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Fundação inaugura Ala Marfi m no “Emílio Carlos”

HEC recebe doação de poltronas de

 Rotarys de Catanduva e região

Pesquisas com fi toterápicos apontam 

novos caminhos para o tratamento de doenças

UNIFIPA divulga edital do Vestibular

Unifi cado com novos cursos

HPA vence a primeira tarefa da gincana dos 100 anos

Voto popular escolhe os melhores 

curtas-metragens sobre Padre Albino

A Fundação Padre Albino inaugurou nova ala do Hospital Emílio Carlos denominada “Marfi m”. O novo setor atenderá internações particulares e 
de planos de saúde com conforto e tecnologia de ponta. Página 09.

O Hospital Emílio Carlos recebeu a doação de 20 poltronas para os 
acompanhantes de pacientes internados, fruto de evento solidário que 
reuniu o Distrito 4480 e outros 600 colaboradores. Página 08.

Grupos de pesquisas formados por professores e alunos do Centro 
Universitário Padre Albino/UNIFIPA apontam novos caminhos para o tra-
tamento de infl amações, doenças crônicas e queimaduras. Os estudos 
exploram a atuação de extratos de plantas medicinais administrados em 
associação ou isolados em modelos de queimadura de segundo grau, 
doença pulmonar, hipertensão e infl amação ocular. Página 06.

A UNIFIPA já divulgou o edital do Vestibular Unifi cado 2019 para seus 
dez cursos. Além do recém-criado curso de Agronomia, que está na sua 
primeira turma, há opção para os novos cursos de Ciências Contábeis e 
Farmácia. Página 07.

O Hospital Padre Albino/HPA (Equipe Branca) foi o vencedor da primei-
ra tarefa social mensal obrigatória da I Gincana Socioeducativa da Solida-
riedade. As equipes tiveram a missão de vender o maior número de rifas do 
Renault Kwid pró HCC/Hospital de Câncer de Catanduva. Página 11.

Com 648 curtidas o público escolheu “The Tarde, com Daniel Henrique”, 
produzido pelo aluno Daniel Henrique dos Santos Silva, sob a orientação 
da Profª Kelli Cristina Carreto Fonseca, do Ensino Fundamental da EE Giu-
seppe Formigoni, de Santa Adélia, o melhor curta-metragem do concurso 
“Curta Padre Albino”. Página 11.

PIBID e Residência Pedagógica A UNIFIPA realizou de 28 a 31 de agos-
to o I Encontro PIBID e Residência Pedagógica junto à Mostra Pedagógica 
de Práticas de Linguagem e Alfabetização Matemática. Página 05.

IMAGENS A Fundação Padre Albino realizou de 16 a 22 de setembro 
a XXVII Semana Monsenhor Albino com atividades diversas, entre elas a 
outorga dos troféus Fundação Padre Albino e Monsenhor Albino. Veja ima-
gens na última página e detalhes na próxima edição.

Dr. Amarante, Dr. Pedro Gonzaga e Benê Rodrigues desatam a fi ta inaugural 
da Ala Marfi m

A nova ala Marfi m do Hospital Emílio Carlos.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

A Ala Marfi m do 
Hospital Emílio Carlos

Como amplamen-
te divulgado na im-
prensa local, o Hospi-
tal Emílio Carlos (HEC) 
inaugurou nova ala 
de atendimento hos-
pitalar, denominada 
“Ala Marfi m”. A estru-
tura física do HEC é 
antiga, da década de 

cinquenta do século passado; porém fi cou irreconhe-
cível com a nova roupagem que lhe foi dada.

Totalmente remodelada, a ambiência ganhou 
ares de modernidade e de conforto dignas do tempo 
em que vivemos. Com equipamentos novos e mo-
dernos terá a assistência do mesmo corpo clínico dos 
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, com a colabo-
ração de corpo de enfermagem exclusivamente se-
lecionado. De fato, trata-se de estrutura que se asse-
melha à dos melhores hospitais particulares do país.

Catanduva merecia algo do tipo. As acomoda-
ções que oferecemos nos dois hospitais são dignas, 
porém, a Ala Marfi m oferece algo mais. Por ora são 
apenas 24 (vinte e quatro) leitos novos em folha. Em 
breve poderemos oferecer mais 25 (vinte e cinco) lei-
tos no mesmo padrão. Essa ala, embora incrustada 
num hospital que atende 100% SUS, será destinada 
exclusivamente ao atendimento de pacientes parti-
culares e de convênios, entre eles prioritariamente o 
Padre Albino Saúde (PAS). Faço questão de frisar: não 
será exclusivamente para atendimento do PAS, mas 
PRIORITARIAMENTE aos usuários do PAS.

A essa altura muitos já devem estar se perguntan-
do: mas como? Ao invés de abrirem mais leitos SUS, 
vão privilegiar mais uma vez quem pode mais? Por 
que não abrem mais leitos aos usuários do SUS, cuja 
falta é exasperante? Sem dúvida um questionamento 
totalmente pertinente, porém a resposta vai no sen-
tido oposto. A questão da falta de leitos no Estado de 
São Paulo, segundo a própria Secretaria de Estado da 
Saúde, é até certo ponto uma falsa questão.

Não há falta de leitos quando considerados os lei-
tos disponíveis nos hospitais de pequeno porte (até 
50 leitos), porque geralmente esses hospitais são de 
baixa resolutividade, isto é, por causa da falta médicos 
e insumos indispensáveis ao atendimento acabam por 
encaminhar os pacientes de média e baixa complexi-
dade – de sua responsabilidade contratual – para os 
hospitais terciários como os da Fundação Padre Albi-
no. A conta é fácil: sobram leitos nos pequenos hos-
pitais da região e faltam leitos nos hospitais de alta 
complexidade. Mas por que então não se abrem mais 
leitos nos hospitais terciários? Bem, essa é uma ques-
tão complexa e não tem uma única resposta. Primeiro 
porque não basta apenas criar um espaço físico e co-
locar ali um leito hospitalar. Junto com esse leito tem 
de vir todo um aparato, tal como equipamentos, fun-
cionários, médicos, enfermeiros, medicamentos etc e 
tudo isso depende apenas de uma coisa: dinheiro, que 
o governo não tem ou não dá prioridade.

Todo e qualquer novo leito que um hospital crie 
para o SUS tem que necessariamente ser contrata-
do pelo governo para que possa ser disponibilizado 
aos usuários e quando isto é solicitado a resposta é 
sempre a mesma: não tem orçamento. Pois bem: des-
de a criação do Sistema Único de Saúde junto com 
a Constituição de 1988, a FPA tem atendido muito 
além da sua responsabilidade contratual, disponibi-
lizando seus próprios recursos. Ou seja, a FPA gasta 
com atendimento aos usuários do SUS sempre muito 

mais do que recebe do SUS e, portanto, se viesse a 
criar mais leitos sem o respaldo governamental teria 
que arcar não só com os custos da implantação des-
ses leitos, mas também com todo o custeio que esses 
leitos gerariam. Ora, a Fundação já vem fazendo isso 
há anos sem reembolso do poder público e o faz jus-
tamente para não prejudicar ainda mais os usuários. 
Nem mesmo as prefeituras da região ajudam com es-
sas despesas. A Fundação até poderia criar mais lei-
tos SUS, desde que houvesse a “compra” desses leitos 
pelo SUS. A falta de leitos nos hospitais terciários é 
um fato inegável, mas a solução não passa por uma 
decisão da FPA e sim dos governos estadual e federal, 
gestores do SUS.

Esclarecida a questão da falta de leitos nos hospi-
tais terciários – que reconhecidamente afeta a vida não 
só dos cidadãos, mas principalmente dos próprios hos-
pitais – vem a segunda questão: como então a FPA con-
segue criar leitos para usuários de seu plano de saúde 
e particulares? Essa resposta é simples e remonta ao 
período em que Padre Albino administrava a FPA.

Desde aquela época, visionário que era, Pe. Albino 
já percebia que o poder público constituído não da-
ria conta de atender todas as necessidades em saúde 
da população carente. Vindo de Portugal, país onde 
as Santas Casas fl oresceram, tinha impregnado em 
sua alma o carisma da benemerência: pedir aos ricos 
para ajudar os pobres. Foi com base na necessidade 
de fi nanciamento constante que criou, ainda nos idos 
de 1969, a Faculdade de Medicina de Catanduva, pio-
neira dos nove cursos superiores existentes hoje no 
Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA. A ideia 
original era prover o HPA de mão de obra médica e, 
sobretudo, fi nanciar seus défi cits. Essa ideia foi levada 
adiante pelos sucessores de Pe. Albino mesmo depois 
de sua morte, de sorte que nesse sentido sobreveio 
também o plano de saúde.

Basta um rápido raciocínio para entender o por-
quê da criação de leitos particulares e de convênios 
no Hospital Emílio Carlos. O Hospital Padre Albino, lo-
calizado na região central de Catanduva, tem uma es-
trutura travada, isto é, ocupa um quarteirão quadrado 
inteiro com estrutura antiga e sem conformidade com 
as normas de edifi cações atuais e qualquer reforma é 
altamente custosa e insufi ciente, embora as façamos 
mesmo assim, de acordo com as necessidades. Uma 
ampliação só seria possível no sentido vertical. Te-
mos um projeto nesse sentido, mas os custos tornam 
sua execução proibitiva no momento, ao passo que 
o Hospital Emílio Carlos possui ainda alguns espaços 
passíveis de utilização e fundamentais para uma ala-
vancagem de fi nanciamento.

Com os superávits gerados por esses novos leitos 
conseguiremos reduzir o défi cit do “Emílio Carlos” e 
ainda investir em outras melhorias. Esta solução evi-
dentemente não pode ser defi nitiva, até porque os 
recursos utilizados para cobrir os défi cits com o SUS 
acabam fazendo falta para outros investimentos e 
melhorias no próprio SUS, no Recanto Monsenhor Al-
bino e na UNIFIPA.

Só quem conhece bem a Fundação pode atestar 
a seriedade com que esta administração trata seus 
negócios que, embora de iniciativa privada, executa 
com competência serviços que o próprio poder públi-
co não dá conta de fazer sozinho.

José Carlos Rodrigues Amarante

Presidente da Diretoria Administrativa da 
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DATAS
COMEMORATIVAS

01 – Dia do Vendedor e do Vereador; Dia Interna-
cional da Terceira Idade
04 – Dia do Barman, do Poeta, dos Animais, do 
Agente de Saúde e Agente de Epidemias 
06 – Dia do Tecnólogo
07 – Dia do Compositor
09 – Dia do Açougueiro
11 – Dia do Defi ciente Físico
12 – Dia da Criança, do Corretor de Seguro e do 
Engenheiro Agrônomo
13 – Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocu-
pacional
15 – Dia do Professor
16 – Dia do Anestesista, da Ciência e Tecnologia 
e Mundial da Alimentação
17 – Dia do Eletricista
18 – Dia do Médico, do Pintor e do Securitário
19 – Dia do Profi ssional de Informática
20 – Dia do Arquivista e do Controlador de Trá-
fego Aéreo
21 – Dia do Contato
22 – Dia do Enólogo e do Paraquedista
23 – Dia da Aviação Brasileira e do Aviador
25 – Dia do Dentista, do Sapateiro e Nacional do 
Macarrão
26 – Dia do Trabalhador da Construção Civil
28 – Dia do Funcionário Público
29 – Dia Nacional do Livro
30 – Dia do Balconista, do Comerciário e do Fisi-
culturista
31 – Dia das Bruxas

CURIOSIDADE
Qual é a distância do faro de um cão? 

Não é possível medir a distância do faro propriamente dito, já que o fato de um cão 
conseguir farejar ou não um odor depende muito de sua concentração. De qualquer for-

ma, alguns dados mostram a aguçada percepção de tal sentido nestes animais. Segundo o 
zoólogo Alexandre Rossi, "um cachorro é capaz de sentir pelo faro a presença de uma gota 
de sangue diluída em vinte litros d'água; se uma pessoa passar por uma trilha no mato, ele é 
capaz de perceber o ato até uma semana depois; dependendo do vento e das correntes de ar, 
ele consegue farejar o cio de uma fêmea a um raio de dois quilômetros". 
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Polenta 

1. Para esquentar a polenta que sobrou do 
dia anterior, mergulhe as fatias em água fervente 
durante apenas um minuto. Retire a polenta e en-
xugue com guardanapo. Assim, ela fi cará como a 
polenta feita na hora. 

2. Quando a polenta fi car muito mole e você 
não tiver mais fubá para engrossar, substitua por 
um pouco de maisena dissolvida em água e deixe 
ferver mais um pouco. 

3. Para evitar que a polenta encaroce, não co-
loque o fubá diretamente na água. Dissolva antes 
em água fria e depois adicione à água fervente. A 
água fria usada deverá ser descontada do total de 
água que a receita indicar. Continua.

SEGREDOS CULINÁRIOS

Curiosidades do meio literário 

(e esquisitices dos escritores)
Dicas para ser mais feliz

23 – Tenha uma vida espiritual! Conversar com 
Deus é o máximo, especialmente para agradecer. 
Reze antes de dormir. Faz bem ao sono e à alma. 
Oração e meditação são fontes de inspiração.

24 - Muita paz. Aprender a olhar para as pe-
quenas coisas, como o voar de pássaro, a brisa.

25 - Harmonia e amor, sempre. Final.

Monteiro Lobato adorava café com farinha de 
milho, rapadura e içá torrado (a bolinha traseira 
da formiga tanajura), além de Biotônico Fontoura. 
“Para ele, era licor”, diverte-se Joyce, a neta do es-
critor. Também tinha mania de consertar tudo. “Mas 
para arrumar uma coisa, sempre quebrava outra.”

TELEVENDAS (17) 3522-6167

12 - Suco de laranja pelo de uva

Essa é para matar a sede e resguardar o peito. É 
na casca da uva que está um parceiro do coração, o 
resveratrol. Ele atua na redução do colesterol e tem 
efeito antioxidante. Ao impedir que as partículas de 
LDL se oxidem, a substância evita indiretamente 
que elas grudem na parede do vaso. Ao contrário 
do que muita gente pensa, o resveratrol não é ex-
clusivo do vinho. O suco de uva natural e feito na 
hora (com casca, por favor!) também o disponibiliza 
ao organismo.

13 - Chá de ervas por chá-mate

Não é campanha contra a receita da avó, mas as 
infusões à base de camomila e afi ns perdem feio 
para o mate se o assunto é colesterol. Cientistas da 
Universidade Federal de Santa Catarina avaliaram 
as propriedades dessa erva típica do sul do país e 
notaram queda de 8,5% nos níveis de LDL em vo-
luntários com taxas normais e uma redução extra 
de 13,5% em pessoas que tomavam remédios para 
abaixar o colesterol. A proeza vem das saponinas, 
moléculas presentes no mate. Elas diminuem a ab-
sorção do colesterol no intestino, favorecendo sua 
excreção pelas fezes.

14 - Cebola branca por cebola roxa

Essa troca pode ser estendida à alface e ao repo-
lho: prefi ra sempre o roxo. As hortaliças com essa 
cor abrigam um pigmento que aplaca o coleste-
rol, a antocianina. Experimentos feitos em animais 
mostraram que ela reduz consideravelmente a con-
centração da gordura no sangue. A substância inibe 
uma enzima que participa da síntese de colesterol 
no fígado, além de aumentar sua eliminação do or-
ganismo. Morangos e cerejas também são reservas 
de antocianinas. Continua.

Você diz: “Não vale a pena”.
Deus diz: “Tudo vale a pena”. (Romanos 8:28)
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delci-

des Montes. 

Deus responde

20 trocas que 
valem a pena

Coxinha feita na assadeira

Ingredientes

• 500g de peito de frango desfi ado
• 1 ½ xícara de chá de caldo de frango (retirado do 
cozimento da carne)
• 3 batatas médias amassadas
• 1 ½ xícara de chá de farinha de trigo
• farinha de rosca a gosto
• 2 tomates picados
• 1 ovo
• cebolinha e salsinha a gosto
• 1 cebola picada
• 1 dente de alho amassado
• 1 pacotinho de queijo ralado (cerca de 40g)
• 1 xícara de chá de requeijão
• Azeite, sal., pimenta, alecrim.

Modo de preparo: Prepare o frango. Cozinhe na 
panela de pressão, da forma tradicional, e reserve 
o caldo do cozimento para fazer a massa. Come-
ce pelo recheio. Com a panela no fogo, coloque o 
azeite, o alho e a cebola. Adicione uma pitada de 
sal e refogue bem. Acrescente o frango cozido na 
mistura. Coloque também os tomates e mexa um 
pouco. Inclua mais uma pitada de sal, um pouco 
de pimenta, o cheiro verde e umas folhinhas de 
alecrim. São cerca de 10 minutos até o frango ser 
refogado. O requeijão vai por último e, logo de-
pois, pode retirar do fogo.

Prepare a massa: Em um recipiente, coloque a 
batata amassada e o caldo de frango. Misture bem 
e acrescente um pouco de sal. Incorpore o ovo e a 
farinha de trigo aos poucos. Unte a assadeira com 
azeite e coloque só metade da massa. Aí vai o re-
cheio. Por cima, a outra metade da massa. Mistu-
re a farinha de rosca ao queijo parmesão ralado. 
Basta espalhar por cima. Leve ao forno por uns 35 
minutos na temperatura de 260 graus, até o prato 
fi car douradinho.

CULINÁRIA

lazer variedades
“Nós não herdamos a Terra de nos-
sos antecessores; nós a pegamos 
emprestada de nossas crianças.” 

Provérbio índio americano.
&



O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de agosto 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
Vânia Aparecida Mariani Digitadora Coord. Auxiliar Administra  vo II
Wandria Cris  na Anacleto Supervisora de téc. radiológicas HPA Coordenadora de CDI
Paula Geovana Lonardelli Contrera Técnica de radiologia HPA Supervisora de radiologia
Karen Romanini Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem
Cin  a Aparecida F. Mar  n Porta Enfermeira HEC Enfermeira coordenadora
Débora de Azevedo Auxiliar de enfermagem HEC Enfermeira
Marli Nascimento Gama Auxiliar técnico I nível II UNIFIPA Assistente técnico I nível I
Maria Helena Barbuio Zenera  o Auxiliar de operações AME Auxiliar administra  vo III
Luciana Aline Ferreira da Silva Analista de custo Coord. Coordenadora de faturamento
Ana Le  cia Bueno Najm Auxiliar fi nanceiro II Coord. Analista fi nanceiro
Fabiana Aparecida Isnervelin Auxiliar fi nanceiro II Coord. Analista de custo
Maiara Damiani Peniani Auxiliar administra  vo II Coord. Auxiliar fi nanceiro I
Márcia Cris  na Lamego Analista de custo Coord. Supervisora de transporte
Gabriela Pre    Albani Auxiliar administra  vo I Coord. Recepcionista caixa
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Novos companheiros

Recrutamento interno promove funcionários

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

HOSPITAL PADRE ALBINO 
Erika Rosa Braz
Amanda Coqueiro Ferrari
Izabela Cristina Martins
Tainá Juliana Tomiura
Ariele Liberato Quiarato
Danieli Renata Gonçalves de Moraes
Bruna Paola Carraro Lopes
Gláucia Aparecida da Silva Rocha
Letícia Regina de Souza São Miguel
Solange Lima Barbosa Furrel
Thainá Miler de Oliveira
Cíntia Beatriz Soares
Carlos Daniel Macedo

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Michele Freitas Fernandes da Silva
Tatielen Aparecida da Silva Santos
Josimara Matosinho da Silva
Thalia Ferreira Pessoa
Rafaela Carolaine Martins de Almeida
Ana Karolina Pizzoni da Silva
Alessandra de Jesus Oliveira
Ketlin Naiara Colombo dos Santos
Daiane Fernanda dos Santos
Karina Rodrigues Frutuoso
Giovana Ceroni

UNIFIPA

Jaquelini Catarini Antônio

AME

Lauene G. de Souza Silva
Pamela Carina Faria Sarro
Geovane Santos Soares
Marina Batista de Campos

COORDENADORIA GERAL

Ronaldo Delalibera Cardoso
Mariana de Almeida Leite
Luciano dos Santos

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Agosto/2018

UNIFIPA realiza o I Encontro PIBID e Residência Pedagógica
O Centro Universitário Padre Albino realizou de 28 

a 31 de agosto o I Encontro PIBID e Residência Peda-
gógica UNIFIPA junto à Mostra Pedagógica de Práticas 
de Linguagem e Alfabetização Matemática. O objetivo 
foi possibilitar o aperfeiçoamento da formação dos alu-
nos, por meio do contato com diferentes experiências 
educativas acerca das práticas de leitura e escrita no 
ambiente escolar.

A abertura, no Câmpus São Francisco, contou com 
a presença do reitor Dr. Nelson Jimenes, da coordena-
dora do curso de Pedagogia, Profª Drª Silene Fontana, 
da Dirigente Regional de Ensino Luciana Bianchin Lo-

GAT promove Ofi cina de 

acolhimento ao colaborador

Projetos de extensão

O Grupo de Apoio ao Trabalhador (GAT) da Funda-
ção Padre Albino realizou nos hospitais Padre Albino 
e Emílio Carlos o projeto “Ofi cina de acolhimento ao 
colaborador”, elaborado com a fi nalidade de aplicar 
o conceito de psicoterapia breve, de forma grupal, ao 
maior número possível de funcionários, promovendo o 
acolhimento e a escuta ativa.

De acordo com a analista de recursos humanos, Lu-
ciana Cristina Calza de Carvalho, o tema deste segun-
do encontro do projeto foi “Esgotamento profi ssional” 
realizado no dia 21 de agosto no “Padre Albino” e 27 e 
30 no “Emilio Carlos”. A ofi cina terminou com a "terapia 
culinária" e a produção de bombons de leite ninho.

No dia 25 de agosto, às 14h00, na Brinquedoteca da 
UNIFIPA, o curso de Pedagogia desenvolveu o projeto 
de extensão GPS da Alegria realizado pela Profª Dirce 
Gimeniz, com a participação de 32 alunos do 1º e 2º 
anos. O projeto visa, através de fábulas, explorar em 
âmbito familiar e escolar a formação ética das crianças, 
apresentando um caráter moralizante.

Na ação desse encontro foi trabalhada a fábula “A 
coruja e a águia”, propiciando refl exões aos alunos acer-
ca do respeito às diferenças físicas e psicológicas, bem 
como os diferentes contextos familiares, a importância 
do respeito às diferenças de cor, raça ou etnia, desen-
volvendo estratégias para a inserção de atividades lú-
dicas dentro da temática. Após o encontro, professores 
e alunos visitaram a Pediatria do Hospital Padre Albino 
para a contação de história.

O segundo projeto foi realizado no dia 1º de setem-
bro na Casa da Criança Sinharinha Netto. Com jogos e 
brincadeiras no contexto escolar, mediado pela Profª 
Dirce Gimeniz e com a participação de cinco alunos, 
foram apresentadas para as crianças cores, formas, 
texturas e os números que estão presentes em todos 
os momentos e ambientes do cotidiano. Esse projeto 
acontece toda última sexta-feira de cada mês envolven-
do cerca de 140 crianças de 02 a 05 anos.

Cerimônia de abertura no Câmpus São Francisco.

Terapia culinária encerrou a ofi cina.

pes Pereira, da representante da Secretaria Municipal 
de Educação, Elaine Christiani Elias, Diretora de Depar-
tamento de Orientação Pedagógica, e professores do 
curso de Pedagogia da UNIFIPA.

Nos demais dias da programação foram realizados 
diversos eventos culturais, palestras e debates junto às 
escolas municipais que fi rmaram parceria com a UNI-
FIPA. As cidades de Catiguá, Embaúba, Paraíso, Cajobi, 
Santa Adélia e Novais participaram das atividades. O 
encerramento aconteceu no dia 31 de agosto, no Câm-
pus Sede, com a presença de todos os alunos e profes-
sores do curso de Pedagogia.

Marcella Milani

Divulgação



Pesquisas com fi toterápicos apontam novos 
caminhos para o tratamento de doenças
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Conscientização sobre a dengue

Colégio Catanduva promove 

palestra sobre Aedes aegypti

HEC e HCC recebem 

doação de arroz

As mídias digitais e o médico

A UNIFIPA recebeu nos dias 31 de agosto, 03 e 04 de 
setembro, no Câmpus Sede e no Câmpus São Francis-
co, o microscopista da Secretaria Municipal de Saúde 
Diego Palmieri, que abordou o combate ao mosquito 
Aedes aegypti durante bate papo com os alunos.

O profi ssional ressaltou a importância de permitir 
que os agentes de endemias visitem as residências, o 
uso da salmoura em ralos, água sanitária em banheiros 
e detergente na caixa do degelo da geladeira. Nos últi-
mos levantamentos, segundo Palmieri, o maior número 
de larvários foi encontrado em bebedouros de animais 
domésticos. “Catanduva hoje se encontra em estado de 
alerta ao vetor, sendo vital a colaboração da população 
para o controle do mosquito. Multiplicar esta mensa-
gem salva vidas e a UNIFIPA tem apoiado essa ação, 
abrindo espaço para o compartilhamento das informa-
ções, pois uma Catanduva sem Aedes depende de cada 
um de nos”, fi nalizou.

Missa do cadáver No dia 30 de agosto, às 20h00, 
foi celebrada, pelo capelão dos hospitais da Fundação, 
Pe. Francisco, no Laboratório de Anatomia da UNIFIPA, 
a primeira missa do cadáver noturna para os alunos dos 
cursos de Biomedicina, Enfermagem, Educação Física 
Bacharelado e Educação Física Licenciatura. Tradicio-
nalmente a celebração acontece no período vespertino 
para alunos do curso de Medicina.

O microscopista Diego Luiz da Silva e Palmieri, da 
EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes ae-
gypti, que trabalha atualmente na Secretaria Municipal 
de Saúde, ministrou palestra no Colégio Catanduva dia 
27 de agosto último. 

No encontro, Diego falou para 372 alunos do 1º ano 
do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio uti-
lizando diferentes estratégias, tais como desenho ani-
mado, objetos  e slides com fotos a respeito  do vetor 
Aedes Aegypti. “O objetivo da atividade foi ensinar aos 
alunos o uso de produtos alternativos e alertar sobre a 
necessidade da abertura das residências aos visitadores 
e também o ciclo evolutivo do vetor”, informou a coor-
denadora pedagógica, Profª Fabiana Checconi.

A comunidade Santo Antônio, de Santa Adélia, ar-
recadou 120 quilos de arroz durante a missa mensal 
da comunidade, que foram destinados para o Hospital 
Emílio Carlos e HCC/ Hospital de Câncer de Catanduva. 
A entrega foi feita pelo representante da comunidade, 
Sr. José Pinto de Almeida.

 Dia 16 de setembro, o Setor de Captação de Recur-
sos da Fundação participou do leilão de gado em Itajo-
bi, em benefício do Hospital do Amor. O HCC recebeu, 
em doação, 03 bezerros de João Batista e família; Frutas 
Castelete e doação anônima.

 Alunos do 6º ano do curso assistiram a palestra 
“As mídias digitais e o médico”, ministrada por Thiago 
Martins, dia 23 de agosto. Ele orientou a como usar as 
redes sociais profi ssionalmente e a produção de con-
teúdos para o Facebook, WhastApp, Google e Insta-
gram para promoção profi ssional.

Aborto No dia 23 de agosto, a Liga de Ginecologia 
e Obstetrícia e a IFMSA (International Federation of 
Medical Students' Associations) do curso de Medicina 
da UNIFIPA promoveram, no auditório do Câmpus São 
Francisco, mesa redonda sobre “Atendimento médico 
e a ética em casos de aborto”. Cinco palestrantes de 
diferentes áreas debateram com os presentes as polê-
micas e as leis que envolvem o assunto.

Workshop O curso de Medicina promoveu o seu 6º 
Workshop no dia 25 de agosto, no Câmpus Sede, com 
140 inscritos que participaram de vários minicursos, 
além de conhecerem a estrutura do Câmpus e seus 
laboratórios.

Ventilação mecânica Nos dias 27 e 28 de agosto, 
no Anfi teatro Padre Albino, foi realizado o curso Venti-
lação Mecânica com os médicos intensivistas Dr. Jorge 
Luís Valiatti e Dr. Neymar Elias de Oliveira. Eles abor-
daram a Fisiologia aplicada à ventilação mecânica, 

Produtos desenvolvidos com plantas medicinais pelo curso de Biomedicina.

A palestra foi ministrada para alunos do Ensino 
Fundamental e Médio.

dos e três doutorandos desenvolveram pesquisas em 
torno dos fi toterápicos, o que resultaram em mais de 57 
apresentações de trabalhos em Congressos, seis publica-
ções em revistas nacionais e internacionais. Oito traba-
lhos foram apresentados em congresso internacional, na 
França, no último mês de junho. Os trabalhos desenvol-
vidos têm investimento da UNIFIPA, CNP e FAPESP.

A Profª Ana Paula informou que os resultados de-
monstraram que o uso de algumas plantas medicinais 
estudadas, como a bardana, aumentou a cicatrização 
em queimadura de segundo grau. Ela contou que tam-
bém foram observados efeitos positivos em outros 
campos clínicos de estudo, com a redução da infl ama-
ção no modelo de doença obstrutiva  pulmonar crônica 
(DPOC) pela administração do extrato de bacupari.

As pesquisas continuam em andamento, segundo a 
coordenadora do curso de Biomedicina. “Estamos dando 
sequência aos estudos que visam descobrir novas bases 
fi toterápicas, como o preparo e padronização dos extra-
tos, triagem fi toquímica, avaliação antimicrobiana, antio-
xidante, citotóxica e aplicação terapêutica em modelos 
in vitro e in vivo de extratos de novas plantas cultivadas 
em herbário da UNIFIPA”, revela a pesquisadora.

Ana Paula Girol ressalta que com o aumento grada-
tivo da demanda por novos métodos e medicamentos 
no tratamento e cura de doenças, a instituição, seus 
alunos e professores vêm na fi toterapia uma alterna-
tiva barata, com grande abundância de matéria prima 
na região e alto poder medicinal ainda não explorado 
como ferramenta paliativa e preventiva das enfermida-
des que acometem a população.

Grupos de pesquisas formados por professores e 
alunos do Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA 
apontam novos caminhos para o tratamento de infl a-
mações, doenças crônicas e queimaduras. Com traba-
lhos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, iniciação 
científi ca e TCCs, os estudos exploram a atuação de ex-
tratos de plantas medicinais administrados em associa-
ção ou isolados em modelos de queimadura de segun-
do grau, doença pulmonar, hipertensão e infl amação 
ocular. Os resultados de dois desses estudos foram pu-
blicados na revista internacional BIOPHA - Biomedicine 
& Pharmacotherapy; outros já estão submetidos para 
novas publicações.

As pesquisas em torno dos benefícios de plantas 
medicinais para casos de queimadura e doenças crô-
nicas começaram em 2014. No entanto, o reforço veio 
nos anos seguintes com a Profª Drª Ana Paula Girol, 
por meio de sua orientação de Mestrado e Doutorado 
em Biociências pela UNESP de São José do Rio Preto e 
do trabalho de Iniciação Científi ca sobre o chá verde 
da Profª Andréia de Haro Moreno. Em 2017 foi criada 
a Liga de Fitoterápicos e Plantas Medicinais pelo curso 
de Biomedicina, dando ênfase ao desenvolvimento das 
pesquisas. Também a partir de 2017 os estudos com 
fi toterápicos propiciaram parceria com a Profª Maria 
de Lourdes Gomes Pereira, da Universidade de Aveiro, 
Portugal. A universidade pública, sediada na cidade de 
Aveiro, foi criada em 1973 e tem como referência a alta 
qualidade de suas investigações em Biologia.

Ao todo 32 alunos de Iniciação Científi ca dos cursos 
de Biomedicina e Medicina da UNIFIPA, quatro mestran-

Funcionamento dos ventiladores artifi ciais e modali-
dades, Ventilatórias básicas de ventilação mecânica, 
Ventilação não invasiva, Ventilação na Síndrome do 
Desconforto Respiratório Agudo e Ventilação na Asma 
e na DPOC.

Contabilidade O Grupo Refl exivo do curso, coor-
denado pela psicóloga Adriana Tonon, discutiu o tema 
"Contabilidade" com os contadores  Antonio Marcos 
Bertoli e Adriana Escrivinini Botelho Pavani, que abor-
dam “O médico e sua contabilidade” para alunos do 6º 
ano do curso nos dias 26 e 31 de julho. Os temas foram 
abertura e tipos de empresa, documentos, regime de 
tributação e patrimônio físico e jurídico.

INFECTOESTE No dia 18 de agosto, no Anfi teatro 
Padre Albino, pela primeira vez em Catanduva, foi rea-
lizado o V Congresso de Infectologia do Noroeste Pau-
lista – INFECTOESTE e a VII Jornada de Infectologia da 
UNIFIPA. As palestras e mesa redonda abordaram os 
temas febre amarela, microbiologia clínica e antibió-
ticos, mecanismos de resistência antimicrobiana, uso 
racional de antimicrobianos, doenças virais crônicas, 
HIV, Hepatite B e C, Endocardites, Osteomielite, infec-
ções respiratórias na comunidade, pneumonia adqui-
rida na comunidade e Infl uenza, entre outros.

Divulgação

Arquivo



Setembro/2018 07
UNIFIPA divulga edital do Vestibular 

Unifi cado com novos cursos
O edital do Vestibular Unifi cado 2019 da UNIFIPA 

para os cursos de Administração, Biomedicina, Ciên-
cias Contábeis, Direito, Educação Física Bacharelado, 
Educação Física Licenciatura, Enfermagem, Engenha-
ria Agronômica, Farmácia e Pedagogia já está disponí-
vel no site www.unifi pa.com.br Além do recém-criado 
curso de Engenharia Agronômica, que está na sua pri-
meira turma, há opção para os novos cursos de Ciên-
cias Contábeis e Farmácia.

As inscrições deverão ser feitas de 01 a 16 de no-
vembro no site da UNIFIPA e no momento da inscrição 
o candidato deve agendar a data, horário e local para 
a realização da prova, entre os dias 20 e 30 de novem-
bro, no Câmpus Sede (Rua dos Estudantes, 225) ou no 
Câmpus São Francisco (Rua Seminário, 281). A prova, de 
conhecimentos gerais e redação em língua portuguesa, 
terá 40 questões de múltipla escolha e será aplicada em 

Colaboração premiada é tema de palestra

Comissão de egressos do Direito realiza seu primeiro evento

VESTUNIFIPA acontece nos dias 3 e 4 de outubro

Alunos e egressos participam da IV Semana da Educação Física

AME Catanduva recebe excelente 

avaliação no 1º semestre

Recanto tem palestra 

sobre saúde oral em idosos

O curso de Direito da UNIFIPA promoveu no dia 06 
de setembro, no Câmpus São Francisco, palestra e de-
bate sobre “Colaboração premiada”, ministrada pelo Dr. 
Rogério Luís Adolfo Cury, Mestre em Direito, professor 
de Prática Jurídica Penal na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie-SP; de Direito Processual e Penal dos cursos 
CPJUR; de Pós-Graduação em Direito Penal e Processual 
da PUC-SP e autor de diversas obras jurídicas.

A colaboração premiada, na legislação brasileira, é 
um benefício legal concedido a um réu ou investigado 
em uma ação penal que aceite colaborar nas investi-
gações criminais. Esse benefício é previsto em diversas 

A Comissão de Egressos “Leonardo José Gonçalves 
Decaris” do curso de Direito da UNIFIPA realizou no dia 23 
de agosto o coquetel de apresentação da comissão e das 
atividades que serão oferecidas aos ex-alunos no mês de 
setembro. Na oportunidade, o Prof. Dr. Luís Antônio Ros-
si, coordenador do curso, apresentou a Comissão, expon-
do sobre sua formação e objetivos e, em seguida, com a 
participação da egressa e presidente Leila Masteguin, a 
fala foi dedicada às atividades que serão proporcionadas.

Como primeira atividade desenvolvida pela Comissão, 
um grupo de estudos foi criado pelo egresso Jeff erson 
Lucas Alves visando a preparação dos interessados para 
o concurso público para cartórios. Os encontros serão re-
alizados no Câmpus São Francisco da UNIFIPA no último 
sábado de cada mês das 9h às 11h30 e teve início no dia 

O Centro Universitário Padre Albino promove nos 
dias 3 e 4 de outubro, das 8h00 às 12h00 e das 19h30 
às 22h00, a sua tradicional feira do vestibular no Câmpus 
Sede. Com a evolução das Faculdades Integradas Padre 
Albino para Centro Universitário, a feira passa, a partir 
deste ano, a ser denominada VESTUNIFIPA.

Nos dois dias de feira, os alunos da 3ª série do Ensino 
Médio conhecerão toda a estrutura do Centro Univer-

De 27 a 29 de agosto, no Câmpus Sede da UNIFIPA, 
foi realizada a IV Semana da Educação Física que contou 
com grande adesão de egressos dos cursos de Bachare-
lado e Licenciatura e a participação dos alunos. A aber-
tura foi feita pelo Prof. Ddo Gabriel Silveira Franco, que 
abordou o alinhamento do exercício físico e da nutrição 
no processo de emagrecimento. Na sequência, aulas 
práticas de Body Combat e Power Jump na quadra do 
Complexo Esportivo com o Prof. Esp. Beto Rodrigues.

 No dia 28, o Prof. Esp. Nilo Prata abordou, na 
teoria e na prática, Jogos Cooperativos que podem ser 
desenvolvidos pelos profi ssionais da área. No encer-

A Secretaria de Estado da Saúde, através do Grupo 
de Gestão Ambulatorial da Coordenadoria de Gestão 
de Contratos e Serviços de Saúde, divulgou o relató-
rio de avaliação do primeiro semestre 2018 do Ambu-
latório Médico de Especialidades (AME) Catanduva, 
sob gestão da Fundação Padre Albino.  De acordo 
com a avaliação fi nal, a Unidade encerrou o semestre 
com todas as atividades acima do volume pactuado, 
sendo que todos os indicadores foram cumpridos inte-
gralmente neste trimestre.

“AME ao próximo” No dia 28 de agosto, o proje-
to “AME ao próximo” esteve na cidade de Pirangi com 
ações que têm por objetivo a diminuição de faltas em 
consultas agendadas no AME Catanduva. As atividades 
foram realizadas na UBS local durante toda manhã e iní-
cio da tarde e contou com a participação de 62 morado-
res da cidade. A conscientização foi realizada através de 
banner, fi lipeta, faixa e música.

Tabagismo A CIPA promoveu no dia 28 de agos-
to, às 13h30, na recepção central, palestra do médico 
pneumologista Dr. Renato Macchione.  A palestra, 
que teve a participação de 40 pessoas, entre colabora-
dores do AME e pacientes, teve por tema “Agosto, mês 
de combate ao câncer de pulmão e o tabagismo”, uma 
vez que neste dia 29 foi comemorado o Dia nacional de 
combate ao fumo.

O Recanto recebeu dia 04 de setembro, às 14h00,  
a cirurgiã dentista Ludmilla Clemente de Moraes que 
ministrou a palestra “Saúde oral em idosos". A dentista 
explicou aos funcionários a importância de fazer o pro-
cedimento de higienização correto de próteses gengi-
vais, língua e bochechas dos idosos, todos os dias, por 
pelo menos três vezes, prevenindo assim o mau hálito, 
boca seca e infecções oportunistas, como por exemplo, 
as endocardites bacterianas, as pneumonias aspirati-
vas, problemas nas articulações e no cérebro.

No dia 23 de agosto, o Recanto recebeu a visita dos 
alunos do projeto municipal ABC do Saber, desenvol-
vido no bairro Pedro Nechar e coordenado pela Profª 
Sandra Lúcia Bahia. Os alunos entregaram aos idosos 
lembrancinhas feita por eles e conheceram as instala-
ções da instituição.

Lasanhas pró Recanto

A Fundação Padre Albino promove no dia 17 de no-
vembro a tradicional venda de lasanhas pró Recanto 
Monsenhor Albino no valor de 25 reais, com sabores de 
bolonhesa ou presunto e queijo. Para mais informações 
e reservas o contato é 17 - 3522-5052.

Toda a arrecadação será revertida para o Recanto 
que atualmente atende 50 idosos de ambos os sexos 
com idades entre 60 e 104 anos e está instalado na 
Rodovia Dr. Alberto Lahós de Carvalho (estrada Catan-
duva a Novais).

Palestra sobre tabagismo foi ministrada para 40 pessoas.

laboratório de informática no câmpus escolhido pelo 
vestibulando, com duração de duas horas. 

Mais informações, inclusive sobre vagas e períodos 
disponíveis para cada curso, podem ser obtidas no 
edital que está no site www.unifi pa.com.br

Alinhamento A UNIFIPA, no fi nal de agosto, refor-
mulou as cores que estampam a sua logomarca. Ago-
ra, com o azul como sua principal tonalidade, a iden-
tidade visual se posiciona em sincronia com a marca 
da Fundação Padre Albino, que possui o mesmo tonal 
como prioridade cromática. Esta estratégia aproxima 
as marcas e as fortalecem como duas das principais 
instituições de Catanduva e região, referências em 
saúde, assistência social e educação de qualidade e 
tradição. Toda a estrutura, papelaria e meios de comu-
nicação receberão, de forma gradativa, a aplicação da 
marca com a nova cor.

leis brasileiras e tem ganhado grande notoriedade nos 
últimos anos devido às investigações políticas no Brasil.

Conferência Alunos do curso acompanharam, no 
dia 23 de agosto, a XI Conferência Municipal dos Direi-
tos da Criança e Adolescente de Catanduva, organizada 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Catanduva, teve como tema “Proteção 
integral, diversidade e enfrentamento das violências”. 
Acompanhados da Profª Drª Ana Paula Polacchini de 
Oliveira, os alunos integram o projeto de extensão “As-
sistência social como Direito na Constituição de 1988: 
direito social e política pública no âmbito do SUAS”.

25 de agosto. No mês de setembro foram desenvolvidas 
quatro ofi cinas de Direito: Direito Processual Penal; Direito 
Previdenciário; Direito do Trabalho e Direito Tributário.

O evento contou com a presença dos membros da 
Comissão, composta pelo Coordenador do curso, Prof. 
Dr. Luís Antônio Rossi, pela egressa e presidente, Leila 
Renata Ramires Masteguin, pelo egresso e vice-presi-
dente, Evandro de Oliveira Tinti, e pelos membros, tam-
bém egressos, Beatriz Trigo, Jesus Nagib Beschizza Feres, 
Udson Dias dos Santos, Giovanna de Lucena Sant’Ana, 
Bianca Guilherme Oliveira, Maurisia da Costa de Oliveira, 
Hosana de Cássia Stocco G. Decaris, Fernanda Cid, Mar-
cos Murari, Jaquelini Cristina de Godeis e Alexander Ro-
drigues Sona. Também esteve presente o Coordenador 
de Extensão Prof. Me. Gustavo Casagrande Canheu.

sitário através de visita guiada por monitores, os nove 
cursos de Graduação disponíveis, os dois novos cursos 
para 2019, Farmácia e Ciências Contábeis, e ainda terão 
atrações culturais. No complexo esportivo será montada 
estrutura para os alunos tirarem suas dúvidas e conhece-
rem mais sobre as graduações oferecidas.

As escolas terão transporte gratuito cedido pela 
UNIFIPA.

Divulgação

ramento, no dia 29, o Prof. Ddo Walter Mariano falou 
sobre a atuação profi ssional e o mercado de trabalho 
trazendo como foco as diversas possibilidades para os 
estudantes de educação física.

Práticas de integração No dia 22 de agosto, os cur-
sos de Bacharelado e Licenciatura promoveram, no Com-
plexo Esportivo, a ofi cina “Vivências em atividades físicas 
e esportes adaptados” com a participação de alunos e 
assistidos da APAE de Catanduva, Instituto dos Cegos, 
Projeto Criança: Cidadão do Futuro e da Coordenadoria 
de Inclusão Social do município. A atividade fez parte da 
programação da Semana da Pessoa com Defi ciência.
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Professores publicam artigo em revista internacional

COFCO realiza campanha Lacre Solidário pró HCC

HPA implanta novas urnas da Ouvidoria

O Prof. Dr. José Cláudio Jambassi Filho e o coordena-
dor do curso de Educação Física - Bacharelado Prof. Ddo. 
Igor Augusto Braz, da UNIFIPA, publicaram recentemente 
o artigo “Acute eff ect of diff erent exercise intensities and 
diff erences related to age on muscle performance in you-
ng and older women” (Efeito agudo de diferentes inten-
sidades de exercício e diferenças relacionadas à idade no 
desempenho muscular em mulheres jovens e idosas), na 
revista The Journal of Sports Medicine and Physical Fit-
ness. A revista é classifi cada com Qualis A2, na área 21, e 
fator de impacto de 1,12.

Curso O curso de Licenciatura promoveu no dia 24 
de agosto o curso de Anatomia, Biomecânica e Avaliação 
Funcional do Joelho no Laboratório de Fisiologia do Exer-
cício, com os professores Bruno Hatty e Américo Lourenço. 
O curso foi dividido em duas etapas - atividades teóricas e 
de demonstração de avaliações e aplicação de avaliações 

A equipe da Marcenaria do Serviço de Manutenção da 
Fundação Padre Albino confeccionou novas urnas para o 
Serviço de Ouvidoria do Hospital Padre Albino. A identi-
dade visual das urnas é baseada nas recomendações da 
Ouvidoria Central da Secretaria da Saúde do Estado de 
São Paulo e foi adaptada pela equipe do Marketing da 
Fundação Padre Albino. 

As peças possuem design que proporciona maior co-
modidade para o preenchimento dos formulários de ava-
liação do atendimento. O Serviço de Ouvidoria do hospital 
trabalha com vários canais de comunicação. Além dos for-
mulários internos depositados nas urnas, os clientes po-
dem se manifestar pessoalmente, por telefone, carta, via 
e-mail e site institucional.

práticas da estrutura do joelho. O Prof. Bruno é egresso 
do curso de Educação Física da UNIFIPA e atuou na equi-
pe de reabilitação física do São Paulo Futebol Clube por 
três anos e também no Refi s, em Cotia, e no clube chinês 
Shandon Luneng Taishan por dois anos.

Biofotogrametria No dia 15 de agosto, alunos da 2ª e 
4ª séries do curso de Bacharelado vivenciaram análise de 
potência muscular, através de salto vertical, utilizando dois 
métodos distintos, aplicados simultaneamente. Os alunos 
aprenderam a verifi car a potência muscular de membros 
inferiores por meio do aplicativo Jumpster, disponibiliza-
do gratuitamente, e pelo método de Biofotogrametria, 
que realiza vídeos do salto via celular, posteriormente 
analisados pelo software Kinovea. O Prof. Dr. Luís Ferreira 
Monteiro Neto e o Prof. José Clá udio Jambassi Filho reali-
zaram a coleta de dados com os alunos, juntamente com 
o coordenador do curso, Prof. Igor Augusto Braz.

Quatro unidades da Usina COFCO AGRI - Potiren-
daba, Catanduva, Meridiano e Sebastianópolis – pro-
moveram a campanha Lacre Solidário pró Hospital de 
Câncer de Catanduva/HCC. As equipes, divididas pelos 
setores de trabalho, arrecadaram 25,042 kg, ou seja, 
90.634 unidades de lacres de latinhas. A equipe vence-
dora arrecadou 5,391 kg, num total de 19.512 lacres.

Leilão No dia 09 de setembro, o HCC participou 
do leilão de gado de São João do Itaguaçu, pró Hos-
pital do Amor. Na ocasião, o HCC foi contemplado 
com oito bezerros e um potro doados pela Família 
Valentim; Mandioca e família; Antonio Rubio e fa-
mília; Taise e Ísis; Macarrão; Cristiane e Pedro; Luiz 
Carlos Avance e Carlinhos; Diogo Hernande e filho e 
Reginaldo e Ivair Mistrão.

HEC recebe doação de Rotarys de Catanduva e região Show de talentos no 

Complexo Esportivo

Voluntários do Bem

prestam contas de 2018

No dia 1º de setembro foi realizado, no Complexo Es-
portivo do Câmpus Sede da UNIFIPA, o Show de talentos 
“Educação Física, Arte e Cultura”, organizado pelo curso 
de Educação Física Bacharelado. Esta primeira edição 
contou com apresentações de dança, música e exposi-
ção artística e a presença de 350 pessoas durante todo 
o evento, que teve início às 13h00 e término às 17h00.

Na oportunidade, os docentes do curso foram home-
nageados pelo Dia do Profi ssional de Educação Física e 
receberam kits das mãos do Delegado do CREF4/SP, Prof. 
Américo Lourenço, que também é coordenador de ex-
tensão e organizador do evento. “O show conseguiu rea-
lizar a integração entre os cursos da UNIFIPA e estimular 
o convívio através da música, da arte, do esporte, da pin-
tura e da cultura”, comentou Prof. Américo.

Coral O Coral da APAE de Catanduva participou de 
atividade integrativa com o grupo da Terceira Idade no 
dia 21 de agosto, no Complexo Esportivo da UNIFIPA.

Os grupos Voluntários do Bem de Catanduva, Santa 
Adélia e Urupês entregaram dia 30 de agosto, ao presi-
dente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos Rodri-
gues Amarante, o seu relatório com as atividades em be-
nefício do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC.

As atividades realizadas pelos grupos de janeiro a 
agosto totalizaram R$ 160.832,00 através das seguintes 
promoções: Tarde do Bem de Catanduva, R$ 36.210,00; 
Bike no rolete em Urupês, R$ 16.497,00; Tarde do Bem 
João e Mariah de Catanduva, R$ 6.650,00; Feijoada do 
Bem de Catanduva, R$ 73.854,00; Aniversário solidário 
da D. Nilde de Santa Adélia, R$ 10.000,00 e Tarde do Bem 
de Santa Adélia, R$ 17.621,00. No ano de 2016 o grupo 
arrecadou R$ 280.649,40 e em 2017, R$ 208.409,55, tota-
lizando R$ 649.891,04.

Dr. Amarante agradeceu o trabalho realizado pelo 
grupo, elogiando todos os eventos. Disse que não tinha 
ideia de como seria quando lançou o projeto do HCC, 
mas com a luz de Padre Albino e o apoio recebido está 
muito gratifi cado com o que está acontecendo. “Vocês 
são o exemplo disso”, disse ele, concluindo: “Nunca aban-
donem esta causa”.

Os integrantes do grupo ainda vão promover uma 
pizza pró HCC e informaram que estão sendo formados 
novos grupos nas cidades de Ariranha e Paraíso.

O Hospital Emílio Carlos recebeu no dia 03 de setem-
bro a doação de 20 poltronas para os acompanhantes de 
pacientes internados, fruto de evento solidário que reuniu 
o Distrito 4480 e outros 600 colaboradores. Os rotarianos 
foram recebidos pelo Dr. José Carlos Rodrigues Amarante.

No “Rock´n Rotary Catanduva”, que teve a partici-
pação do Rotary Club de Catanduva, Rotary Club 14 
de Abril e Rotary Club Catanduva Norte e Rotaract, e 
os clubes das cidades de Ariranha, Cândido Rodrigues, 

Fernando Prestes, Itajobi, Novo Horizonte, Pindorama, 
Santa Adélia e Urupês, foram arrecadados 36 mil reais. 
Deste valor, metade foi encaminhada para a Fundação 
Rotária, que volta daqui a três anos para novos projetos. 
Os 18 mil reais restantes foram destinados à compra 
das poltronas especiais para o Hospital Emilio Carlos. 
As poltronas têm assento acolchoado e possuem regu-
lagem; assim, o acompanhante pode esticar as pernas 
e fi car mais confortável. Antes, os acompanhantes de 
pacientes utilizavam as antigas “cadeiras de área”.

Segundo Clayton Ligeiro, presidente do Rotary de Pin-
dorama e tesoureiro da festa, outras serão organizadas. 
“Fizemos essa visita hoje para saber o que o hospital está 
mais precisando. Queremos fazer mais, com o subsídio 
distrital que hoje gera cerca de 60 mil dólares”, explicou.

Acompanhados do Dr. Amarante, do administrador 
do “Emílio Carlos”, Benê Rodrigues, e da gerente de Cap-
tação de Recursos, Angélica Rodrigues, os rotarianos 
conheceram duas alas de internação do hospital. Agra-
decendo mais essa doação do Rotary, Dr. Amarante dis-
se que a Fundação continua cumprindo a missão de seu 
fundador da melhor maneira possível, ressaltando que 
doações assim são de extrema importância.

O show teve dança, música, exposição artística e 
homenagem.

Os membros dos Rotarys após a visita ao hospital

Os Voluntários do Bem ainda vão realizar 
eventos em 2018.

Foram doados mais de 90 unidades de lacres para o HCC.

As urnas foram feitas pela Marcenaria da FPA.

Marcella Milani

Marcella Milani

Imprensa/FPA



No dia 23 de agosto, a Fundação Padre Albino, 
através de seus hospitais - Padre Albino e Emílio Carlos 
- realizou o Simpósio “Comunicação em situação crítica 
& abordagem familiar” no Anfi teatro Padre Albino. O 
objetivo foi capacitar médicos residentes e enfermeiros 
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Hospitais debatem situações críticas e doação de órgãos

Fundação inaugura Ala Marfi m no “Emílio Carlos” com 24 novos leitos
No dia 10 de setembro, a Fundação Padre Albino inau-

gurou nova ala do Hospital Emílio Carlos denominada 
Marfi m. O novo setor atenderá internações particulares e 
de planos de saúde com conforto e tecnologia de ponta.

A nova ala conta com 24 leitos, destes, 21 de enfer-
maria, dois leitos semi-intensivos e um de isolamento 
com pressão negativa, além de Posto de Enfermagem, 
Rouparia, Sala de Prescrição Médica, Expurgo, DML (De-
pósito de Material de Limpeza), copa, banheiros, recep-
ção e sala de espera com conforto e produtos alimen-
tícios para maior comodidade dos acompanhantes. Os 
apartamentos são compostos por dois leitos, banheiro, 
armários, TV a cabo, frigobar, climatização e telefone. 
Oito apartamentos possuem varanda com área social e 
vista externa para o complexo do Hospital Emílio Car-
los; dois quartos possuem leitos individuais.

Um grande diferencial e importante fator da Ala 
Marfi m é o leito de isolamento com pressão negativa 

Hospitais da FPA recebem pontuação máxima em 

avaliação do SUStentáveis
No mês de julho, os hospitais da Fundação Padre Al-

bino, Emílio Carlos e Padre Albino, receberam a visita da 
articuladora de humanização da Diretoria Regional de 
Saúde (DRS XV) de São José do Rio Preto para avaliação 
do indicador A11,  referente à Humanização, do progra-
ma do Governo do Estado “SUStentáveis”, que leva incen-
tivo fi nanceiro às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. 
Através de metas quantitativas e qualitativas, os hospitais 

para pacientes com suspeita de doenças respiratórias 
graves transmissíveis, uma vez que a pressão negativa 
não permite que, ao abrir a porta, o ar contaminado 
saia do ambiente, além do fi ltro para fazer o processo 
de fi ltragem do ar dentro do leito, mantendo-o livre de 
micro-organismos circulatórios no ambiente, manten-
do paciente e profi ssionais em segurança.

Participaram da cerimônia autoridades da cidade, 
gestores e funcionários das Unidades de Negócio da 
Fundação Padre Albino e a gestão e funcionários do 
Padre Albino Saúde, um dos benefi ciários da ala. “Nos 
últimos anos o “Emílio Carlos” mudou muito; estamos 
em obras na Ala Roxa para melhor atender aos pacien-
tes e vamos continuar atendendo os 143 leitos SUS que 
temos dentro do hospital. Esses 24 novos leitos da ala 
particular vão ajudar a custear os do SUS”, explicou o 
gerente de saúde do HEC, Benedito Rodrigues.

O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, 

da instituição em como realizar notifi cação 
de más notícias em situações críticas e como 
abordar a família para doação de órgãos, 
além de sensibilizar os profi ssionais de saúde 
na abordagem.

“Para médicos e enfermeiros, tão difícil 
quanto realizar complexos procedimentos 
que salvam vidas é noticiar a morte de 
pacientes a seus familiares e solicitar que 
a família autorize a doação de órgãos de 
quem morreu. Algo inerente à profi ssão, essa 
comunicação quando bem realizada ajuda 
pessoas a aceitarem melhor os fatos, pode 
minimizar a dor e ainda salvar outras vidas. 

Noticiar algo assim, portanto, exige muito do profi ssional, 
por mais experiente que seja”, afi rmou Camila Chieratto, 
enfermeira responsável pela Comissão Intra-Hospitalar 
de Transplantes (CIHT) da Fundação Padre Albino.

O médico intensivista Dr. Joel de Andrade, 

Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, enfatizou a importân-
cia que ações como a entrega de uma ala particular têm 
para os atendimentos assistenciais da entidade. “Em 2017 
tivemos um défi cit de mais de R$ 10 milhões entre os dois 
hospitais devido aos atendimentos SUS e R$ 2,5 milhões 
com o Recanto Monsenhor Albino. Graças a nossa visibi-
lidade, aos voluntários e a Padre Albino, a Fundação não 
passa por uma situação fi nanceira ruim, mas se mantiver-
mos o défi cit não teremos como cobrir os gastos e conti-
nuar a proporcionar saúde de qualidade; por isso estamos 
sempre em busca de novos recursos e meios para custear 
nosso atendimento, que permanece 100% no Hospital 
Emílio Carlos através de seus 143 leitos”, ressaltou.

O Bispo D. Octacílio Luziano da Silva, que com o ca-
pelão dos hospitais abençoou a nova ala, enfatizou que 
“a Fundação Padre Albino é uma entidade que luta pelo 
progresso da cidade e a que de forma mais ampla pres-
ta serviços de assistência”.

receberam pontuação máxima no segundo trimestre 
(abril, maio e junho). 

“Temos como meta unir mais forças para continuar-
mos trabalhando para que a humanização seja o refl exo 
do processo de trabalho de cada um”, elencaram os coor-
denadores dos Centros Integrados de Humanização dos 
Hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, respectivamente, 
Maristela Neves e Jeff erson de Souza.

coordenador estadual de Transplantes de Santa 
Catarina e membro da Câmara Técnica de Doação de 
Órgãos da CGSNT (Coordenação Geral do Sistema 
Nacional de Transplantes), destaca uma frase que nunca 
deve ser dita: “eu entendo sua dor”. “A pessoa pode 
responder com algo do tipo: ‘Entende, como? Você tem 
um fi lho? Ele morreu?’ Nessas horas, a base teórica e 
prática livrará o médico de situações constrangedoras. 
O certo é dizer: ‘não consigo nem imaginar o que você 
está sentindo agora’. Porque o médico/enfermeiro deve 
estar preparado não apenas para comunicar a morte, 
mas também para tentar salvar outras vidas, no caso 
por meio da doação de órgãos”, afi rmou.

A Fundação Padre Albino precisa captar R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para terminar o 
Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do 
Hospital de Câncer de Catanduva. Confi ra o que foi ar-
recadado até 31/08/18:

Eventos e doações ...................................................R$ 2.187.832,57
Doações através do site ...............................................R$ 46.170,76
Doações através do 0500 (2016 e 2017) ........................... R$ 3.403,72
Doações através da conta de energia elétrica .... R$ 326.167,00
Telemarketing ............................................................R$ 1.742.682,60
Cofre HCC ..........................................................................R$ 20.069,00
Nota Fiscal .....................................................................  R$ 324.635,89
Total ........................................................... R$ 4.651.501,51

Captômetro

Faltam R$ 348.498,46



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
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Dr. Wallysson Fernandes, Dr. Enrique Fernandes 
e Dr. Valconi P. da Silva.

Médicos participam de Congresso de Traumatologia

A Fundação Padre Al-
bino participou do Con-
gresso de Traumatologia 
e Ortopedia do Estado de 
São Paulo (COTESP) reali-
zado em agosto na cidade 
de Ribeirão Preto, através 
do Dr. Enrique Georgette 
Fernandes, ortopedista e 
especialista em cirurgia do 
joelho, que com o auxílio 
dos médicos residentes Dr. 
Valconi Pereira da Silva, Dr. 
Marcelo Pigatto D. Amado, 
Dr. Igor Prat Medeiros e Dr. 
Wallysson Fernandes apre-

sentaram o trabalho na forma de pôster “Perfil Epidemiológico das Fraturas do 
Planalto Tibial em Hospital Universitário”.

O trabalho mostrou o perfil epidemiológico de pacientes com fratura do pla-
nalto tibial atendidos no Hospital Padre Albino no ano de 2017, apontando que 
essas fraturas ainda são um desafio para o cirurgião e, dependendo da sua gravi-
dade, podem causar sequelas graves, mesmo com o tratamento adequado.

Além dos médicos que apresentaram o trabalho, estiveram presentes a pre-
ceptora de cirurgia de pé e tornozelo, Drª Milena Bolini, o preceptor de cirurgia 
de joelho, Dr. Enrique Fernandes, e o preceptor de cirurgia de ombro e cotovelo, 
Dr. Vitor Elias Correa.

Jornada O médico gastroenterologista Dr. Manoel da Costa Gondim Neto, 
docente do curso de Medicina da UNIFIPA, participou, em Campinas, nos dias 
31 de agosto e 1º de setembro, da 4ª Jornada Paulista de Doenças Inflamatórias 
Intestinais – Caipirão DII. A jornada contou com a participação de gastroente-
rologistas e coloproctologistas de todo o Brasil para discussão e atualização de 
diagnósticos e tratamento da doença de Crohn e de Retocolite ulcerativa.

Divulgação
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Marcos Scaldelai falou da sua carreira e do seu primeiro livro.

Folhetos, cartazes e testes foram usados para 
orientar os pacientes. A atividade foi importante para alunos e defi cientes.

Gincana dos 100 anos: 
HPA vence a primeira tarefa

Fundação faz campanha

Setembro Amarelo

Voto popular escolhe os melhores 

curtas-metragens sobre Padre Albino

Vivência de práticas de integração 

para pessoas com defi ciência

A Fundação Padre Albino, através dos hospitais Padre 
Albino, Emílio Carlos, de Câncer de Catanduva e do Cen-
tro Universitário Padre Albino, promoveu neste mês de 
setembro campanha interna de conscientização do sui-
cídio, denominada Setembro Amarelo.

Cartazes foram distribuídos nas unidades e peças di-
gitais de conscientização divulgadas nas mídias internas 
e redes sociais da Fundação. Para a idealizadora da cam-
panha, Adriana Tonon, psicóloga do Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico e Cultural (NAP) da UNIFIPA, o primeiro 
e o mais importante passo para a prevenção do suicídio 
“é você reconhecer os sinais de alerta em si mesmo e nas 
pessoas próximas e assim ter a capacidade e a oportuni-
dade de ajudar”.

Com 648 curtidas o público escolheu “The Tarde, com 
Daniel Henrique”, produzido pelo aluno Daniel Henrique 
dos Santos Silva, sob a orientação da Profª Kelli Cristina 
Carreto Fonseca, do Ensino Fundamental da EE Giuseppe 
Formigoni, de Santa Adélia, o melhor curta-metragem 
do concurso “Curta Padre Albino”.

“Sonhando os sonhos de Deus”, produzido pelos alu-
nos Lara Luísa Rodrigues, Nicola Diniz Martin, Guilherme 
Adriano Zucchi, Lucilene Zucchi Zanini e Raissa Gabrielly 
Cascão, com orientação do Prof. Wander Gustavo Arf, do 
Ensino Médio da EE Paulo de Lima Corrêa, de Catandu-
va, com 611 curtidas, fi cou em segundo lugar, seguido 
de “Projeto Curta Padre Albino”, produzido pelos alunos 
Ana Júlia dos Santos, Natália de Oliveira Vieira e Ana Lau-
ra Nunes Pereira de Rosa, com orientação da Profª Eliana 
Maria Afonso, do Ensino Fundamental da EE João Gomie-
ri Sobrinho, de Palmares Paulista, que teve 464 curtidas.

O concurso, cujo tema foi “Perpetuando a solidarie-
dade”, teve dez vídeos inscritos e o objetivo de promover 
e incentivar o uso de curtas-metragens como material de 
apoio pedagógico em salas de aula para conhecimento 
e divulgação da obra de Padre Albino em comemoração 
aos 100 anos de sua chegada a Catanduva.

O aluno, o professor e a escola vencedora ganharão 
prêmios. A partir do segundo lugar o prêmio será dado 
somente ao aluno. A data para premiação será marcada 
pela Comissão Organizadora. Os três curtas-metragens 
vencedores podem ser vistos no site http://fundacaopa-
drealbino.org.br/100anos

Os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educa-
ção Física promoveram no Complexo Esportivo da UNI-
FIPA a ofi cina “Vivências em atividades físicas e esportes 
adaptados” com a participação de seus alunos e assisti-
dos da APAE de Catanduva, Instituto dos Cegos, Projeto 
Criança, Cidadão do Futuro e da Coordenadoria de Inclu-
são Social do município.

A atividade fez parte da programação da Semana da 
Pessoa com Defi ciência e o responsável pela dinâmica, 
Prof. Me. Cássio Gonçalves, ressaltou a sua importância 
para os defi cientes e alunos. “É uma grande oportuni-
dade que a UNIFIPA tem de proporcionar essa interação 
e vivência para nossos alunos, para que aprendam na 
prática as atividades de integração voltadas para este 
público”, fi nalizou.

Exposição A exposição fotográfi ca itinerante “A vida 
e obra de Padre Albino” fi cou no PAS – Padre Albino Saú-
de até o fi nal do mês de setembro, na recepção do plano. 
A mostra faz parte da programação comemorativa do 
centenário da chegada de Padre Albino a Catanduva e 
revela, através de fotos, a trajetória caridosa, próspera e 
importante do sacerdote no desenvolvimento social e 
econômico da cidade.

O Hospital Padre Albino/HPA (Equipe Branca) foi 
o vencedor da primeira tarefa social mensal obriga-
tória da I Gincana Socioeducativa da Solidariedade, 
promovida pela Fundação Padre Albino entre seus 
funcionários para comemorar os 100 anos da che-
gada de Padre Albino a Catanduva. As equipes tive-
ram a missão de vender o maior número de rifas do 
Renault Kwid pró HCC/Hospital de Câncer de Catan-
duva. Cada uma das oito equipes, obrigatoriamente, 
deveria vender um talão com 25 números.
O resultado final foi:
Hospital Padre Albino - 373 números - 11.190 pontos; 
UNIFIPA - 273 números - 8.190 pontos; 

Ligas da Medicina realizam ações no Dia nacional de combate ao fumo

Semana do Administrador aborda

atualidades com renomados profi ssionais 

No período de 10 a 14 de setembro foi realizada, 
no Câmpus São Francisco, a XXVII Semana do Admi-
nistrador de Catanduva com palestras de especialistas 
renomados. O evento contou com a participação de 
alunos e docentes interessados nas propostas inova-
doras trazidas pelos protagonistas.

O ponto alto da Semana foi a palestra do catandu-
vense Marcos Scaldelai, presidente do LIDE (Grupo de 
Lideranças Empresariais) e ex-presidente da Bombril. 
Outros destaques foram a egressa do curso, Laura 

No Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agos-
to), as Ligas de Pneumologia e Terapia Intensiva (LPTI) 
e Medicina da Família e Comunidade (LMFC) do curso 
de Medicina da UNIFIPA realizaram ações antitabagis-
mo no Hospital Emílio Carlos durante toda a manhã. 
Cerca de 40 alunos promoveram conscientização jun-

Lima, que abordou os desafi os do administrador con-
temporâneo; os supervisores da Cocam – Cia Café So-
lúvel e Derivados, Antonio Dárcio Beneduzzi Junior e 
Roseani Caseri Pereira, que falaram sobre questões de 
sustentabilidade, e o diretor da Bella Capri e egresso 
do curso de Administração, Mário Augusto Zanin Co-
vizzi, que contou a história de empreendedorismo da 
empresa. No dia 14, os coordenadores do curso e de 
extensão promoveram avaliações sobre os temas dis-
cutidos durante a Semana.

Hospital Emilio Carlos - 225 números - 6.750 pontos; 
APAS - 200 números - 6.000 pontos;
Coordenadoria Geral - 75 números - 2.225 pontos;
Colégio Catanduva - 65 números - 1.890 pontos; 
Recanto Monsenhor Albino - 50 números - 1.500 
pontos;

AME Catanduva - 25 números - 750 pontos
A tarefa social mensal obrigatória do mês de se-

tembro foi a doação de feltro para o Ateliê Amor ao 
próximo. O encerramento da gincana será no dia 15 
de dezembro, às 09h00. As equipes participarão de 
atividades esportivas e culturais nas dependências 
do Centro Esportivo do Câmpus Sede da UNIFIPA.

to aos pacientes, além da realização de teste de espi-
rometria, aparelho capaz de medir a capacidade de 
ventilação pulmonar.  

Os estudantes orientaram os pacientes que aguar-
davam consultas agendadas sobre os malefícios do 
fumo com folhetos e cartazes. No período entre 7h00 
e 11h00 cerca de 50 testes de espirometria foram reali-
zados, sendo que destes seis apresentaram alterações. 
Os pacientes foram encaminhados para uma segunda 
avaliação. Nessa etapa, além de checar o histórico fa-
miliar e pessoal do fumante, exames complementares 
com aparelhos específi cos foram realizados e posterior-
mente consultas serão agendadas para esclarecimen-
tos clínicos.

A acompanhante de paciente Inês Amiante disse 
que “é muito importante a realização de dias especiais 
como este para que a população saiba dos perigos que 
o cigarro causa para a saúde. Estão de parabéns todos 
os futuros médicos que tiveram a iniciativa de realizar 
esse evento”, elogia Inês.

Divulgação
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Missa de abertura.

AME: apresentação da orquestra de 
viola caipira Novo Mundo

Colégio Catanduva: Concurso de 
música

HEC: Ações de saúde.

HPA: Prevenção em saúde.

PAS: Entrega de brinquedos à Casa da 
Criança Sinharinha Netto.

UNIFIPA: Palestra do Prof. Dr. 
Cesar Ap. Nunes.

3ª Idade: Café solidário no Recanto 
Monsenhor Albino.

AME: apresentação do Coral do CPP.

Colégio Catanduva: Concurso de 
redação.

HEC: Café da manhã para funcionários.

HPA: Visita ao Museu Pe. Albino.

PAS: Exames e orientações gerais.

UNIFIPA: Palestra Prof. Dr. 
Carlos Roberto Jamil Curi

Administração: Projeto Primavera 
Vermelha.

Biomedicina: análise da água da FPA.

HEC: Café da manhã para pacientes.

HPA: Café temático.

Museu Padre Albino: Novas peças.

Recanto: Chá para os benfeitores.

PAS: Asilo S. Vicente - aferição de pressão 
e glicemia.

Administração: Encontro Bairro-Escola.

Biomedicina: Visita solidária aos 
pacientes do HEC.

Fundação Padre Albino na praça.

HPA: Intervenção artística.

PAS: Apresentação do coral Vozes de 
Catanduva.

UNIFIPA: Mini-cursos.

Missa de encerramento.


