzani
29 - Elias da Motta

Márcia Massoni
30 - João Aparecido Innocencio do Amaral

Recanto Monsenhor Albino    

06 - Andreia Luciana Junta Brumati
11 - Ana Cláudia Vespasiano
13 - Jennifer Nayara Baldassarini
14 - Josie Kelly Lourenço da Silva de Oliveira
15 - Arlete Mathias
21 - Dulcineia Augusta da Luz Trindade
22 - Conceição Imaculada de Carvalho Guirado
28 - Deolinda Mutti

Osvaldo Pereira Motta 

Ambulatório Médico de Especialidades - AME  
07 - Luzia Araújo Sindra Oliveira
10 - Sheila Kikumoto Gomes
11 - Angélica Aparecida Jeronymo Sarti
12 - Camila de Souza Ribeiro
17 - Laisla Fernanda da Silva
18 - Aline dos Santos Garcia

Rayani de Souza Tavares
19 - José Ricardo Alves da Silva
20 - Laura Formigoni Pagliotto
21 - Larissa Ramos dos Santos

Milene Cristina Dutra
26 - Agnelo Fernandes de Souza
28 - Cristiane Mara Antignani Lima
30 - Yuna Nogueira Ghannage

Museu Padre Albino

05 - Maria Eduarda de Magalhães

UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino    
05 - Profª Eunice Aparecida de Aguiar Alonso

Prof. Willian Delfi no
08 - Prof. José Cione Neto
09 - Márcia Eliane Gomes
10 - Prof. Jorge Luís dos Santos Valiatti

Profª Vanessa Maria Brogio Schiesari
14 - Prof. Manoel de Souza Neto
15 - Helena Ribeiro Souza
16 - Profª Adriana Balbina Paoliello Paschoalato

Prof. Sérgio Ricardo dos Santos
17 - Luciana Lourenção Andreta

Prof. Marcelo Ceneviva Macchione
19 - Cleide Aparecida Bomfante Silva
21 - José Ricardo de Sousa
22 - Débora Bernadete de Barros

Rosimeire Xavier Fanhani Pereira
24 - Prof. José Antonio Sanches

Luciano Carlos Santana
Mairto Roberis Geromel

25 - Prof. Júlio César Fornazari
Maria Stela Esteves

28 - Prof. Manzélio Cavazzana Júnior
30 - Adriana Borges Rodrigues
31 - Roberta Maria Ferreira

Tânia Regina Bortolozzo Menegoli

Colégio Catanduva

11 - Márcio Regis Antunes
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15 - Railete Alves Lima Oliveira
Sonia Sueli Zampieri Brito

16 - Carolina Jardini de Oliveira
Johnathan Otávio Moura do Carmo

17 - Daiane de Fátima Sando
Evandro de Jesus Pedro
Giselda Patrícia Barbieri
Luryan Karla Vieira

18 - Maria José de Paula
Rogério Semiliano Prete

19 - Anderson Paulo de Oliveira de Almeida
Jadson Juri da Conceição Araújo
Maria Angélica Lozano

20 - Edmara Aparecida San Felice
21 - Neide Naranjo
22 - Antonia Benedita Carmosini

Dr. José Paulo Nardi
Maria Helena Mendes Canova
Marta Ramos de Souza
Patrícia do Amaral Giacomassi Aparício

23 - Elaine Cristina Araújo dos Santos Souza
24 - Adriana de Carvalho da Silva

David Roberto Bueno da Silva
Fabiana Perpétua do Nascimento Ulbrich
José Junio Dearo
Marli Pereira

25 - Ailton Silva Ribeiro
Jaqueline de Oliveira de Souza
Renata Moreti Correa Leite

26 - Maria Clarete Mossambani de Oliveira
Patricia de Oliveira Silva
Solange Cristina Gallis
Taisa de Cássia Boina

27 - Adriana Marcolino dos Santos
Rosimara de Campos Franco

28 - Cinthia Carla Andreetta
Jalifi  Alves

29 - Maria Ines Tadeu Vieira
Sandro César Costa

30 - Jeff erson Rodrigo Urbano Alves
31 - Daniel Ronchi Bottós

Fátima Pinto Cajuella
Márcia José Alves Dezidério
Valdercilia Selma Pinchini Benatti

Hospital Emílio Carlos

01 - Andreia de Cássia Ferreira de Sousa
Aparecida Donizeti Martin
Vicente Batista dos Santos

02 - Rosimeire Perpétua de Andrade
03 - Izildinha Benevente

Regina Baldo de Oliveira Lima
05 - Carina Maria Bucardi

Monize Fernanda Pretti
06 - Mayara Theodoro Neves

Sonia Regina Aparício Azevedo
07 - Juliana Aparecida Machado Dias
08 - Eliel Felipe Eufrázio

Luzia Maria da Encarnação Neta
Silvana Sueli Tassani

09 - Rosemary Fernandes
11 - Lucimara Aparecida Antonio
12 - Maria Lourdes Oliveira da Silva

Rosa Maria Leite de Freitas
13 - Patrícia Clemente
14 - Brenda Jaqueline Sanches Peres
15 - Letícia Cristina Vidal

Luzia Eleutério da Silva
Nadir Alves da Silva

16 - Paulo Fernandes de Souza
17 - Antonio Pereira Filho

Fernanda Cristina Paulino
18 - Anderson José Barboza de Lima
19 - Christiane Aparecida da Silva

Cláudia Aparecida Gomes da Silva



Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de janeiro passado pro-

cesso 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
Adriano de Melo Mingóia Técnico de Enfermagem HPA Enfermeiro 

Bruna Fernanda Leal Auxiliar de Enfermagem HPA Técnica de Enfermagem

Daniela Aparecida Pre   Auxiliar de Enfermagem HPA Técnica de Enfermagem

Maria Aparecida Veronesi Bigoni Auxiliar Administra  vo II HPA Supervisora de Faturamento

Vanessa Cris  na Manganelli da Silva Auxiliar de Limpeza FIPA Auxiliar Administra  vo I nível I
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Cada um de nós é um ser especial
Imagine a vida como um jogo, no qual você faz mala-

barismo com cinco bolas que são lançadas ao ar. Essas bo-
las são o trabalho, a família, a saúde, os amigos e o espírito.

O trabalho é a única bola de borracha. Se cair, bate 
no chão e pula para cima. Mas as quatro outras são de 
vidro. Se caírem no chão, quebrarão e fi carão perma-
nentemente danifi cadas. Entendam isso e assim conse-
guirão o equilíbrio na vida.

Como? Não diminua seu próprio valor comparando-
-se com outras pessoas. Somos todos diferentes. Cada 
um de nós é um ser especial. 

Não fi xe seus objetivos com base no que os outros 
acham importantes. Só você tem condições de escolher 
o que é melhor para si próprio.

Dê valor e respeite as coisas mais queridas de seu 
coração. Apegue-se a elas como a própria vida. Sem 
elas a vida carece de sentido. 

Não deixe que a vida escorra entre os dedos por vi-
ver no passado ou no futuro. Se viver um dia de cada 
vez, viverá todos os dias de suas vidas.

Não desista enquanto ainda é capaz de um esforço 
a mais. Nada termina até o momento em que se deixa 
de tentar.

Não tema admitir que não é perfeito.
Não tema enfrentar riscos. É correndo riscos que 

aprendemos a ser valentes.
Não exclua o amor de sua vida dizendo que não se 

pode encontrá-lo. A melhor forma de receber amor é dá-
-lo. A forma mais rápida de fi car sem amor é apegar-se de-
masiado a si próprio. A melhor forma de manter o amor 
é dar-lhe asas. Corra atrás de seu amor; ainda dá tempo!

Não corra tanto pela vida a ponto de esquecer onde 
esteve e para onde vai. Não tenha medo de aprender. O co-
nhecimento é leve. É um tesouro que se carrega facilmente.

Não use imprudentemente o tempo ou as palavras. 
Não se pode recuperar uma palavra dita. A vida não é 
uma corrida, mas sim uma viagem que deve ser desfru-
tada a cada passo.

Lembre-se: ontem é história; amanhã é mistério e 
hoje é o milagre de nossa existência. Por isso se chama 
presente. Este mesmo tempo presente também é histó-
ria a ser construída, mesmo que no momento em que a 
estamos construindo individual ou coletivamente não 
sejamos capazes de perceber este fato.

A história também pode ser o amanhã que vai surgir 
baseado no que foi feito hoje.

Amigos prá valer
Eu estava observando a paisagem. Um velho apro-

ximou-se de mim, sentou-se ao meu lado e perguntou:
- Quantos amigos você tem?
Eu respondi: - Uns dez ou vinte. Por quê?
Ele levantou-se com esforço, tristemente agitou a 

cabeça e disse: 
- Existe uma coisa que você não sabe. Um amigo 

não é apenas alguém para quem você diz “olá”. Um ami-
go é um aliado que não pode ser movido ou comprado. 
É alguém para levantar seu espírito bem alto. É um om-
bro tenro no qual se chora suavemente. É uma voz que 
deixa seu nome vivo quando outros o esquecem. Um 
amigo é uma mão para te puxar para fora da escuridão 
e do desespero quando todos os outros “supostos” ami-
gos ajudaram a te colocar lá.

E agora me responda mais uma vez: 
- Quantos amigos você tem?
Eu levantei e suavemente respondi: 
- Se eu tiver sorte, eu terei!

Relatório da Ouvidoria - Janeiro 2018 - Hospital Padre Albino

Novos companheiros
A Fundação Padre Albino contratou Ricardo Pivesso, Superintendente Administrativo do Centro Universitário 

Padre Albino/Unifi pa, e Everton Martins Barbosa, Gerente Financeiro da Coordenadoria.
Ricardo é formado em Ciências Contábeis pelo Centro de Ensino Superior de São Carlos/SP e pós-graduado 

em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Em seu portfólio profi ssional, o novo gestor conta com ex-
periência em empresas de impacto no mercado nacional, como Instituto Delta, ZF TRW Automotive, Agrolayers, 
KPMG e Poultry.

 Everton, também formado em Ciências Contábeis pelo COC e com MBA em Finanças e Controladoria pela 
Universidade Barão de Mauá, traz em seu currículo experiências profi ssionais em grandes empresas do setor da 
saúde, como Grupo Santa Casa Saúde, de Ribeirão Preto/SP, Grupo São Francisco, além de Biofuel Energy e Coca-
-Cola.

 Nos demais Departamentos, as contratações foram: 

Hospital Padre Albino

Ana Carolina Machado Garcia
Ana Laura Ribeiro Flores
Cleide Neves Souza
Elaine Aparecida Mariano
Eliene Galvão Soares
Ellen Fernanda Negrão Ladarico da Silva
Francieli Cristina Almeida Silva
Jaqueline Silva dos Santos
Letícia Aparecida Molina
Nayara Pereira de Oliveira
Poliana Rosa dos Santos
Renato Antônio
Rita de Cássia Liu dos Santos

Rosimeire Rodrigues Simão
Simone Samará Brito

Hospital Emílio Carlos

Aidêgina Ferreira de Godoi Rocha
Claiane Perpétua Perez Martins
Maria Ângela Miguel
 
AME

Ana Paula Moraes Francisco
Camila de Souza Ribeiro
Igor Mozaquio Ferraz
Michele Nayara da Silva Correia
Milena Fernandes Sechin

Coordenadoria Geral

Michele Menezes de Oliveira
Willian Rodrigues da Costa

Recanto Monsenhor Albino

Joyce Aparecida da Silva 

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

VAGAS PARA PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA
A Fundação Padre Albino está recebendo currículos de 

pessoas com defi ciência.
Os currículos podem ser entregues no Hospital Emílio Car-

los, Setor de Recursos Humanos, de 2ª a 5ª feira, das 13h00 às 
17h00, e às 6ª feiras, das 13h00 às 16h00. Rua dos Estudantes, 
225, Parque Iracema, Catanduva/SP.



Segredos culinários

“A perseverança é a mãe da boa sorte”.

Miguel de Cervantes

DATAS
COMEMORATIVAS

02 – Dia da Oração e do Turismo
03 - Dia do Meteorologista
04 – Dia Mundial da Oração
05 – Dia do Filatelista
06 – Dia Internacional do Optometrista 
07 – Dia do Fuzileiro Naval
08 – Dia Internacional da Mulher
09 – Dia Internacional do DJ
10 – Dia do Sogro
11 – Dia Mundial do Rim
12 – Dia do Bibliotecário
14 – Dia da Poesia e do Vendedor de Livros
15 – Dia do Consumidor e da Escola
16 – Dia do Ouvidor
19 – Dia do Artesão e do Carpinteiro
20 – Dia do contador de histórias
21 – Início do Outono; Dia Internacional para eli-
minação da discriminação racial; Internacional 
da Síndrome de Down e Universal do Teatro
22 – Dia da água
27 – Dia do circo
28 – Dia do Diagramador e do Revisor
30 – Dia Mundial da Juventude
31 – Dia da Saúde e da Nutrição

CURIOSIDADE
Por que os cachorros levantam a perna para fazer xixi? 

A explicação mais aceita é que o cachorro usa o xixi para demarcar seu território. Quando 
levanta a perna, o jato da urina alcança uma área maior. Outra explicação está relacionada 

aos hormônios: cachorrinhos que tenham sido castrados com menos de quatro meses de 
idade não levantam a perna.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Molhos

06. Para dar sabor especial ao molho branco, 
aqueça bem o leite com uma folha de louro e uma 
cebola descascada. Se você quiser, adicione um 
cravo-da-índia. Depois, deixe em lugar quente du-
rante quinze minutos. Em seguida, escorra e pre-
pare o molho branco.

7. Se o molho de carne estiver sem cor, acres-
cente duas colheres de chá de café solúvel.

8. Só tempere um molho com sal depois que ele 
já estiver preparado. Se você colocar antes, o gosto 
de sal se concentrará enquanto o molho cozinha.

9. Para retirar o excesso de gordura do molho, 
deixe-o no congelador durante vinte minutos. 
Assim, a gordura ficará congelada na superfície 
e sua remoção será mais fácil.

10. Para engrossar um molho, experimente 
usar batatas cozidas e passadas no espremedor.

11. Retire a massa de tomate da lata e guar-
de num potinho ou copo de vidro. Despeje um 
pouco de óleo por cima, para evitar que embo-
lore. Conserve na geladeira.

BIODÚVIDAS

Curiosidades do meio literário 

(e esquisitices dos escritores)

DICAS INTERESSANTES

DICAS ÚTEIS

Você sabe o que é bruxismo?

É uma doença que atinge de 5% a 10% da po-
pulação. Em geral, decorre de um distúrbio ner-
voso, não grave, resultante de estresse ou tensão. 
Durante o sono, o cérebro envia estímulos para 
a mandíbula que fazem o dorminhoco tenso es-
fregar os dentes. O bruxismo pode ser resultado 
também de problemas fi siológicos, como encaixe 
errado da arcada dentária superior com a inferior, 
capaz de desencadear reação neuromuscular.

Machado de Assis, nosso grande escritor, ultra-
passou tanto as barreiras sociais bem como físicas. 
Machado teve uma infância sofrida pela pobre-
za e ainda era míope, gago e sofria de epilepsia. 
Enquanto escrevia Memórias Póstumas de Brás 
Cubas, foi acometido por uma de suas piores crises 
intestinais, com complicações para sua frágil visão. 
Os médicos recomendaram três meses de descan-
so em Petrópolis. Sem poder ler nem redigir, ditou 
grande parte do romance para a esposa, Carolina.

* Procure fazer suas compras aos pouquinhos, 
pois a despensa cheia, muitas vezes, facilita com 
que os produtos saiam da validade. Além disso, 
fazer compras semanalmente, por exemplo, pos-
sibilita o consumo de alimentos mais fresquinhos.

* Faça sempre uma lista de compras pensando 
na quantidade de comida realmente consumida 
pela família. A ideia é comprar sempre o estrita-
mente necessário.

Vidraças x vinagre – Em 10 litros de água mis-
ture duas colheres de sopa de vinagre. Misture bem. 
Lave as vidraças com uma esponja, de cima para bai-
xo, deixando escorrer a água. Às vezes, dependendo 
da sua técnica, nem é preciso secar os vidros, porque 
não fi cam manchados. A técnica resume-se a paciên-
cia e, algumas vezes, perícia. Tudo depende de onde 
está localizado o vidro que você vai lavar.

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Como fazer uma ótima omelete?

Fazer uma omelete não é tão complicado como 
parece. Basta bater bem os ovos com um pouco 
de sal e utilizar uma omeleteira ou uma frigideira 
antiaderente, untada com manteiga ou margari-
na. Se por acaso você não tiver nenhuma das duas, 
use uma frigideira comum. Basta untar com man-
teiga ou óleo e polvilhar farinha de trigo ou amido 

Nem todo mundo acerta o ponto de alguns pratos básicos na cozinha. Para não errar no preparo de 
pratos simples, daremos algumas dicas abaixo.

Você diz: “Isso é impossível”.
Deus diz: “Tudo é possível”. (Lucas 18:27)
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delci-

des Montes.

Deus responde

Dicas para não errar no básico
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Pizza com massa 
de pão de queijo

Ingredientes 
Para a massa
1/2 kg de polvilho azedo
2 ovos
1/2 copo de água quente
2 colheres de sopa de óleo vegetal
1 pitada de sal
1 e 1/2 xícara de queijo meia-cura (ou queijo 
minas fresco) ralado
3 colheres de água fria

Modo de preparo: Misture as duas colheres de 
óleo, a pitada de sal, a água quente e o polvilho. 
Amasse até esfriar. Junte os ovos e a água fria e 
volte a amassar. Abra a massa, recheie a borda 
com queijo minas e asse por 10 minutos. Mon-
te a pizza com a cobertura de sua preferência e 
asse por mais 10 minutos. Sugestão: evitar usar 
cobertura com muito sal, já que a massa já é um 
pouco mais salgada que a tradicional.

Cobertura
2 colheres (sopa) de molho de tomate
200 grs de mussarela de búfala ralada
200 grs de presunto sem capa de gordura ralado
1 unidade de tomate picado
1 colher (chá) de orégano
1 colher (chá) de queijo parmesão

CULINÁRIA

de milho, para depois colocar os ovos batidos.
Use sempre fogo baixo porque a omelete, por 

ser grossa, precisa de cozimento lento. Faça deva-
gar e com calma.

Não é recomendado colocar fermento ou fari-
nha nos ovos. São truques que não trazem nenhum 
resultado positivo para a omelete. Nunca misture os 
recheios com os ovos, pois isto faz com que a ome-
lete grude na frigideira, difi cultando a manipulação.

Coloque sempre os ovos batidos primeiro e, 
quando começar a cozinhar por baixo, coloque os 
recheios por cima. Depois é só dobrar as omeletes.

É sempre bom deixar a omelete repousar um 
pouco, cerca de cinco minutos, para fi nalizar o co-
zimento. Se preferir uma omelete bem passada, 
retire da frigideira e coloque no forno por alguns 
minutos. Continua.



UNIFIPA recebe calouros com dança e atividades
O Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA ini-

ciou as aulas da primeira série dos cursos de graduação 
na noite de quinta-feira, 1º de fevereiro. No Câmpus 
Sede, os alunos conheceram a estrutura pedagógica e 
física do Centro Universitário e tiveram surpresas du-
rante a aula. 

O curso de Pedagogia distribuiu sorvetes de palito 
e os alunos desenvolveram atividade com os palitinhos 
de madeira. O curso de Biomedicina realizou tour pelo 
câmpus. O curso de Enfermagem fez apresentação ge-
ral do curso: aspectos pedagógicos, EAD, Extensão e 
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49ª turma de Medicina

Educação Física tem 

programação variada

Colégio Catanduva recepciona 
alunos e pais

A 1ª série da 49ª turma de Medicina da UNIFIPA ini-
ciou suas aulas no dia 05 de fevereiro. As boas-vindas fo-
ram dadas pelo Gestor Educacional Administrativo, Prof. 
Dr. Antonio Carlos de Araujo, e pela coordenadora do 
curso, Profª Drª Terezinha Soares Biscegli.

Ao longo da semana os alunos passaram por integra-
ção com todo o corpo docente e disciplinas da 1ª série.

O curso de Educação Física – Bacharelado e o curso 
de Educação Física - Licenciatura da UNIFIPA receberam 
seus alunos no dia 1º de fevereiro na sala D12 e no Com-
plexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio. A programação in-
cluiu apresentação dos docentes, grade curricular e de-
talhamento das atividades de pesquisa e extensão que 
serão desenvolvidas ao longo do ano. O Prof. Me. Améri-
co Lourenço, Coordenador de Extensão do Bacharelado, 
foi responsável pela organização e condução do evento, 
e contou com a colaboração dos docentes Cássio Gon-
çalves, Fernando Varoto, Alexandre Mendes, Luís Ferreira 
Neto, Luciana Cione, além do Coordenador do curso, Igor 
Augusto Braz.

Os alunos do primeiro ao quarto ano se informa-
ram sobre as atividades propostas pelo curso, além de 
vivenciarem atividades de integração e assistirem apre-
sentações artísticas realizadas pela egressa Letícia Tom-
bini e por aluno e professor do curso, Gabriel Bucalon, 
com apresentação de dança de salão, e Carlos Alexandre 
Mendes, com atividades de integração através do uso da 
expressão corporal, respectivamente.

As atividades se iniciaram em sala de aula e se esten-
deram para o complexo esportivo, onde foram realizadas 
as apresentações artísticas e atividades de integração.

O Colégio Catanduva iniciou seu período letivo de 
2018 no dia 23 de janeiro. Os alunos do período da ma-
nhã, juntamente com seus pais e familiares, foram recep-
cionados na quadra pela diretora Profª Tânia Pimentel.

Os professores do Ensino Fundamental e Ensino Mé-
dio foram apresentados aos alunos e pais e em seguida 
acompanharam seus alunos à sala de aula. Professores, 
coordenação  e direção recepcionaram, no período da 
tarde, a Educação Infantil e o 1º ano do Ensino Funda-
mental.

Planejamento

O Planejamento Pedagógico foi realizado no dia 22 
de janeiro, com a participação dos professores da Edu-
cação Infantil,  Ensino Fundamental e Ensino Médio e a 
presença do assessor pedagógico Sérgio, que abordou 
sobre o  Portal Somos Educação, orientando os profes-
sores a respeito do acesso em atividades, vídeos, textos e 
materiais complementares, bem como esclareceu sobre 
o novo material do Ensino Médio.

Após, a coordenação e direção apresentaram as me-
tas para 2018, o sistema de avaliação, horário e o calen-
dário anual.

a Profª Drª Giovana Ap. Gonçalves Vidotti  abordou o 
tema “O Enfermeiro pesquisador: uma das mais belas 
matizes da Enfermagem”. No dia 02, às 19h30, no An-
fi teatro Padre Albino, participaram do evento científi co 
“Bem-vindos à construção do cuidado a partir do co-
nhecimento”, sob a responsabilidade da coordenação, 
docentes e graduandos das 2ª, 3ª e 4ª séries do curso.

Câmpus São Francisco

O curso de Administração recebeu os novos alunos 
no dia 1º de fevereiro na própria sala de aula da 1ª sé-

rie onde foram apresentadas as atividades do curso ao 
longo dos quatro anos: as pesquisas, extensões, está-
gio, AACC (atividades acadêmicas curriculares comple-
mentares) e Faeca Júnior. Após a recepção, os alunos 
fi zeram tour para conhecer as instalações do Câmpus.

A coordenação do curso de Direito apresentou o 
funcionamento da graduação, por meio de abordagem 
sobre o ensino, a pesquisa, convênios de estágio, CE-
PRAJUR (Centro de Prática Jurídica) e CEJUSC (Centro 
Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania), além de 
funcionamento da secretaria, biblioteca e laboratório. 

Curso de Direito.

Curso de Biomedicina.

Curso de Administração

Curso de Pedagogia.

Curso de Enfermagem.

Fotos: Divulgação

ZAC, eleito com 76 votos, é o nome do mascote do curso de Biomedici-
na da UNIFIPA.  A votação aconteceu no dia 20 de fevereiro e contabilizou 
150 votos entre professores, funcionários e alunos. A opção Max obteve 52 
votos e Flem 22.

Os nomes foram escolhidos pelos próprios alunos e cada um deles faz 
referência a um importante descobridor da área da saúde:  Flem, de Alexan-
dre Fleming, da penicilina; Max, de Max Perutz, da estrutura da hemoglobi-
na, e o vencedor Zac, de Zacharias Janssen, inventor do microscópio.

ZAC é o nome do mascote da Biomedicina da UNIFIPA
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Deputado Dr. Sinval destina

R$ 1,5 milhão para o “Emílio Carlos”

Novamente a Fundação Padre Albino foi benefi ciada 
com verba destinada pelo deputado federal Dr. Sinval 
(Podemos), desta vez de R$ 1.500.000,00 para custeio 
do Hospital Emílio Carlos. Verba de custeio é destinada 
a cobrir despesas relacionadas a aquisição de material 
de consumo (materiais de expediente, limpeza, cons-
trução etc.) e contratação de serviços (manutenção hi-
dráulica, elétrica, jardinagem etc.).

A verba, além de Catanduva, também benefi cia a re-
gião, já que o Hospital Emílio Carlos atende 100% SUS 
a pacientes de 18 municípios da região em seu Ambu-
latório de Ensino. O fl uxo dos atendimentos é organi-
zado por meio de sistema eletrônico, onde a primeira 
consulta do cliente no ambulatório de especialidades 
é inserida pelo município e o retorno agendado pelo 
próprio hospital. As consultas e os retornos são dispo-
nibilizados de acordo com a contratualização de cada 
cidade. As especialidades de Ginecologia e Pediatria 
podem ser agendadas no hospital pelo paciente com a 
apresentação da guia de referência e contra-referência, 
emitida pelo posto de saúde da cidade de origem.

Os retornos também são agendados de acordo com 
a cota, porém, pelo próprio hospital e os pacientes são 

comunicados pelo município. Depois da alta, se houver 
necessidade de uma nova consulta, o paciente inicia o 
processo de agendamento junto ao Sistema de acordo 
com as cotas dos municípios como primeira consulta.

O horário de funcionamento dos ambulatórios é das 
7h00 às 17h00, sendo atendidas as especialidades de 
Geriatria, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, 
Nefrologia, Hematologia, Pneumologia, Reumatologia, 
Psiquiatria, Clínica Médica, Anestesiologia, Clínica do 
Sono, Nutrologia, Moléstias Infectocontagiosas, Neuro-
logia, Cirurgia Pediátrica, Neurocirurgia, Oftalmologia, 
Oncologia, Cirurgia Torácica, Urologia, Cirurgia Vascular, 
Otorrinolaringologia, Pós-Operatório Cirúrgico, Procto-
logia, Ambulatório de Feridas, Ambulatório de Pé Dia-
bético e Cirurgia Plástica.

O Ambulatório de Ginecologia realiza o planejamen-
to familiar, obstetrícia/alto risco, mastologia, climatério 
e esterilidade. Já o Ambulatório de Pediatria atende 
puericultura, baixo peso, e genética. No Ambulatório 
de Clínica Cirúrgica, além das consultas e exames, são 
realizados, por exemplo, eletrocardiograma, eletroen-
cefalografi a, espirometria, ecocardiograma, audiome-
tria, laringoscopia.

HPA e HEC preparam manuais 

de boas práticas

Internos iniciam ano com workshop

As equipes das Comissões de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) dos hospitais Emílio Carlos e Padre 
Albino desenvolveram dois manuais especiais para seu 
público: Orientação ao paciente cirúrgico e Prevenção a 
infecções relacionadas à assistência à saúde.

O primeiro traz informações relevantes ao paciente 
sobre como proceder antes e depois de cirurgia e os sin-
tomas e cuidados que a pessoa deve ter após a sua saída 
do hospital. Já o segundo, direcionado a acompanhantes 
e visitantes, explica como se comportar para que os pa-
cientes não sejam expostos a uma possível infecção.

Ambos os guias trazem uma leitura dinâmica e bem 
ilustrativa para compreensão das mensagens. 

Os Internos da 5ª e 6ª séries do curso de Medicina 
do Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA recebe-
ram as boas-vindas no dia 1º de fevereiro, no Anfi teatro 
Padre Albino, iniciando as atividades de 2018.

A solenidade contou com a presença do Reitor da 
UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, que na oportunidade tam-
bém representou o Presidente da Diretoria Administra-
tiva da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante; 
Diretor Auxiliar Administrativo da Área da Saúde, Rena-
to Centurion Stuchi; Gestor Educacional Administrativo 
da UNIFIPA, Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo; Diretor 
Técnico dos hospitais da Fundação, Prof. Dr. Jorge Luís 
Valiatti; Diretor Clínico do Hospital Emílio Carlos e Ou-
vidor dos hospitais, Prof. Dr. Júlio César Fornazari; Co-
ordenadora do curso de Medicina, Profª Drª Terezinha 
Soares Biscegli; Coordenador do Internato de medicina, 
Prof. Dr. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga; Adminis-
trador do Hospital Padre Albino, Rogério Bartkevicius, e 
Gerente de Serviços de Saúde do Hospital Emílio Carlos, 
Benedito Carlos Rodrigues.

No dia 02, os Internos participaram de workshop 
quando foram abordados temas como Controle de In-
fecção e Segurança do Trabalho, Humanização e Roti-
nas Hospitalares, Qualidade e Segurança do Paciente e 
Sistema de Informação e Gerência Médica.

Café debate assistência farmacêutica integrada

No dia 20 de janeiro foi realizado no Câmpus Sede 
da UNIFIPA o II Encontro Farmacêutico de Catanduva 
e região. Com o tema “Assistência continuada e gestão 
compartilhada” os profi ssionais discutiram a importância 
do matriciamento da rede, através da assistência conti-
nuada na saúde e na gestão compartilhada no cuidado.

De acordo com a farmacêutica e docente da UNIFI-
PA Profª Drª Andréia de Haro Moreno, a programação 
contemplou assuntos pertinentes e atuais da área far-
macêutica como Farmácia Clínica, Cuidados Farma-
cêuticos e Gestão Farmacêutica de forma dinâmica e 
participativa. O farmacêutico clínico do Hospital Emílio 
Carlos Belmiro Morgado Júnior informou ainda que 
também foi discutida a articulação da assistência entre 
a saúde pública e privada, todas as ações voltadas ao 
paciente para o acesso e adesão terapêutica, conside-
rando a efi cácia, a segurança e custo do medicamento.

A abertura do evento foi feita pela psicóloga e coach 
Gláucia Maria Ferreira, que abordou questões compor-
tamentais, a busca pelo conhecimento como forma de 
crescimento profi ssional e a relação entre as profi ssões 
e pacientes. Em seguida o Educador Físico da Funda-
ção Padre Albino Rodrigo Matheus comandou aula de 
ginástica laboral. Ao fi nal do evento, os monitores reali-
zaram considerações acerca das ideias e problemáticas 
discutidas nas salas, comprometendo-se em formatar 
um documento para traçarem propostas de diretrizes 

para a assistência farmacêutica integrada.
O evento, que recebeu apoio da Fundação Padre Al-

bino, hospitais Padre Albino e Emílio Carlos e Prefeitura 
de Catanduva, contou com a participação de 30 profi s-
sionais e acadêmicos da área e a presença do Secretário 
Municipal de Saúde, Ronaldo Gonçalves.

Após o café, os participantes visitaram a Central de 
Abastecimento Farmacêutica - CAF, o Ambulatório Far-
macêutico e o Serviço de Quimioterapia e Radiotera-
pia/Hospital de Câncer de Catanduva - HCC.

Abertura do evento.

A verba destinada pelo Dr. Sinval é para custeio.

Divulgação

Divulgação



UNIFIPA abre inscrições para
cursos de pós-graduação

O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA abriu 
inscrições para cursos de Pós-Graduação 2018 nas áreas 
de Administração, Direito e Educação Física que serão 
iniciados em março próximo.

Na área de Administração são três os cursos ofereci-
dos: Gestão Empresarial com ênfase em Controladoria 
e Gestão Financeira; Gestão Empresarial com ênfase em 
Marketing e Novos Projetos e Gestão Empresarial com 
ênfase Gestão de Pessoas e Relações Trabalhistas, sob 
coordenação do Prof. André Luiz Franco.

O curso “Gestão Empresarial com ênfase em Contro-
ladoria e Gestão Financeira” tem duração de 18 meses 
e carga horária de 380 horas. Dirigido para administra-
dores, contadores, economistas, gestores empresariais, 
consultores empresariais e profi ssionais de áreas afi ns 
ele pretende proporcionar a formação de especialistas 
em gestão empresarial com ênfase em controladoria e 
gestão fi nanceira através de abordagem voltada para a 
tomada de decisão no gerenciamento dos negócios.

Tendo como público alvo administradores, publici-
tários, gestores empresariais, consultores empresariais 
e profi ssionais de áreas afi ns, o curso “Gestão Empresa-
rial com ênfase em Marketing e novos projetos” tem a 
duração de 18 meses, carga horária de 388 horas e tem 
por objetivo proporcionar a formação de especialistas 
em gestão empresarial com ênfase em marketing e 
novos projetos, privilegiando estratégias inovadoras e 
tendências mercadológicas.

Também com duração de 18 meses e carga horária 
de 388 horas, o curso “Gestão Empresarial com ênfase 
em Gestão de Pessoas e Relações Trabalhistas” quer pro-
porcionar a formação de especialistas em gestão empre-
sarial com ênfase em gestão de pessoas e relações tra-
balhistas, através de abordagem voltada para o contexto 
organizacional de pessoas, renumeração, avaliação de 
desempenho, treinamento e desenvolvimento, liderança, 
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motivação e relações trabalhistas. Por isso ele é dirigido a 
administradores, gestores empresariais, gestores de RH, 
consultores empresariais e profi ssionais de áreas afi ns.

Mais informações sobre os cursos podem ser obti-
das com Cristina Zancheta pelo telefone 17 - 3311-4800 
ou e-mail: cristina.zancheta@fi pa.com.br

Direito

O curso de Direito oferece os cursos Direito e Pro-
cesso do Trabalho e Direito Previdenciário com duração 
de 18 meses, carga horária total de 400 horas, sendo 
320 horas presenciais, 40 horas não presenciais e 40 ho-
ras de monografi a.

Com aulas às sextas-feiras e sábados, a pós é dirigi-
da para bacharéis, advogados, assessores jurídicos de 
empresas, membros do Ministério Público e da Magis-
tratura, professores, consultores, servidores públicos e 
demais profi ssionais do Direito, bem como de Conta-
bilidade e RH. Mais informações, como grade curricular 
e corpo docente, através do portal www.unifi pa.com.
br e pelo telefone 17 3311-4800. Matrículas abertas no 
Câmpus São Francisco, na Rua Seminário, 281, bairro 
São Francisco, em Catanduva.

Educação Física

O curso de Educação Física – Bacharelado está com 
matrículas abertas para o curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva. 
Com carga horária de 360 horas, os encontros são quin-
zenais, aos sábados, das 8h30 às 12h00 e das 13h30 às 
16h30, com início previsto para março de 2018. As au-
las serão ministradas no Câmpus Sede da UNIFIPA para 
profi ssionais de saúde, professores de educação física, 
nutricionistas e fi sioterapeutas.

Mais informações pelo fone 0800-772-5393 ou (17) 
9-9743-8430.

Workshop discute o que muda no Direito do Trabalho 

com a reforma trabalhista

O Comitê de Recursos Humanos/Sindhosfi l Ribeirão 
Preto e Região (Sindicato das Santas Casas de Misericór-
dia e Hospitais Filantrópicos), com apoio da Fundação 
Padre Albino e do Centro Universitário Padre Albino/
UNIFIPA, promoveu no dia 26 de janeiro em Catanduva, 
o workshop “O que muda no Direito do Trabalho com a 
reforma trabalhista”. Dirigido para gestores e funcioná-
rios de Recursos Humanos e Departamento Pessoal, ad-
vogados, administradores e demais gestores de hospi-
tais, o workshop foi realizado no Anfi teatro Padre Albino 
e reuniu cerca de 100 pessoas. O workshop começou às 
8h30 com credenciamento e coff ee, seguido de abertura 
com composição da mesa.

As palestras abordaram Jornada de trabalho e re-
muneração, Novos princípios do Direito do Trabalho, 

Negociações coletivas, Reforma 
Trabalhista e Termo de qualifi -
cação, ministradas por profi ssio-
nais de referência em suas áreas, 
como Dr. Victor Hugo Nazário 
Stuchi, Dr. Eduardo Carrion, Dr. 
Pedro Nilson da Silva, Dr. Hélio 
Grasselli e Dr. Galdilei Arnone.

Ao fi nal das palestras, às 
17h30, os participantes intera-
giram com os organizadores e 
palestrantes para comemorar o 
sucesso do encontro. “Foi muito 
bom e esclarecedor participar 
de um simpósio como este, que 
tratou de tema recente e deli-
cado, que ainda gera dúvidas e 
incertezas entre os profi ssionais 
que lidam com esta questão. En-
tender, junto com palestrantes 

de know-how reconhecido, as estratégicas de execução 
para o melhor desempenho no trabalho foi fundamen-
tal”, comenta Márcio Zerbinatti, advogado da Fundação 
Padre Albino.

A mesa principal dos trabalhos foi composta pelo 
presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. 
José Carlos Rodrigues Amarante; reitor do Centro Univer-
sitário Padre Albino/UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes; geren-
te do Centro de Serviços Compartilhados da Fundação 
Padre Albino, Reginaldo Donizete Lopes; da gerente de 
RH da Fundação, Cristiane Procópio de Oliveira; chefe 
do Ministério do Trabalho de Catanduva, Henver Nahes; 
presidente do Sindicato da Saúde de Catanduva, José 
Benedito Vendramini, e do presidente do SINDHOSFIL de 
Ribeirão Preto e região, José Armando Calderaro.

Alunos de Medicina 

preparam trote solidário

CEPRAJUR do Direito UNIFIPA 

realiza 381 atendimentos em 2017

Alunos do curso de Medicina da UNIFIPA estão se 
preparando para o trote solidário que acontece no dia 
10 de março, às 8h30, com saída do Câmpus Sede.

Os alunos formarão times uniformizados e, dividi-
dos por regiões da cidade, partem para a arrecadação 
de alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal e de 
limpeza. O objetivo é ajudar a comunidade carente e 
integrar os novos alunos, “ao contrário do antigo trote 
que apenas intimidava”, disse a presidente discente do 
GAC FAMECA (Grupo de Ajuda Comunitária), Fernanda 
Yae Takaoka Muraishi, da 2ª série.

Após a arrecadação, os calouros e veteranos mon-
tam cestas de produtos e entregam para famílias indi-
cadas por assistentes sociais de Catanduva. O grupo 
com maior pontuação, que é somada de acordo com 
a quantidade e o tipo de produtos arrecadados, recebe 
premiação. O trote solidário é realizado pelo GAC em 
parceria com a Atlética e a IFMSA FAMECA.

O escritório jurídico do CEPRAJUR – Centro de Práti-
ca Jurídica do curso de Direito do Centro Universitário 
Padre Albino (UNIFIPA) realizou 381 atendimentos no 
ano de 2017. Dentre os assuntos mais procurados estão 
o Direito de Família (separações, divórcio etc.) e Direito 
Imobiliário (aluguel, registro de imóveis), informou o 
Prof. Donizett Pereira, coordenador do escritório.

O atendimento pelo escritório jurídico faz parte das 
atividades do curso de Direito da UNIFIPA e tem como 
objetivo propiciar assistência jurídica preventiva e gra-
tuita à população carente de Catanduva, ao mesmo 
tempo em que garante experiência de estágio aos alu-
nos da terceira, quarta e quinta séries.

A atividade conta com a parceria da Associação Pão 
Nosso, da Paróquia Imaculada Conceição, “proporcio-
nando esperança de solução de confl itos a uma popu-
lação cada vez mais carente de expectativas em relação 
aos poderes constituídos e necessitadas de acolhimen-
to humanitário”, ressalta Prof. Donizett.

O CEPRAJUR está localizado na Rua São Leopoldo, 
80, ao lado da Paróquia Imaculada Conceição, e funcio-
na das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A mesa principal dos trabalhos.

Em 2017 o trote solidário foi um sucesso, como 
sempre acontece.

Divulgação

Arquivo



Artigos da Medicina são publicados
 no Brasil e exterior

O artigo científi co “Impacto da disponibilidade de 
profi ssional com dedicação exclusiva no processo de 
doação de órgãos” foi publicado no Journal of Health 
Sciences, vol. 19, nº 4, de 2017.

O artigo traz a pesquisa com o impacto sobre a 
doação de órgãos, após contratação de profissional 
com dedicação exclusiva para a correta abordagem 
familiar, feita através de estudo descritivo, utilizando 
informações contidas no banco de dados de um com-
plexo hospitalar referente aos casos notifi cados de po-
tenciais doadores de órgãos para transplante no período 
de 6 anos, divididos em período A ( janeiro de 2008 a 
junho de 2012, sem profi ssional de dedicação exclusiva 
às doações) e período B (julho de 2012 a dezembro de 
2015, com enfermeiro de dedicação exclusiva e especia-
lização no processo de doação de órgãos). 

Na conclusão “observou-se que, apesar da obtenção 
de um maior número absoluto de potenciais doadores, 
350 (período B) contra 142 (período A), as doações efe-
tivas antes (42,2%) e após (40,8%) à contratação do pro-
fi ssional não acusaram diferença estatisticamente signi-
fi cante (p= 0,778). Tal fenômeno se deve, possivelmente, 
a subnotifi cação no primeiro período”.

De autoria dos docentes Ricardo Alessandro Teixei-
ra Gonsaga e Terezinha Soares Biscegli, dos discentes 
Bárbara Vidal Cavasinic, Gabriela Thevenard, Leandro 
de Carvalho Cagnoni e Guilherme Caparroz Franchini, 
dos Residentes José Alberto Fernandes da Silva Filho 
e Pedro José de Lima Salgueiro Silva e da Enfermeira 
especialista em doação de órgãos Camila Lúcia Chie-
ratto, o conteúdo integral do artigo pode ser acessado 
através do link:http://www.pgsskroton.com.br/seer/

Fevereiro /2018 09

index.php/JHealthSci/article/view/3968/3716

Queimaduras

Outro artigo científi co do curso de Medicina foi pu-
blicado na Revista Brasileira de Queimaduras, volume 16 
– número 2 de 2017. Com o título “Perfi l epidemiológico 
dos pacientes idosos queimados internados em unida-
de de tratamento de queimados do Noroeste paulista” 
os autores analisaram o perfi l epidemiológico dos pa-
cientes idosos internados na Unidade de Tratamento de 
Queimados (UTQ) do Hospital Padre Albino.

Trata-se de estudo transversal baseado na análise dos 
prontuários e do livro de registro da Unidade através de 
coleta de dados entre março de 2012 e março de 2013. O 
artigo conclui que “o conhecimento do perfi l epidemio-
lógico é importante para medidas de prevenção, que 
devem ser tomadas por toda a comunidade. Além dis-
so, com o conhecimento das principais comorbidades, 
características das queimaduras, condutas e evolução 
podem ser estabelecidas melhores estratégias de trata-
mento para o idoso”.

O artigo é de autoria dos docentes Manoel Alves Vidal 
e José Antônio Sanches, do residente do Departamento 
de Cirurgia Plástica Guilherme Ramos Vantine e dos alu-
nos Ana Carolina Marin Comini, Polliany do Monte Lança, 
Renata Buraschi Antunes, Fábio Franco de Oliveira Júnior 
e Sofi a Veronesi Prearo.

O link para acessar o conteúdo completo do artigo 
é http://www.rbqueimaduras.com.br/details/366/
p t - B R / p e r f i l - e p i d e m i o l o g i c o - d o s - p a c i e n t e s -
idosos-queimados-internados-em-unidade-de-
tratamento-de-queimados-do-noroeste-paulista

AME treina membros da Brigada da dengue e da CIPA

Coordenadora do curso de Enfermagem da UNIFIPA lança livro

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Ca-
tanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, promo-
veu treinamentos teórico e prático, respectivamente 
dias 01 e 08 de fevereiro, para a sua Brigada da dengue 
2018/2019. O treinamento teórico foi ministrado na 
sala de treinamento do AME e o prático nas dependên-
cias internas e externas da unidade.

O treinamento anual periódico teve a participação de 
20 brigadistas e foi ministrado em parceria com o EMCAa 
– Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti, através 
de Alexandre Rogério Landim e Diego Luís da Silva Palmieri.

A Novas Edições Acadêmicas acaba de publicar o 
livro “Ambiente virtual de aprendizagem para enferma-
gem em Saúde Ocupacional. Uma proposta de Educação 
continuada em serviço”, autoria da Profª Maria Cláudia 
Parro, coordenadora do curso de Enfermagem do Centro 
Universitário Padre Albino/UNIFIPA, e da Profª Drª Yolan-
da Dora Martinez Évora, professora titular sênior da Uni-
versidade de São Paulo - Departamento de Enfermagem 
Geral e Especializada/Câmpus Ribeirão Preto.

De acordo com Maria Cláudia, os objetivos deste 
estudo foram desenvolver, implementar e avaliar um 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) acerca da as-
sistência de enfermagem no acidente ocupacional com 
material biológico, com base na metodologia WeQuest, 

CIPA

Já nos dias 8, 9, 10, 11 e 12 de janeiro, o treinamento 
foi para os novos integrantes da Comissão Interna de 
Prevenção a Acidentes (CIPA) Gestão 2018/2019, tendo 
como conteúdo programático a NR – 5.

Os 14 membros da CIPA foram treinados pelo SES-
MT – Serviço Especializado em Engenharia de Segu-
rança e em Medicina do Trabalho da Fundação Padre 
Albino, através do Técnico de Segurança do Trabalho 
Willian Gustavo Lima Fernandes e pelo Engenheiro de 
Segurança do Trabalho Rodrigo Manzoni.

voltado para educação continuada de enfermeiros de ins-
tituição hospitalar. “A elaboração do AVA fundamentou-se 
em três etapas: concepção e planejamento, desenvolvi-
mento e implementação, disse. As avaliações dos enfer-
meiros demonstraram que a metodologia WebQuest na 
prática da educação continuada em serviço é atraente e 
efi caz, contribuindo para facilitar e agilizar tomadas de de-
cisão em enfermagem”, fi nalizou.

O livro, fruto da tese de doutorado concluída em 
2013 pela Profª Drª Maria Cláudia, tem versão e-book 
disponível para aquisição através do link https://www.
morebooks.de/pt/search?utf8=%E2%9C%93&q=am-
biente+virtual+de+aprendizagem+para+enferma-
gem+em+saude+ocupacional 

Quimioterapia ganha quatro tevês

Lidando com o luto
“Lidando com o luto” foi o tema da palestra mensal 

promovida pela Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes (CIPA), gestão 2018-2019, do Ambulatório Médi-
co de Especialidades (AME) Catanduva, sob gestão da 
Fundação Padre Albino.

A palestra foi ministrada dia 15 de fevereiro, às 
13h30, na sala de treinamento, pela psicóloga da Fun-
dação Luciana Calza para 35 funcionários.

   O Serviço de   Quimioterapia da Fundação Padre 
Albino recebeu a doação de quatro tevês de 32 polega-
das, resultado do aniversário solidário de Júlia Montosa 
Colombo no último dia 30 de janeiro.

A entrega foi feita pelas voluntárias Ieda Belucci Cin-
tra  e Rosemary Carvalho, da AVCC/Associação Voluntá-
ria de Combate ao Câncer.

Trabalho de pesquisa vai ser 

publicado em revista internacional
Mais um artigo do grupo de pesquisa coordenado 

pela Profª Drª Ana Paula Girol na UNIFIPA foi aceito para 
publicação em revista internacional. O trabalho expe-
rimental sobre ação anti-infl amatória de fi toterápicos 
na doença pulmonar obstrutiva crônica que reforça, 
portanto, a linha de pesquisa sobre ervas medicinais 
da instituição, será publicado na revista Biomedicine & 
Phamacotherap, informou a professora pesquisadora.

O trabalho “Anti-infl ammatory actions of herbal me-
dicines in a model of chronic obstructive pulmonary 
disease induced by cigarette smoke” foi desenvolvido, 
sob orientação da Profª Ana Paula,  por acadêmicas e 
preceptores do curso de Medicina, colaboração de do-
cente e técnicas do curso de Biomedicina e Medicina e 
da Profª Maria de Lourdes Pereira, da Universidade de 
Aveiro, Portugal.

Os autores do trabalho são Lucas Possebon, Isabella 
de Souza Lima Lebron, Lígia Furlan da Silva, Júlia Ta-
gliaferri Paletta, Bruna Gabrieli Glad, Monielle Sant’Ana, 
Melina Mizusaki Iyomasa-Pilon, Helena Ribeiro Souza,  
Sara de Souza Costa,  Giselda Pereira da Silva Rodrigues, 
Maria de Lourdes Pereira, Andreia de Haro Moreno e 
Ana Paula Girol.

Em 2017, a revista Pathology - Research and Practice 
publicou o trabalho“Expression profi les of Annexin A1, 
formylated peptide receptors and cyclooxigenase-2 in 
gastroesophageal infl ammations and neoplasias”.

As voluntárias Ieda e Rosemary e Kelly, funcionária 
da Quimioterapia, na entrega das tevês. 

Treinamento teórico. Treinamento prático externo.

Treino de habilidades
O Grupo de Apoio ao Trabalhador (GAT) da Funda-

ção Padre Albino iniciou no dia 23 de fevereiro último 
no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Ca-
tanduva o “Treino de habilidades”, que teve a participa-
ção de 21 colaboradores.

Na sala de treinamento, a psicóloga Gláucia Maria 
Ferreira e o educador físico Rodrigo Sebastião Matheus 
desenvolveram a atividade com foco em habilidades 
existenciais relacionadas ao corpo e à mente para maior 
qualidade de vida biopsicossocial.



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

Alunas de Biomedicina participam de estágio de pesquisa na USP

Alunas do curso de Biomedicina da UNIFIPA par-
ticiparam de estágio de pesquisa em “Viabilidade ce-
lular in vitro” e “Avaliação in vitro da atividade antiin-
fl amatória dos nanocarregadores contendo vitaminas” 
no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da Facul-
dade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (USP) entre os dias 29 e 31 
de janeiro.

A pós-graduanda em Citologia esfoliativa e onco-
-hematologia Marli Nascimento Gama e as discentes 
do 4º ano de Biomedicina Tuane Nardacchione Gar-
bin e Jéssica Messias da Silva foram orientadas pela 
Profª Drª Wanessa Medina (UNIFIPA), Profª Drª Fabíola 
Silva Garcia Praça (USP), com o auxilio da mestranda 
Juliana Rosa.
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As alunas com suas orientadoras.

Professor vai ao Summer 

Course Internacional
 O professor do curso de Educação Física do Centro 

Universitário Padre Albino – UNIFIPA, Carlos Alexandre 
Mendes, participou do Summer Course Internacional 
2018 realizado em Indaiatuba (SP) de 10 a 20 de janeiro. 
O professor e o bailarino André Marra, aprovados pela 
segunda vez no YAGP Brasil (Youth America Grand Prix), 
receberam bolsa de 100% para o curso intensivo de ca-
pacitação com docentes de renome mundial, como Pe-
dro Carneiro, Beatriz de Almeida, Carol Pagano, Cícero 
Gomes, Cassi Abranches e Carlos dos Santos Jr.

O professor coleciona estrelas no balé. Luísa Pi-
menta conquistou bolsa integral na Alemanha e Anita 
Marchi participará do International Summer Intensive 
Program  nos EUA.

Divulgação



Medicina da UNIFIPA fi ca entre as 

21 melhores no exame do Cremesp
O CREMESP (Conselho Regional de Medicina do Es-

tado de São Paulo) divulgou o resultado do Exame de 
2017 apontando o curso de Medicina do Centro Uni-
versitário Padre Albino - UNIFIPA entre as 21 escolas 
com melhor aproveitamento. A prova é uma impor-
tante ferramenta para avaliar os recém-formados, tes-
tando seus conhecimentos para que as escolas médi-
cas tenham parâmetros de desempenho como forma 
de garantir atendimento médico de qualidade para a 
população assistida. 

De acordo com o Conselho, pelo menos 50% de 
alunos participantes das escolas paulistas foram apro-
vados no Exame. Das 32 escolas médicas paulistas com 
recém-formados que realizaram a prova, 11 não atingi-
ram o ponto de corte – ou seja, mais de 50% de seus 
alunos foram reprovados. Entre as 21 escolas com me-
lhor aproveitamento, oito são públicas e treze privadas. 
O Conselho considera com bom desempenho as esco-
las em que 50% ou mais de seus alunos fi zeram o Exa-
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As instituições de ensino compartilham ideias, projetos e ações.

A palestra despertou a atenção dos alunos.

me e que pelo menos a metade de seus participantes 
foi aprovada (acertou, no mínimo, 60% da prova).

A coordenadora do curso de Medicina da UNIFIPA, 
Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, e o gestor educa-
cional do Centro Universitário Padre Albino, Prof. Dr. 
Antonio Carlos de Araujo, ressaltaram a dedicação 
dos gestores, docentes, funcionários e, principalmen-
te, dos alunos. “Parabenizamos a 43ª Turma por mais 
essa conquista e pelo empenho em prol da melhoria 
constante e progressiva da qualidade do curso; este 
resultado consolida o trabalho que todos estão desen-
volvendo”, disseram.

A 13ª edição do Exame do Cremesp foi realizada no 
dia 22 de outubro de 2017. Aplicada pela Fundação Car-
los Chagas (FCC) e composta por 120 questões de múl-
tipla escolha, a prova - com duração de até cinco horas 
- abrangeu as áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, 
Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia, Saúde Pública, Epi-
demiologia, Saúde Mental, Bioética e Ciências Básicas.

Rede de Cooperação do SEMESP se reúne na UNIFIPA

Missa celebra dois anos da campanha pelo HCC

A Rede de Cooperação do SEMESP, que inclui as ci-
dades de Araçatuba, Barretos, Catanduva e Votuporan-
ga, se reuniu dia 22 de fevereiro no Centro Universitário 
Padre Albino – UNIFIPA. Na ocasião foram apresentados 
os grupos de trabalho e as discussões e avanços sobre 
os objetivos propostos nas reuniões anteriores. Entre 
os temas abordados, tecnologia da informação, capa-
citação de docentes, atendimento ao aluno e ensino a 
distância (EaD).

Representando a UNIFIPA participaram da reunião o 

gestor educacional, Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, 
a tesoureira geral Elisabeth Vaqueiro, o superintenden-
te administrativo Ricardo Pivesso e a gerente de T.I. da 
Fundação Padre Albino Maysa Bull.

As Redes de Cooperação do SEMESP têm o objetivo 
de estimular alianças estratégicas entre instituições de 
ensino superior privadas no Brasil, além de promover o 
compartilhamento de ideias, projetos e ações efetivas 
que permitam sinergias e economia, não só na área aca-
dêmica, mas também no setor administrativo das IES.

A Fundação Padre Albino celebrou no último dia 26 
de fevereiro, às 19h30, na Catedral Nossa Senhora Apa-
recida, missa de agradecimento pelo segundo ano da 
campanha de captação de recursos para o término do 
Serviço de Radioterapia, que proporcionará a instalação 
do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). A missa foi 
celebrada pelo pároco da Catedral, Pe. Jonas Pimentel.

A equipe de liturgia contou com as participações dos 
conselheiros da Fundação Joaquim Carlos Martins e Luiz 
Marcos Garcia e do supervisor de saúde, Dr. Sinval Ba-
nhos. Após a comunhão, o Prof. Nelson Lopes Martins, di-
retor de Captação de Recursos da Fundação, agradeceu a 
Pe. Jonas pela celebração, entidades, empresas, pessoas 
físicas e voluntários e voluntárias do HCC pelo resultado 
da campanha que estava sendo celebrado e disse que 
o acelerador linear já está no Brasil e nos próximos dias 
chega a Catanduva.

A missa contou com a participação de conselheiros 
da Fundação, colaboradores e voluntárias do ateliê Amor 
ao próximo e Voluntários do Bem. Nesse período, com o 
apoio da população de Catanduva e região, foram arre-
cadados mais de três milhões de reais.

Educação Física promove palestra 

sobre nutrição e triathlon

Jogos de Integração

Em parceria com o Sesc Catanduva, os cursos de 
Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) da UNIFI-
PA promoveram nos dias 20 e 21 de fevereiro palestras 
com o nutricionista Diego Machado sobre “Programas 
nutricionais aplicados ao atleta de provas de longa 
duração” e com o professor especialista Luiz Eduardo 
Rodrigues Coelho, atleta e treinador, sobre a “História e 
evolução do triathlon”.

Os profi ssionais ressaltaram a importância do trei-
namento adequado, bem como a alimentação e a hi-
dratação durante uma prova que exige esforço físico 
por várias horas. O atleta Luiz Eduardo ainda trouxe 
relatos de suas experiências. Entre elas, participação 
como voluntário no Ironman, evento anual de Triathlon 
realizado no Hawaí.

Para o Prof. Me. Cássio Gonçalves, docente dos cur-
sos, “a palestra veio acrescentar sobre a organização e 
participação em uma grande prova de triatlhon, com 
fatos e experiências reais”. O coordenador do curso de  
Educação Física – Bacharelado, Prof. Me. Igor Augusto 
Braz, elencou a parceria como sendo “fundamental aos 
alunos contato direto com profi ssionais de diferentes 
áreas da saúde, visto que o trabalho multiprofi ssional 
tem ganhado espaço no mercado de trabalho”.

O curso de Educação Física – Licenciatura realizou 
no dia 24 de fevereiro, das 9h às 12h30, no Complexo 
Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio, no Câmpus Sede da UNI-
FIPA os Jogos de Integração reunindo alunos dos dois 
cursos – Licenciatura e Bacharelado.

Organizado pelo Prof. Me. Américo Riccardi Vaccari 
Lourenço com a colaboração da Profª Me. Luciana Leite, 
os jogos foram disputados em quatro diferentes moda-
lidades esportivas: futsal (masculino), voleibol (femini-
no), tênis de mesa (misto) e bétia (misto). Aproximada-
mente 80 alunos de ambos os cursos participaram dos 
jogos. Todas as equipes ou duplas foram formadas por 
alunos que estudam em salas diferentes, estimulando o 
convívio e a socialização entre eles.

Divulgação

Divulgação

Café humanizado e 

comemoração de aniversários

No dia 24 de janeiro, o Recanto Monsenhor Albino 
realizou o tradicional Café Humanizado para os colabo-
radores, com lanche da tarde, às 14h30, com salgados 
e refrigerante. No dia 23, às 9h30, foram comemorados 
os aniversários do mês dos funcionários, com bolo doce 
e refrigerante.

No dia 19, às 14h00, foi a vez dos aniversários do 
mês dos idosos, com bolo doce doado pela Srª Gislaine 
Siqueira e salgados pela empresa Qualycon Alimentos. 

Imprensa/FPA



REMETENTE: Fundação Padre Albino - Rua dos Estudantes, 225 - 15.809-144 - Catanduva - SP

Clube de Rodeio Os Bravos entrega R$123 mil para o HCC

O Clube de Rodeio Os Bravos doou ao HCC – Hos-
pital de Câncer de Catanduva - a quantia aproximada 
de R$ 123 mil. O presidente do leilão e diretor do Clu-
be de Rodeio, Cláudio Romagnolli, juntamente com o 
presidente do clube, Lino Lima, entregou ao presidente 
da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, 

José Carlos Rodrigues Amarante, dia 23 de fevereiro úl-
timo, o valor arrecadado no II Leilão de Gado realizado 
pelo Os Bravos em setembro de 2017.

De acordo com Lino Lima, o evento foi um suces-
so. “Graças a movimento conjunto do Clube de Rodeio, 
HCC, compradores de gado, pessoas que doaram as ca-
beças de gado, pessoas que ajudaram na organização 
e todos os demais envolvidos, conseguimos fazer um 
evento que consideramos um sucesso. O montante ob-
tido surpreendeu e fi camos muito satisfeitos. Estamos 
realmente orgulhosos por entregar ao Hospital de Cân-
cer de Catanduva essa quantia que ajudará na fi naliza-
ção das obras e na concretização do tão sonhado Hos-
pital de Câncer de Catanduva” destaca.

O presidente da Diretoria Administrativa da Fun-
dação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, 
agradeceu os Bravos, “parceiros de primeira hora”. Res-
saltou que logo após o lançamento da campanha de 
captação de recursos para o HCC, o Clube de Rodeio fez 
contato oferecendo apoio. “Os Bravos acreditaram na 

Fundação começa a receber peças do acelerador linear

Ponto Natural e Gastrô Gourmet doam resultado de promoção

HCC faz campanha dos cofrinhos

Rede de farmácias promove 

campanha Troco solidário pró HCC

Aniversário solidário

A Fundação Padre Albino recebeu dia 29 de janeiro 
parte do acelerador linear do seu Serviço de Radiote-
rapia. De acordo com o gerente do Centro de Serviços 

As empresárias Mariane Leite Esperandio e Márcia 
Paiva, da Ponto Natural, e Ana Cláudia Kater Nobalbos, 
da Gastrô Gourmet, realizaram no fi nal de 2017 promo-
ção em benefício do HCC. O resultado foi entregue dia 
23 de janeiro ao presidente da Diretoria Administrativa, 
Dr. José Carlos Rodrigues Amarante. A promoção, que 
rendeu R$ 1.650,00, foi realizada em outubro, novem-
bro e dezembro. A Gastrô Gourmet produziu porções 
de meio quilo de fricassê de frango, vendidos pela Pon-
to Natural. “Queríamos ter vendido mais, disse Márcia 
Paiva, mas foi uma alegria termos podido ajudar”.

Dr. Amarante disse às empresárias que o mais im-
portante é o envolvimento da população. “Qualquer 
resultado é signifi cativo para nós, pois ele é fruto da 
conscientização da população. Este projeto não tem 
fi m e precisaremos sempre de ajuda”, disse. Lembrando 
Padre Albino, Dr. Amarante disse que com sua liderança 

A Fundação Padre Albino capta recursos para o Serviço 
de Radioterapia, que vai possibilitar a instalação do Hos-
pital de Câncer de Catanduva, através do Telemarketing, 
da Nota Fiscal Paulista e em parceria com a Energisa, onde 
o contribuinte doa na conta de energia elétrica. Recente-
mente, nova campanha publicitária inseriu a doação de 
moedas por intermédio de cofrinhos que estão disponí-
veis nos estabelecimentos comerciais da cidade e região. 

O slogan da campanha é “Troque moedas por milha-
res de vidas. Doe nos cofrinhos espalhados pela cidade 
e colabore com o HCC”. A campanha vem alcançando 
resultados positivos e caso o interessado em participar 
tenha estabelecimento comercial deve solicitar seu co-
frinho pelo telefone 17 – 3311-3365.

A Fundação Padre Albino reafi rma que possui setor 
próprio para captação de recursos. Todas as solicitações 
de doação são feitas por profi ssionais devidamente 
identifi cados, por meio do Telemarketing. A instituição 
não terceiriza esse serviço. Sendo assim, alerta para 
qualquer pedido suspeito de doação.

A Rede Central de farmácias está promovendo a cam-
panha Troco Solidário em benefício do Hospital de Cân-
cer de Catanduva/HCC. No momento do pagamento da 
compra, o cliente é convidado pelo operador de caixa da 
farmácia a doar o troco. As doações são contabilizadas no 
sistema e o doador recebe comprovante de participação 
na campanha. 

A Rede Central tem 16 Unidades em Catanduva e re-
gião e 100% do valor doado pelo cliente através da cam-
panha serão destinados ao HCC.

O Prof. Roberto Fávero optou por comemorar seu 
aniversário de 80 anos de forma solidária no dia 03 de 
fevereiro último com uma noite pré-carnavalesca. Ele 
trocou o presente pela doação em dinheiro e o valor ar-
recadado, R$ 3.660,00, foi doado ao Hospital de Câncer 
de Catanduva (HCC).

O presidente da Diretoria Administrativa da Fun-
dação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, agradeceu 
ao Prof. Roberto e disse que seu gesto solidário é um 
exemplo para pessoas e entidades, muitas das quais já 
abraçaram a causa do HCC.
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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 arre-
cadado até 31/01/18:

Eventos e doações ......................................................R$1.835.609,29
Doações através do site .................................................R$ 36.497,50
Doações através do 0500 (2016/2017) ....................... R$ 3.045,00
Doações através da conta de energia elétrica.....R$ 238.501,00
Telemarketing ..............................................................R$ 1.327.730,60
Nota Fiscal Paulista ....................................................... R$ 320.386,06

TOTAL R$ 3.761.769,45

Captômetro

Faltam R$ 1.238.230,55

Compartilhados (CSC), Reginaldo Lopes, o equipamen-
to entregue, incluindo o up-grade adquirido, foi fabri-
cado nos Estados Unidos pela Varian e custou $117.000 
(cento e dezessete mil dólares). As demais peças do 
acelerador linear, fabricadas na China, já chegaram ao 
Brasil e estão no porto seco em Barueri para cumprir os 
trâmites burocráticos de desembaraço.

O presidente da Diretoria Administrativa da Fun-
dação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, disse que 
espera a liberação de R$ 2 milhões solicitados em maio 
de 2016 à Secretaria de Estado da Saúde para terminar a 
obra, pois 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, con-
vênios e particulares.

e ajuda de muitas pessoas, ele construiu esse patrimô-
nio (a Fundação Padre Albino) sozinho. Agradecendo as 
empresárias, Dr. Amarante disse que a iniciativa delas é 
digna de louvor e que deve servir de exemplo. “A causa 
não é mais da Fundação Padre Albino e sim de todos – 
Catanduva e região”, fi nalizou.

nossa causa e o apoio foi fundamental para a implanta-
ção do HCC”, disse. Por fi m, Amarante afi rmou que a par-
ceria é importante não só pelos recursos arrecadados, 
mas principalmente pela visibilidade dos Bravos, pois o 
envolvimento do clube na causa mostra a confi ança na 
Fundação Padre Albino e na sua administração.

O leilão de gado realizado pelo Clube de Rodeio Os 
Bravos é um desdobramento de todas as ações realizadas 
durante o ano, englobando também o Catanduva Rodeo 
Festival, a Cavalgada e a Queima do Alho – esta também 
benefi cente.  “Sabemos da força que o rodeio de Catandu-
va tem para a cidade e a representatividade do Clube de 
Rodeio junto às entidades. Nossa intenção é nos utilizar-
mos disso para um bem maior, ajudando aqueles que pre-
cisam. Quanto mais eventos e parcerias com este fi m pu-
dermos fazer, mais estaremos junto desses que precisam 
de apoio de alguma forma.  E isso é importante para nós, 
do Clube de Rodeio. E, claro, queremos agradecer o povo 
de Catanduva e região, que tem abraçado esses eventos 
com a gente”, completa Cláudio Romagnolli.

Os Bravos são “parceiros de primeira hora” do HCC.

Dr. Amarante e Prof. Roberto Fávero.

As peças já estão no Serviço de Radioterapia/HCC.

A promoção foi realizada no fi nal de 2017.
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