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Fechamento Autorizado, pode
ser aberto pela ECT

Direito Unifipa é premiado
Governador Doria autoriza a construção de
novos prédios para quimioterapia e hemodiálise na 7ª edição do Selo de
O governador João Doria assinou, no Teatro Municipal Aniz Pachá, dia 11 de março, os ‘autorizos” para construção de novos prédios da Oncologia e do Serviço de Hemodiálise da Fundação Padre Albino. Última página.
Comunicação/FPA

Qualidade OAB

O curso de Direito da Unifipa recebeu o “Selo de
Qualidade OAB Recomenda” na 7ª edição do Selo
de Qualidade OAB, dia 16 de março, em Brasília. A
premiação expressa reconhecimento às instituições de
educação superior cujo curso de graduação em Direito
apresenta elevado padrão. Página 5.
Divulgação

Dr. Nelson Jimenes, reitor, e Dr. Luís Rossi, coordenador do curso de Direito da Unifipa, receberam a premiação de representante da OAB.

Criado setor para
estimular a melhoria de
processos nos hospitais
Doria mostra para o público presente o “autorizo” para construção dos dois prédios.

Colégio Catanduva oferece projetos
especiais aos alunos
Em parceria com a Unifipa, o Colégio Catanduva divulgou os projetos especiais de sua grade curricular. O
aluno matriculado pode escolher entre quatro opções de projetos, desenvolvidos nos laboratórios dos cursos de
graduação da Unifipa, sob orientação de um professor. Página 9.

Recentemente foi criado o Escritório de Melhoria
de Processos, que integra o Núcleo da Qualidade dos
hospitais da Fundação Padre Albino. Ele tem como
objetivo alinhar o ambiente operacional com a direção estratégica, visando o crescimento sistêmico e a
identificação de oportunidades de melhorias, criando
uma cultura orientada para a melhoria de processos
com uso de ferramentas Lean Six Sigma e da Qualidade. Página 11.

Unifipa lança Programa
de Pré-Iniciação
Científica para alunos
do Ensino Médio

Homenagem A vereadora e médica-veterinária Ivânia Soldati visitou a Fundação para conhecer
o projeto “Cãoterapia”, desenvolvido pelo Comitê
Hospital Amigo do Idoso do Hospital Emílio Carlos
(HEC). O projeto foi homenageado na Câmara Municipal de Catanduva com Moção de Congratulações,
aprovada por unanimidade. Página 6.

Os benefícios da
batata-doce.
Página 4

Cuidados pessoais A Fundação Padre Albino
promoveu a Semana da Mulher para colaboradoras das suas Unidades de Negócio, cujas atividades
aconteceram de 7 a 11 de fevereiro nos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos. Página 10.

Emílio Carlos retoma atividades
com acompanhantes.
Página 6

A Unifipa lançou o Programa de Pré-Iniciação
Científica com o objetivo de promover a cultura científica aos estudantes do Ensino Médio, mediante o
desenvolvimento de projetos de pesquisa em todas
as áreas dos seus
cursos, sob orientação de docente
em colaboração
com docente da
escola parceira.
Página 7.

Embaúba
abraça o HCC.
Página 12
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EDITORIAL

Boas notícias para
saúde e educação
Que Padre Albino pediu e o Vaticano enviou a Catanduva a Ordem
dos Padres Doutrinários? Com isso foi
construída nova igreja, o Santuário de
Nossa Senhora Aparecida, e criada
nova paróquia.
Que no início apenas Minguta e o
Sr. Manoel Estrela defendiam Padre Albino perante a população que não o
aceitava?
OBS: saiba mais no Centro Cultural
e Histórico Padre Albino, na Rua Belém, 647. Atende de segunda a quinta-feira das 7h às 17h e sexta-feira das
7h às 16h; não fecha para o almoço;
telefone 3522.4321.

MÃOS
ESTENDIDAS

Sesi doa 206 gelatinas para o HCC
O Sesi Catanduva realizou campanha de
arrecadação de gelatinas entre os alunos e o
resultado foi a doação de 206 caixas que serão
utilizadas nas refeições dos pacientes internados
do HCC. Atualmente, o Serviço de Nutrição e
Dietética do Hospital Emílio Carlos, responsável
pela alimentação dos pacientes oncológicos,
prepara 800 refeições diárias entre café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia. A sua
escola também pode colaborar com o Hospital
de Câncer de Catanduva. Realize ação entre os
alunos e, além de promover a integração da comunidade, você pratica a solidariedade e ajuda
no custeio do tratamento oncológico.
Visita a escolas
O HCC está promovendo campanhas de
arrecadação de lacres de alumínio e tampinhas plásticas nas escolas de Catanduva e
região. A primeira escola a receber a equipe

EXPEDIENTE
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação interna editada pela Assessoria de Imprensa da Fundação
Padre Albino.
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Duas excelentes notícias. Para os usuários do
SUS de Catanduva e dos
18 municípios da região:
o governo do Estado autorizou a construção de
novos prédios para os
Serviços de Quimioterapia e Hemodiálise da Fundação e para os alunos
e futuros alunos do curso de Direito da Unifipa: o
recebimento da OAB Federal do ‘Selo de Qualidade OAB Recomenda’. Honraria para poucos, pois
são inúmeros os cursos espalhados pelo Brasil com
qualidade duvidosa.
Ainda na educação, a Unifipa firmou parcerias
com a ACE e a ARCOS e lançou programa de pré-iniciação científica para alunos do Ensino Médio,
que têm a oportunidade de conhecer uma área
fascinante. No mesmo sentido, o Colégio Catanduva oferece projetos especiais aos seus alunos,

desenvolvidos nos laboratórios da Unifipa.
Neste mês comemorou-se o Dia Nacional
do Ouvidor; a Ouvidoria é excelente ferramenta
para melhoria dos serviços para o consumidor e
é atuante na Fundação. A mulher foi destaque,
com inúmeras atividades voltadas a elas em todas as unidades.
Recém criado, o Escritório de Melhoria de Processos objetiva a identificação de oportunidades
de melhorias nos hospitais, beneficiando funcionários e pacientes. E para não dizer que não falei da
Covid, matéria publicada no jornal Folha de São
Paulo traz alerta de especialistas, entre eles Christovam Barcellos, pesquisador do Observatório
Covid-19 da Fiocruz, de que “Não usar máscara
pode favorecer o surgimento de variantes da Covid”. Aí fica a critério de cada um.
Boa leitura e até a próxima edição.

foi o Colégio Ressurreição, que já está coletando
os materiais. “Visitaremos todas as escolas para
que nos ajudem nas campanhas. Não custa nada
para a escola e nem para o aluno; pelo contrário,
eles contribuem com o meio ambiente e o HCC
destina os materiais para reciclagem e reverte os
recursos para custeio do tratamento oncológico”,
disse o coordenador de Captação de Recursos,
Júlio César Luís.
As escolas interessadas na campanha devem
entrar em contato pelo 17 3311 3365 ou pelo
WhatsApp 17 99789 8343.

ca; na Banca do Portuga, na Rua 7 de setembro, 449; na Banca do Vicente, na Rua Ceará,
357, e em todas as farmácias da Rede Central.
A revista traz conteúdos sobre as campanhas
realizadas, ações dos voluntários e orientações
e fluxos de tratamento. Em sua primeira edição,
ela foi produzida pelo setor de Comunicação e
Marketing da Fundação e o valor simbólico da
venda é destinado para o custeio do tratamento
oncológico dos pacientes de Catanduva e região.

Doação de roupas
O GAC (Grupo de Ajuda Comunitária) do curso
de Medicina da Unifipa/Fameca realizou Trote Solidário e arrecadou 2 mil peças de roupas, doadas
para o HCC. As roupas, coletadas na comunidade
pelos alunos, serão separadas, parte será doada ao
Fundo Social de Solidariedade do município e as demais vendidas em bazar que o HCC realiza anualmente e reverte o valor para o tratamento oncológico
oferecido gratuitamente para Catanduva e região.
Revista do HCC é vendida em bancas e farmácias
A revista do HCC está disponível para venda
por R$ 5 na Banca do Rossi, na Praça da Repúbli-

Mauro Assi - Editor.

Cabelos
Giovana Trazzi, da cidade de Catiguá, doou
cabelo para a produção de perucas para as pacientes, roupas e calçados novos para a realização do bazar pró HCC. As peças são vendidas
a valores acessíveis e revertidas para o custeio
do tratamento oncológico.
Beatriz de Oliveira, de Catanduva, também
doou cabelo.
Ana, da cidade de Amparo/SP, enviou a sua
mecha de cabelo para produção de perucas.
Sorvete
A Icecreamy firmou parceria com o HCC e
doará semanalmente 20 litros de sorvete para
os pacientes oncológicos em tratamento nos setores de Quimioterapia e Radioterapia.

Relatório da Ouvidoria - FEVEREIRO/2022
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COORDENADORIA GERAL
Giovani dos Santos Quijada
Rosival Rodrigues da Silva
Ederson Donizete Sando
Tiago Coutinho de Almeida
Willian Nakamoto Busnardo
- Daiane Keli Pekin
- Izabela da Silva Martins
- Jhonatas da Silva Oliveira
- Edegar Durigan Junior
- Vinicius Ferreira de Carvalho
- Luiz Felício Bianchini Chaves
- Carlos Daniel Perez
- Rafael Rios de Oliveira
-

HOSPITAL PADRE ALBINO
01 - Vitória Alexia Barroso
02 - Flávia Cristina França
Luzia Machado Gonçalves
Rosicler Dias Pereira Maglio
03 - Cleisiele Ap. Tafner Amaral
Gabriel Tucceri Uemura
Ingriti Ap. M. de Lobo Braz
Josiane de Paula Souza
Lara Alvares Coghi
Rosana Pereira da S. Plata
04 - Camila Redígolo R. Bahillo
Daniela Ap. Jacintho Tinti
Jéssica Ap. Sabião Paes
Leonardo José Ribeiro Garcia
Midian Micheli de C. Roque
Tatiana Silveira Sant’Ana
05 - Catiana Cristina T. de Sousa
Damaris Eloá Lúcio
Edicleia Mendes Lima
Eliene Pereira A. dos Santos
Luciana Paschoalotto
Regina P. Pereira Pardim
06 - Dayane Ariele Gouvea
José Nilton Oliveira Matos
07 - Andreia Fogaça Hessel
Joana Darc de Oliveira Rossi
08 - Ana Júlia Camargo
Manoel da Silva
Patrícia Aparecida Fernette
Silvéria Aparecida Rosa
Valdinei Pinto
10 - Ana Cláudia T. de Castro Lopes
Joselita dos Santos da Silva
Laura Esteves Netto
11 - Alessandra Silva Santos Novais
Cíntia dos Santos Pinto
Dra. Fabiana Zocchi Darme
Leandro Augusto Baijo Dias
Tatiana de Oliveira Alonso
12 - Adriana Silva Machado Cardoso
Dr. Juarez Fortunato Braga
Renata Baida Moreno
13 - Alexsandra Rosa de Carvalho
Hellen Roberta Favarão
Jaqueline dos Santos Alves
Rozena Donizetti Chara Magni
14 - Claudemir Curan
Elaine Ap. Ramos de Melo
Ivonete Tavares Gobetti
Stefhani Katrini C. Martin
15 - Ana Lúcia dos Santos
Letícia Cristina de Freitas Silva
Marisa Cristina Alexandre
Mayara Amanda de C. Bochi

16 - Elaine Marta Rorato
16 - Maria Estela Ribeiro
Paloma Toquero Tomé
Vanessa R. Sant’Anna Fujitani
Viviane Cristina da S. Zerbinatti
17 - Maria Irene de Oliveira Lamana
Patricia A. Cordeiro Bergamasco
Taís Cristina Silva Santos
18 Angela Gomes da Silva
Emely Gabrielli dos Santos
Dr. José Braz Cotrim
Loana Rodrigues de Souza
Osmar José Alves
19 - Aldiane da Conceição de Sousa
Lívia Silvestre
20 - Carolina Conceição de Souza
22 - Edilaine Fernanda Carlotto
Edna Brito de Souza
24 - Aline Cristina L. Machado
Ygor Dourado Trida
25 - Daniele Leandro da Costa
Iglair Ap. Pereira Pinto
Laís Gonçalves da Silva
26 - Mirtes Salai de Souza
27 - Bruna Pereira
Marcos Roberto Bertoluci
Miriam Alves L. Eufrázio
Rafaela Adami Marion
Rita de Cássia Lima
Vânia Cristina de Souza
28 - Maria Eduarda Pereira
Regiane R. Nunes Correia
30 - Clodoaldo Silva
Giovani Rodrigues da Silva
Dr. Rodrigo Tavares Correa

20 - José Ribeiro Lino Junior
21 - Elisanete Vieira Lima
Leandra Donizete Rodrigues
Lucilene M. da Silva Santana
22 - Ana Beatriz Francisco da Silva
Luciana M. Veronezzi da Costa
Paulo Francisco dos Reis
24 - Avila S. de Souza Silva Moreira
25 - Aialla R. dos Santos Correia Sales
Katrine Beatriz de Melo
Stefania Pereira de Araújo
Tânia Azevedo da Silva
26 - José Henrique Alexandre
Lúcia Helena Rodrigues
Sueli Ap. Furtado Romana
27 - Geraldo Sávio Ramos
Luana Faustino dos Santos
Márcia de Sousa Oliveira
Silvia Goveia de Oliveira
28 - Christiano Ap. dos Santos
Eliete Maria Delatore
Jesus Custódio Braga
Maria Raimundo Biasioli
29 - Jeferson Coelho Spósito
Thairine Lucas Pereira
30 - Fabrício Marques Gumerin
Fernanda P. Borges Miesa
Giovana Marques Cazzoli
Raquel Renata J. de O. Luzia
Thainá Ohana Scarpeta

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
02 - Claudio Monteiro da Silva
Ivete H. de Andrade Leite
03 - Antenor João José de Matos
04 - Suelen Maria da Silva Vieira
06 - Ágata Ferreira
Aleksandra Marja Frutero
Daniele Campagnoli Marton
Karina Raya
Valéria Cristina Pereira da Silva
09 - Matheus Bovoni Amorim
10 - Bruna Gabriela de Oliveira
11 - Ana Cláudia Franzin
Ana Paula dos Santos
Ana Paula F. Teixeira Egri
Letícia Gomes da Silva
12 - Ana Helena F. Stabile
Geralda Ap. Quinalha Benites
Pamela C. de C. dos Santos
13 - José Roberto de Freitas
Juliana Rodrigues Braguim
Maria do Carmo Matias
Mariani Cristina Ferreira
14 - Cláudia Mendes de Souza
Diva dos Santos Félix
Santa de Fátima Correa
15 - Pablo Henrique Silva
17 - Nayara Thainan R. Nunes
18 - Ademilson Ronzani
Catieles Fernanda dos S. Fernandes
Letícia Bárbara Saturnino
Marta Regina de Morais Franco
19 - Pedro Henrique do Amaral
Regina de Fátima Barbosa Ramos
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RECANTO MONSENHOR ALBINO
07 - Silvia Helena Galetti Moreno
AME - AMBULATÓRIO MÉDICO
DE ESPECIALIDADES
- Nilva Lourenço da Silva
- Maria Ap. da Silva Menezes
- Archimedes dos Santos
- Márcio Honório da Silva
- Michele Fernanda J. de Azevedo

COLÉGIO CATANDUVA
Profa. Adelza Maniezzo Fachini
Profa. Fabiana Fiorim Checconi
Prof. Paulo Leonardo Brunetti
Kátia Cristina de A. Barro
Luciane de Oliveira Santos
22 - Marlene Sanches Spineli
10
11
12
16
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06
07
09
10
16
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19
20
24
27
29
30

-

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE
ALBINO - UNIFIPA
- Prof. Bruno Ziade Gil
- Prof. José Claudinei Cordeiro
- Profa. Jane Lucy Corradi
- Prof. Maurício Ferraz de Arruda
- Juarez Pereira
- Fuad Hasan Husien Ali
- Prof. Renato Rissi
- Profa. Giovana Spina
Profa. Tainara Costa
- Prof. José Cláudio Jambassi Filho
- Prof. Jussemar Roces Rios
- Prof. Igor Augusto Braz
- Profa. Dirce Aparecida Gimeniz
- Profa. Márcia M. Peres de Vitto
- Marceli Cezaretto
- Prof. Celso Pereira Neris Junior
Elizabeth Ap. Dezordo Vaqueiro
- Prof. Luís Antonio Rossi
- Alexandre Haddad de Souza
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Luís Antonio
Zanardi
Com 41 anos de Fundação
Padre Albino, Luís Antonio Zanardi passou de técnico de laboratório de análises clínicas à
suporte técnico de audiovisual.
Luís iniciou sua carreira no Hospital Padre Albino atuando como
estagiário do laboratório, onde
permaneceu por 9 anos até ir
morar em Teresópolis atuar na
área em uma faculdade de Medicina daquela cidade.
Em 1990, Luís retornava para
a Fundação onde trabalhou por
dois anos na Manutenção e em
seguida no Audiovisual (Tecnologia da Informação) da Faculdade
de Medicina (FAMECA).
“Estudei muito para conseguir
atender e desempenhar um bom
trabalho na área. Implantamos o
projeto do Anfiteatro Padre Albino,
junto com o Dr. Valiatti. Na época,
as aulas eram por slide e transparência e instalamos projetores,
modelamos a estética e a iluminação para atender aos professores e
alunos da melhor forma possível”,
explicou Luís sobre a mudança na
sua carreira profissional que aconteceu pela alta periculosidade da
profissão na época. “Não tínhamos os recursos e as tecnologias
que temos hoje, que tornam o desempenho da função muito mais
seguro ao lidar com risco biológico e perfuro cortante”, constatou.
Fora da FPA, a paixão de Luís
é a pescaria. “Gosto de pescar e
da vida tranquila que o contato
com a natureza proporciona. Sonho em morar em um rancho no
Araguaia, na divisa do Tocantins
com o Pará”.
Sobre a longa jornada dentro da instituição, Luís ressaltou o
conhecimento e as amizades que
conquistou ao longo dos anos.
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O prazer de fazer o bem é
maior do que recebê-lo.
Epicuro

Os benefícios da batata-doce
A batata doce é parceira indispensável de
quem treina, mas você conhece os reais benefícios
da batata-doce? Rica em fibras solúveis, ela é um
alimento super saudável, pois fornece ao nosso
corpo importantes nutrientes, como ferro, potássio,
ácido fólico, vitaminas A, B, C, K e E etc. Todas
essas vitaminas e minerais auxiliam no funcionamento do organismo, prevenindo doenças e aumentando a performance nos treinos.
Saiba alguns dos benefícios:
1. Fornece energia durante todo o treino.
A batata-doce é carboidrato de baixo índice glicêmico, pois além de ser lentamente absorvido pelo
organismo, não eleva os níveis de açúcar no sangue. Dessa forma, o corpo tem energia para disponibilizar aos músculos durante toda a atividade
física. Por isso, o ideal é consumir o alimento antes
de iniciar os treinos.
2. Auxilia no ganho de massa muscular.
Outros importantes nutrientes da batata-doce são
as fibras e o potássio. O primeiro é essencial para
ajudar a controlar o apetite, auxiliar a digestão e
reconstruir os músculos. Já o segundo é fundamental para garantir a contração e o relaxamento
adequado dos grupos musculares, além de evitar
dores, câimbras e outros desconfortos. Sendo assim, é importante ingrediente para quem deseja
ganhar massa.
3. Ajuda a emagrecer. Ao entrar em contato
com a água do estômago, a fibra solúvel presente
na batata-doce forma um gel que propicia uma digestão mais lenta, contribuindo com a sensação de
saciedade. Ao permanecer no aparelho digestivo
por um bom tempo, o alimento ajuda controlar o
apetite e os sinais de fome, auxiliando o processo
de emagrecimento.
4. Desintoxica o organismo. Rica em poderosos componentes antioxidantes (criptoxantina,
antocianina e vitamina A), a batata-doce ajuda a
expulsar as toxinas acumuladas no organismo.
Entre os benefícios da batata-doce, além de
diminuir o inchaço, essa desintoxicação aumenta
a disposição para os treinos, reduz a possibilida-

CURIO
SIDADE
Por que as páginas
amarelas são amarelas?
Impressas em papel de baixa qualidade,
as listas comerciais rapidamente adquiriam
coloração amarelada e envelhecida. Em vez
de fazer grandes investimentos para corrigir o
problema, os editores optaram por imprimi-las
em papéis realmente amarelos, que inclusive
geram uma boa leitura. Curiosidade: a China é
um dos poucos países onde as "páginas amarelas" são brancas!
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

de a indisposição e a fadiga e diminui as dores
musculares. Além disso, o sistema imunológico fica
reforçado e, como consequência, diversas doenças
são evitadas.
5. Diminui o colesterol. Ao serem digeridas, as
fibras solúveis se unem às gorduras e aos açúcares,
fazendo com que eles sejam facilmente eliminados
por meio das fezes. Esse processo diminui as taxas
de colesterol, prevenindo doenças cardiovasculares,
como o AVC e o infarto. Além disso, o inchaço abdominal causado por má digestão é minimizado.
Mas, atenção: para garantir a ação benéfica das
fibras, é muito importante que o indivíduo beba bastante líquido por dia. Por isso, leve uma garrafinha
de água sempre com você aonde for!
6. Desinflama o organismo. Rica em propriedades anti-inflamatórias (vitamina C, vitamina
B6, betacaroteno, manganês e outras), a batata-doce também é capaz de auxiliar na prevenção e
na cura de inflamações internas e externas, como
a artrite reumatoide. A batata-doce desinflama o
organismo e aumenta a disposição.
7. Controla o açúcar no sangue. Como o tubérculo é rico em fibras solúveis, ele auxilia no controle do colesterol e da glicose, impedindo a passagem dessas substâncias para a corrente sanguínea.
Além disso, o baixo índice glicêmico do carboidrato
libera, lentamente, açúcar no organismo. Como
esse açúcar (em pequena quantidade) é disponibilizado no sangue de forma gradual, ele não estimula
a insulina - hormônio que facilita o ingresso da glicose em algumas células. Por isso, a batata-doce
pode ser consumida, inclusive, por diabéticos.
8. Aumenta o bom humor. Com a rotina
cada dia mais corrida, é comum o estresse. A batata-doce é rica em vitaminas do complexo B que,
juntas, desempenham um importante papel na
manutenção da saúde mental das pessoas. Afinal,
elas são necessárias para a produção e para o estímulo da serotonina, hormônio neurotransmissor
que é responsável pelas sensações de bem-estar e
relaxamento.
9. Ajuda a manter a saúde das futuras mamães em dia. As futuras mamães também têm
muito a ganhar com a ingestão regular do tubérculo. Isso porque o alimento é rico em diversas substâncias benéficas para quem está grávida, como
o ferro e o ácido fólico - nutrientes que evitam a
anemia.
10. Mantém pele e cabelo saudáveis. A
batata-doce mantém o cabelo e a pele saudáveis.
Ela também tem importantes nutrientes benéficos
para a pele. A vitamina A, por exemplo, protege
contra os danos causados pelo sol. Já a C e a E
estimulam a produção de colágeno, proteína fibrilar responsável por manter a derme sempre jovem.
Além disso, o betacaroteno presente no tubérculo
é importante nutriente para os cabelos, já que ele é
capaz de fortalecê-los e promover um crescimento
mais rápido.
No entanto, apesar de ser saudável, o alimento deve ser consumido de forma moderada.
A quantidade ideal vai variar de acordo com as
necessidades calóricas de cada pessoa. Por isso, é
interessante buscar auxílio de nutricionista. O cozimento é a melhor forma de prepara-la. Só não
vale exagerar no tempo de cocção para que não
perca as suas propriedades.

CULINÁRIA
PÃOZINHO DE BATATA DOCE
Ingredientes
2 ovos
1 xícara de batata doce cozida no vapor e
amassada
1 e ½ xícara de leite em pó
1 colher de sopa de azeite
1 colher de chá de fermento em pó
Pitada de sal
Modo de preparo: Misture todos os ingredientes até que fique uma massa homogênea e um pouco pegajosa. Pegue pequenas
porções e molde com as mãos untadas com
azeite. Distribua em assadeira também untada e leve para assar em forno pré-aquecido a 180º por, em média, 12 minutos ou
até que esteja um pouco dourado por cima.
Fique de olho, pois assa muito rápido.
Dica: não cozinhe a batata doce na água.
Você pode assar no forno com a casca enrolada em papel alumínio. Quando cozida
na água a massa do pãozinho fica mais
mole e não cresce tanto. Intolerante à lactose use o leite sem lactose. Use o leite ninho integral por ter a composição com menos ingredientes.

COXINHA DE BATATA DOCE
Ingredientes
1 batata doce cozida
40 g de queijo coalho cortado em cubinhos
70 g de frango desfiado já temperado
Farinha de linhaça dourada
Modo de preparo: amasse a batata doce
sem casca com o garfo e faça bolinhas
no tamanho da coxinha que você quer.
Amasse a bolinha e recheie com o frango
e queijo. Feche cuidadosamente a massa,
fazendo formato de coxinhas. Depois de todas prontas, empane na farinha de linhaça.
Deixe no forno, a 200 graus, por aproximadamente meia hora.

Coma ovo!
Estudiosos norte-americanos concluíram que o
ovo é bom para quem tem síndrome metabólica.
Eles deram, diariamente, três ovos ou outro item
livre de colesterol a voluntários com a doença –
todos seguiam uma dieta de emagrecimento. Em
12 meses, quem comeu ovo não apresentou alterações no colesterol LDL (ruim). Já as taxas do
colesterol HDL (bom), subiram. Alguns, no entanto, acham que por causa da dieta, os pacientes
perderam peso, o que também impacta nesses
parâmetros. Na dúvida, melhor ficar só com duas
unidades semanais.
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Ouvidoria: um desafio diário de
acolhimento e orientação
Comunicação/FPA

A Ouvidoria auxilia o cidadão em suas
relações com os serviços prestados.
No dia 16 de março comemorou-se o Dia Nacional do Ouvidor, profissional que auxilia o cidadão em suas relações com os serviços prestados

atuando nos setores de Ouvidoria, espaço estratégico e democrático de comunicação, pautado nos
princípios éticos, favorecendo mudanças e ajustes
nas atividades e processos das instituições e garantindo a qualidade na prestação de serviços.
A Fundação Padre Albino conta com Ouvidoria em seus hospitais – Padre Albino, Emílio Carlos
e HCC, com quatro profissionais que, com flexibilidade, conhecimento de estrutura e discrição, auxiliam nas demandas diárias fazendo a ponte entre
clientes e gestão para melhor resolutividade das
questões, visão ampla do atendimento prestado e
melhora nos processos.
“Ao longo dos últimos cinco anos pudemos
notar, por meio da troca de experiências, a força

Direito Unifipa é premiado na
7ª edição do Selo de Qualidade OAB
O curso de Direito da Unifipa recebeu o “Selo
de Qualidade OAB Recomenda” na 7ª edição do
Selo de Qualidade OAB, que aconteceu neste dia
16 de março, na sede do Conselho Federal da OAB,
em Brasília. A premiação expressa reconhecimento
às instituições de educação superior cujo curso de
graduação em Direito apresenta elevado padrão.
A premiação, que representa uma luta histórica
da OAB em defesa da qualidade do ensino jurídico
no Brasil, contou com a participação do reitor do
Centro Universitário Padre Albino/Unifipa, Dr. Nelson Jimenes, e do coordenador do curso de Direito, Prof. Dr. Luís Antonio Rossi.
"A outorga do Selo de Qualidade pela OAB ao
curso de Direito da Unifipa coroa a incansável dedicação comprometida aos estudos do Direito, desenvolvidas com amor e entusiasmo pelos estudantes e
professores do curso, com total amparo institucional", afirmou Rossi.
Nesta edição, 192 instituições de ensino superior foram agraciadas. Ao discursar durante a
solenidade, o presidente da OAB, Beto Simonetti,
reforçou o prêmio como um instrumento que contribui para garantir a qualidade do ensino jurídico.
“As instituições que estão representadas aqui nesta
solenidade merecem o reconhecimento da Ordem
em função da proficiência e da eficácia do ensino
que é prestado”, explanou Simonetti.
Para o reitor da Unifipa, Dr. Nelson Jimenes, “esse
selo é o reflexo da formação dos nossos alunos num
universo de 1.792 cursos de instituições de ensino
superior de todos os Estados do Brasil. A satisfação é
enorme pelo reconhecimento do trabalho incansável

na busca da qualidade”. Para Dr. Nelson Jimenes,
“essa qualidade de ensino fica muito clara no resultado que os discentes obtiveram na aprovação em
cinco Exames da OAB, além do excelente aproveitamento deles no Enade—Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, promovido pelo MEC”.
Por fim, o reitor completa que “essa distinção
nacional enche de orgulho a UNIFIPA e a Fundação
Padre Albino. O ensinamento que os nossos alunos
recebem é o espelho do trabalho dos professores e
de toda comunidade acadêmica. A eles toda a nossa homenagem; são bacharéis do mais alto grau”.
Entre outros representantes do sistema OAB
participaram da solenidade o coordenador nacional do Exame de Ordem, Celso Barros Coelho, o
presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem, Marco Aurélio Choy, e o professor titular da
UnB, Mauro Luiz Rabelo, responsável pelo método
estatístico adotado para a concessão do selo.

Pediatria

Cirurgia Geral
Gastroenterologia/Endoscopia

Dr. Jussemar Roces Rios

Rua Taquaritinga 630
Fones 3522-4566 | 3524-2074

Divulgação

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
Luciana Calza

Psicóloga - CRP 06/84.125

Dr. Nelson Jimenes e Dr. Luís Rossi defronte
à OAB Federal após a premiação.

Dr. Raul José de A. Vianna Jr.

Rua Belo Horizonte, 689 - Fone 3522-5381

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em fevereiro, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino.
Sejam bem-vindos!
COORDENADORIA
7 admissões
HOSPITAL PADRE ALBINO
13 admissões
HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
7 admissões

desses serviços e as contribuições dos mesmos tanto
para as instituições como para os usuários. Hoje,
todo o fluxo é gerenciado via sistema cedido pelo
Estado e isso proporciona segurança e assertividade. Por meio de relatórios, a equipe da Ouvidoria
subsidia as diferentes coordenações de áreas com
informações estratégicas para a tomada de decisão
da alta gestão com foco na melhor experiência do
cliente. Cerca de 90% dos registros são de elogios
aos profissionais de saúde e aos serviços e esse cenário é comum. Ao contrário do que muitos pensam,
a ouvidoria não serve apenas para reclamações”,
explicou a coordenadora de Atendimento ao Cliente
e Humanização da FPA, Maristela P. P. Neves.
A missão do ouvidor é acolher o cidadão e tratá-lo respeitando suas diferentes necessidades de acolhimento, adequando a linguagem da orientação de
forma que possibilite a ele compreender a resposta
da sua manifestação e trabalhar para a manutenção
da universalidade, integralidade e equidade, o que,
para Maristela, “é um desafio diário que temos vencido dia por dia”.
As Ouvidorias dos hospitais da Fundação Padre
Albino integram a Ouvidoria Central SES/SP, conjunto de Serviços de Ouvidoria/S.A.U. existentes nas
Unidades de Saúde, como preconiza a Lei 10.294,
de 20 de abril de 1999, Decreto 60.399, de 29 de
abril de 2014, o Parecer CJ/SS – 1406/2014 e a Lei
13.460, de 26 de junho de 2017, e têm seu processo de trabalho bem constituído. Ao todo, mais de
200 unidades integram essa rede.
Além dos hospitais, que integram a Fundação
Padre Albino, o Centro Universitário Padre Albino/
Unifipa também tem o setor de Ouvidoria voltado
para os alunos, colaboradores e público externo.
Atualmente o registro das demandas é feito pelo site
e tem o acompanhamento da reitoria da instituição
e de todos os coordenadores dos cursos.

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES
1 admissão
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
2 admissões

Você sabe a importância do
acompanhamento psicológico?
O acompanhamento psicológico é importante
por diversos fatores, mas o principal deles é o AUTOCONHECIMENTO.
Trata-se de momentos em que você terá a oportunidade de conhecer a causa e tratar algumas feridas emocionais, redescobrir novas habilidades e
gostos e desconstruir pensamentos que em nada
refletem quem você realmente é.
Com o acompanhamento você pode aprender
formas de administrar sua ansiedade, desenvolver
inteligência emocional para lidar com conflitos existentes na vida pessoal ou profissional, fortalecer sua
autoestima, trabalhar suas inseguranças etc.
É importante ressaltar que o acompanhamento
psicológico terá resultados mais positivos se você
tiver motivação para mudança e tentar algo novo
diante de antigos problemas.
Pense nisso se quiser trilhar o caminho do autoconhecimento. O funcionário que tiver interesse pode procurar o GAT (Grupo de Apoio ao Trabalhador) através
dos contatos luciana.calza@padrealbino.com.br ou
celular do GAT 17 - 99174 9631.
Aqui me despeço e vejo você se reinventando.
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Vereadora Ivânia conhece o projeto
“Cãoterapia” e presta homenagem
na Câmara Municipal
Imprensa/FPA

Vereadora Ivânia com a equipe do projeto.
A vereadora e médica-veterinária Ivânia Soldati visitou a Fundação para conhecer o projeto
“Cãoterapia”, desenvolvido pelo Comitê Hospital Amigo do Idoso do Hospital Emílio Carlos
(HEC) como ação de promoção de bem-estar
aos pacientes internados. Protetora dos animais
há mais de 15 anos, Ivânia tomou conhecimento
do projeto por meio de reportagem no portal da
Fundação. “É um projeto maravilhoso e procurei
pelos responsáveis para obter mais informações”,
comentou a vereadora.

A visita de Lessie, cadela da raça
Golden Retriever, é mensal nos setores de enfermaria dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos. “Fiquei
muito feliz quando vi o projeto sendo realizado aqui. Essa realidade já
acontece em outros grandes hospitais e nós sabemos da melhora que
traz ao paciente”, afirmou Ivânia,
que em sua residência cuida de 112
cães e 118 gatos.

Homenagem
O projeto foi homenageado na
sessão da Câmara Municipal de
Catanduva pela vereadora Ivânia
no dia 2 de março, que apresentou
Moção de Congratulações, aprovada por unanimidade.
Todos os integrantes e participantes do projeto e
do Comitê Hospital Amigo do Idoso foram homenageados pela iniciativa. Na sessão estiveram presentes
a gerente de Cuidados dos hospitais da Fundação,
Simone Trovó, a assistente social do HEC, Maria
Nacci, a enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Rosana Braz, a cachorra Lessie e
sua tutora Isabela de Lima Saes. Na tribuna, Simone
Trovó falou sobre os benefícios da Cãoterapia, inclusive que os pacientes podem interagir com o animal.

'Emílio Carlos' retoma atividades com acompanhantes
Divulgação

As atividades integram as ações para o
Selo Pleno do Hospital Amigo do Idoso.
O Hospital Emílio Carlos (HEC) retomou, no
dia 24 de fevereiro, as ações do Selo Hospital
Amigo do Idoso com acompanhantes dos pacientes hospitalizados. “As atividades 'Incorporando
Redes' e 'Troca de Saberes' são ações exigidas

para a contemplação do Selo Pleno Hospital Amigo do Idoso e envolvem cuidadores, familiares e
acompanhantes dos pacientes”, explicou a assistente social do HEC, Maria Nacci.
A ação 'Troca de Saberes' foi realizada pela
enfermeira coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do HEC, Érika Fachim Esteves,
para orientar os acompanhantes sobre os riscos
de quedas e organização do ambiente para facilitar a mobilidade do idoso. A ação 'Incorporando
Redes' foi desenvolvida pelo analista de Treinamento e Desenvolvimento da Fundação Padre
Albino, Deniz Simiel, que abordou as redes de
apoio ao idoso, ofertas de trabalho e o cuidado
psicossocial.
As atividades que envolvem o Selo Hospital
Amigo do Idoso e que integram acompanhantes foram suspensas desde o início da pandemia
como forma de precaução para evitar a disseminação da Covid-19.

Treinamento para a equipe de
enfermagem do “Emílio Carlos”
Membros da equipe de enfermagem do Hospital Escola Emilio Carlos participaram de treinamento, entre 22 e 25 de fevereiro, in loco, nos
setores de internação e unidades ambulatoriais,
sobre medidas de prevenção de infecção de sítio
cirúrgico e sobre o Protocolo de Cirurgia Segura –
Meta 04 Internacional de Segurança do Paciente.
O treinamento, sob a responsabilidade das
enfermeiras Érika Fachim Esteves, do Núcleo de
Educação Permanente; Rosana Marcelino Braz,
do SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar), e Luana Zamboni de Souza, no Núcleo
de Segurança do Paciente, foi ministrado através
do método de dinâmica. Foi utilizada uma roleta-russa com perguntas baseadas nas diretrizes
da segurança do paciente e controle de infecção

hospitalar com foco no cuidado ao paciente cirúrgico. Concomitantemente, no Centro Cirúrgico,
houve capacitação sobre antissepsia cirúrgica das
mãos aos cirurgiões e equipes.
Cateterismo vesical
Com o objetivo de capacitar os colaboradores
enfermeiros e coordenadores do Hospital Padre
Albino para a execução com técnica correta da
passagem do cateterismo vesical e cuidados com
o dispositivo foi ministrado treinamento de 15 a 25
de fevereiro, na sala da Educação Permanente. Os
colaboradores, submetidos à todas as normas de
segurança, receberam treinamento teórico/prático
do manejo e técnica da sondagem vesical de demora e alivio através da enfermeira Ana Lúcia dos
Santos, do Núcleo de Educação Permanente.
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Unifipa lança Programa de
Pré-Iniciação Científica para
alunos do Ensino Médio
A Unifipa lançou o Programa de Pré-Iniciação
Científica, proposto pela Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-graduação (Propeg). O objetivo é promover a cultura científica em estudantes do Ensino
Médio, mediante o desenvolvimento de projetos
de pesquisa em todas as áreas dos seus cursos,
sob orientação de docente em colaboração com
docente da escola parceira. Os alunos de Pré-IC
serão também acompanhados por graduandos
envolvidos na Iniciação Científica da Unifipa. A seleção dos alunos foi feita pelas escolas parceiras.
Em novembro de 2021 foram estabelecidas
parcerias com o Colégio Catanduva e com o
Colégio Ressureição Nossa Senhora do Calvário
(Colegião). Os projetos de pesquisa envolvendo
os alunos e professores dessas escolas foram iniciados neste mês de março e estão associados ao
curso de Biomedicina da Unifipa. Os alunos foram
separados em grupos menores e vão acompanhar,
no formato de rodízio, as técnicas realizadas nos
diferentes laboratórios relacionadas à pesquisa.
De acordo com a pró-reitora Profa. Dra. Ana

Paula Girol, outras escolas interessadas em participar poderão estabelecer parcerias com a Unifipa,
por meio de contato com a Propeg. “O programa de pré-iniciação científica é mais um diferencial da Unifipa, inserindo alunos do Ensino Médio
na vivência da investigação científica, ampliando
aprendizado, expandindo horizontes, o que pode
auxiliar na escolha das futuras profissões, além de
mostrar que a Unifipa é instituição aberta à comunidade e preocupada com formação de qualidade, valorização do conhecimento teórico-prático e
desenvolvimento de habilidades e competências”.
Do Colegião participam os alunos Manuela Vidotti, Guilherme Picon, Julia Tinti e Letícia Marin e do
Colégio Catanduva os alunos Mariana Massambani,
Camilly Perez Fenandez, Lívia Zorgette, Heitor Timóteo, Matheus Tinti, Lucas Prande, Maria Júlia Tinti, Raquel Martins Molinari Padilha e Jasmine Soares.
As escolas interessadas em participar do programa devem entrar em contato com a Profa. Dra.
Ana Paula através do e-mail anapaula.girol@unifipa.com.br ou 17- 3311.3331.

Divulgação

Alunos do Colegião.

Divulgação

Alunos do Colégio Catanduva.

CEPEC une as estruturas de pesquisa
A Unifipa criou o CEPEC/Centro de Pesquisas
Experimentais e Clínicas, envolvendo suas diferentes
estruturas relacionadas à pesquisa (laboratórios e
Biotério), docentes pesquisadores, técnicos e alunos
de pré-iniciação científica, iniciação científica e pós-graduação. O CEPEC reúne o Biotério da Unidade
Didática e de Pesquisas Experimentais, os laboratórios de pesquisa (multidisciplinar I e II, Cultura de
Células, Fisiologia e Cirurgia Experimental) e a equipe de pesquisa multidisciplinar da Unifipa, da qual
participam docentes dos cursos da área de saúde,

técnicos especializados, pós-graduandos, alunos de
iniciação científica e de pré- iniciação científica.
Segundo a Profa. Dra. Ana Paula Girol, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, no CEPEC
são desenvolvidas diversas pesquisas, que incluem
projetos de mestrado, doutorado e pós-doutorado,
bem como multidisciplinares, com importantes parcerias nacionais e internacionais. “As investigações
realizadas no CEPEC envolvem plantas medicinais
e biomatérias em estudos pré-clínicos e clínicos”,
acrescentou ela.

Atletas do Bax Catanduva fazem
avaliações físicas na Unifipa
Imprensa/FPA

As atletas fizeram duas avaliações
de alto rendimento.
No dia 23 de fevereiro, as atletas da equipe de
basquete do Bax Catanduva fizeram duas avaliações
físicas de alto rendimento no Laboratório de Fisiologia
do Exercício do curso de Educação Física da Unifipa.

Com a presença do coordenador do curso,
Prof. Me. Igor Braz, e de alunos que participaram
de forma prática dos exames, as avaliações foram
feitas em dois aparelhos - Inbody 120 e Plataforma de Força. O primeiro é capaz de mensurar o
percentual e a massa em quilos da gordura, massa
muscular, água, ossos, gordura visceral e proporção de distribuição de peso pelos membros do corpo. Já na Plataforma, com o aparelho da Cefise, o
teste mede a potência muscular de membros inferiores, além de fornecer dados como altura de voo,
tempo de voo e força de impulsão.
A jogadora e presidente do clube, Natália Burian, agradeceu a Unifipa pelas avaliações. “Essas
avaliações vão nos ajudar, e muito, a ter melhor
percepção, pois durante este ano teremos quatro
campeonatos (Liga Nacional, Jogos Regionais,
Campeonato Paulista e Jogos Abertos)”.

07

Médicos residentes são
recebidos no Anfiteatro
Padre Albino
Imprensa/FPA

Os novos Residentes foram acolhidos e
receberam orientações.
Para acolhimento humanizado, facilitar a adaptação e orientar sobre os valores, procedimentos e
rotinas diárias da instituição, os médicos residentes
do curso de Medicina/Fameca da Unifipa 2022 foram recebidos no dia 3 de março, das 7h às 12h,
no Anfiteatro Padre Albino. A recepção foi organizada pela gerência da Qualidade dos hospitais da
Fundação em parceria com a COREME/Comissão
de Residência Médica.
A abertura e boas-vindas foi feita pela gerente
da Qualidade, Elaine Marta Rorato, os novos residentes receberam orientações e ao final foram acolhidos pelos docentes de suas respectivas clínicas.
Prova
A prova para os Programas de Residência Médica foi aplicada no dia 17 de fevereiro, às 9h no
campus sede da Unifipa, em fase única. 70 candidatos disputaram as 21 vagas em seis programas
diferentes: Cirurgia Plástica; Medicina Intensiva;
Medicina Intensiva Pediátrica; Medicina de Família e Comunidade; Neonatologia e Radiologia e
Diagnóstico por Imagem. O resultado foi divulgado por programa de opção no dia 21 de fevereiro.

Sala Extra inicia aulas
O cursinho pré-vestibular Sala Extra, desenvolvido por alunos do curso de Medicina da Unifipa/
Fameca, aplicou a prova de admissão no dia 19
de fevereiro. 92 candidatos se inscreveram e 45
fizeram a prova, disputando as 30 vagas disponíveis. As aulas foram iniciadas no dia 14 de março
para os aprovados e matriculados que já concluíram o 3º ano do Ensino Médio em escolas públicas ou particulares como bolsistas e/ou que estão
cursando o 3º ano do Ensino Médio em escolas
públicas ou particulares como bolsistas.
“O Sala Extra é voltado para os alunos de escolas públicas ou particulares na condição de bolsistas integrais. As aulas são ministradas por alunos
da Fameca, os denominados professores leigos”,
ressalta a coordenadora pedagógica do Sala Extra, Ana Luísa Arantes Pagano.
O cursinho tem como objetivo democratizar
o acesso ao ensino superior. Instalado em 2004,
auxiliou vários alunos de escolas públicas e bolsistas de escolas particulares a ingressarem na universidade. Em 2021, as aulas mantiveram-se de
forma remota em virtude da pandemia, mas com
a mesma excelência, graças à colaboração de
professores, monitores e secretários, todos alunos
da Fameca. “É uma oportunidade de dar acesso
a um curso pré-vestibular completamente gratuito,
com aulas e material de qualidade, de maneira a
contribuir com a entrada dos alunos nas universidades, integrando o olhar tanto de quem já passou
por um processo pré-vestibular como quem almeja
uma vaga em uma universidade”, finaliza a coordenadora geral Júlia Dosualdo Gandolfi.
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No Dia Mundial do Rim, Hospital Padre Albino
realiza campanha de prevenção às doenças renais
Divulgação

O Dia Mundial do Rim foi celebrado no último
dia 10 de março com o tema “Saúde dos Rins para
Todos”. A data sempre é comemorada na segunda
quinta-feira do mês e neste ano a campanha esteve totalmente focada na educação, desenvolvendo
a proposta “Educando sobre a doença renal”.
Nos dias 9 e 10, no Hospital Padre Albino, foram
realizadas atividades de orientação aos pacientes e

acompanhantes e entregues folhetos da campanha
tirando dúvidas com profissionais da área. Um link
com pesquisa para identificar o grau de conhecimento da população e dos profissionais sobre a Doença
Renal Crônica (DRC) foi desenvolvido e ao final da
pesquisa o resultado com as respostas corretas era
divulgado ao participante a fim de promover a educação através de informações sobre a doença.
A doença renal crônica se caracteriza por lesão
nos rins mantida por três meses ou mais. Afeta uma
em cada 10 pessoas adultas no mundo com taxas crescentes de acometimento na população. A
DRC, em geral, não provoca sintomas nos estágios
iniciais; por isso é importante conhecermos suas
causas, fatores de risco e quais exames podem ser
usados para seu rastreamento (creatinina sérica e
exame de urina). O diagnóstico precoce, na maioria dos casos, pode retardar e até mesmo controlar
a progressão da doença.
Os maiores objetivos dessa campanha foi o de
promover a saúde da população, garantindo aces-

Alunos de Engenharia Agronômica da Unifipa
são aprovados em estágio na COFCO International
Alunos do curso de Engenharia Agronômica da
Unifipa foram aprovados na seleção para estágios na
empresa COFCO International no setor agroindustrial da unidade de Catanduva e Potirendaba.
Bruna Correa e Kauan Murilo Hernandes,
alunos do 5° e 4° anos, respectivamente, irão vivenciar a prática de estágio supervisionado obrigatório nesta safra no departamento de negócios
agrícolas daquela empresa.
Aula prática
Estudantes do 3° e 4° anos do curso participaram de aulas de aprendizagem prática em campo
das disciplinas de Culturas das Plantas de Cereais,
Plantas Daninhas (4° ano) e Doenças das Culturas
(3° ano). O engenheiro agrônomo e professor Dr.
Renato Boreli Silva ensinou a respeito da importância de diagnose de doenças e agente causal dessas
patologias no ambiente para controle e prevenção
de doenças fúngicas. O professor evidenciou, ainda, o manejo de plantas daninhas na implantação
de lavouras, bem como espécies que mais causam
danos econômicos na lavoura, e o melhor manejo
adotado em caso de agroquímicos (herbicidas) ou

manejo cultural (palhada ou planta de cobertura).
“A aula em campo evidencia vários aspectos
práticos e correlacionados em que percebemos o
sucesso de uma lavoura com condução satisfatória. Isso passa pelos critérios técnicos embasados
com a teoria aliada à prática e detalhes que auxiliam o aluno na correta diagnose em campo”,
relatou o professor Renato.
Destaque
O Prof. Dr. João Paulo Ferreira, coordenador
e professor do curso de Engenharia Agronômica,
está entre os pesquisadores com melhor desempenho científico e produtividade na AD Scientific, sendo referência pelo impacto positivo para as ciências agrárias, citado frequentemente em trabalhos
de pesquisa pela contribuição científica.
O AD Scientific Index 2021 é um sistema independente que avalia o desempenho científico e a produtividade dos pesquisadores, bem como o impacto
que seus trabalhos representam para a comunidade.
Fonte:https://www.diariodaregiao.com.br/
cidades/43-cientistas-de-rio-preto-est-o-entre-os-melhores-da-america-latina-1.814203

Docente e técnica da Unifipa
defendem teses de doutorado
Nos dias 03 e 04 de março, a docente dos
cursos de Engenharia Agronômica, Biomedicina e
Medicina da Unifipa Sara de Souza Costa, bem
como a técnica do Laboratório de Imuno-Histoquímica Helena Ribeiro Souza, defenderam suas teses
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Helena Ribeiro Souza (à esquerda) e
Sara de Souza Costa.

de doutorado pelo programa de Pós-Graduação
em Biociências da Unesp de São José do Rio Preto.
A tese de Sara de Souza Costa, ‘Proteína anti-inflamatória Anexina A1 como alternativa terapêutica na uveíte autoimune experimental’, foi apresentada no dia 3 de março, às 14h, virtualmente,
através da plataforma Google Meet. Já a de Helena Ribeiro Souza tem como título ‘Avaliação das
propriedades cicatrizantes do extrato de Garcinia
brasiliensis e modulação da proteína Anexina A1
em modelo de lesão cutânea’, apresentada no dia
4, às 8h30, também de forma online por meio do
Google Meet.
Ambas foram orientadas e pertencem ao grupo
de pesquisa coordenado pela Profa. Dra. Ana Paula
Girol. “Enfatizo a infraestrutura da Unifipa, agora
sob a denominação de Centro de Pesquisas Experimentais e Clínicas (CEPEC), para o desenvolvimento
de investigações importantes que permitem o crescimento e divulgação da instituição no cenário científico nacional e internacional”, ressaltou.

so universal, sustentável e equitativo, provendo os
cuidados essenciais e de alta qualidade, permitindo a acessibilidade à informação e tratamento nos
diferentes grupos socioeconômicos, assim como
fazer o rastreio (screening), de doenças renais e
uma intervenção de cuidados de saúde primários
e garantir que os pacientes com doenças renais
recebam serviços básicos de saúde.
Para Dra. Luciana S. Devito Grisotto, responsável
técnica do Serviço de Terapia Renal Substitutiva, as
doenças renais podem ser prevenidas; por isso é importante fazer o diagnóstico precoce e manter estilo
de vida saudável.
O link da pesquisa sobre doenças renais ainda está disponível para quem quiser responder e
se aprofundar sobre o tema. É uma pesquisa que
mede o conhecimento populacional sobre o assunto, sendo muito importante para o estudo da
doença. Para responder a pesquisa o link é http//
forms.gle/9pNvbyGruyeYuQfs6

COM&POSTURA
Comunicação
assertiva
Deniz Simiel
Psicólogo - CRP 06/161256

Comunicação assertiva é a capacidade para elaborarmos e recusarmos pedidos, favores e também
a forma com que expressamos nossos sentimentos,
iniciamos ou terminamos uma conversa. Ter assertividade em uma comunicação reduz a ansiedade e o
estresse, pois assim você conseguiu se expressar de
uma melhor forma.
Faz parte da comunicação assertiva expressar
sentimentos, dizer não, criticar sem se sentir culpado,
fazer pedidos e mudar de opinião. As organizações
estão cada vez mais valorizando a habilidade de se
comunicar com efetividade.
E como aplicamos a Comunicação assertiva?
Já é de nosso costume apresentar tendência a ser
mais passivos ou mais agressivos em nossa comunicação. Porém, o que é necessário para realizar uma
comunicação eficaz se torna um dos primeiros passos importantes. Confira cinco dicas de como realizar
uma comunicação assertiva:
1. Valorizar seus desejos e suas necessidades: Ter autoconfiança é base essencial para ter assertividade. É necessário ter boa compreensão de si mesmo, garantir que suas necessidades sejam realizadas.
2. Aprender a dizer não: Conheça seus próprios limites, sabendo até onde poderá ir de modo que
suas habilidades sejam exploradas da melhor forma.
3. Não controlamos o comportamento dos
outros: Somos responsáveis apenas pelo nosso comportamento e não é sempre que as pessoas respondem bem à nossa assertividade, ainda mais se o receptor tiver comportamento agressivo.
4. Fique atento à comunicação não verbal:
A comunicação verbal e não verbal anda de mãos
dadas; manter postura assertiva é estar atento ao
olho no olho, tom de voz firme e linguagem corporal.
5. Desenvolver habilidades de inteligência
emocional: Faz parte da assertividade lidar com as
emoções. É fundamental desenvolver as habilidades
de inteligência emocional.
Fonte:http://www.convictiva.com.br/artigos/o-que-e-comunicacao-assertiva-e-qual-sua-importancia/

Março/2022

Colégio Catanduva oferece
projetos especiais aos alunos
Já adaptado ao Novo Ensino Médio e em parceria com o Centro Universitário Padre Albino/
Unifipa, o Colégio Catanduva, mantido pela Fundação Padre Albino, divulgou os projetos especiais
de sua grade curricular.
O aluno matriculado pode escolher entre quatro opções de projetos, que serão desenvolvidos
nos laboratórios dos cursos de graduação da Unifipa, sob orientação de um professor. São eles:
Descobrindo a diversidade da vida
O projeto "Descobrindo a diversidade da vida"
trará, ao aluno, o entendimento da integração
das disciplinas de ciências biológicas por meio de
práticas e teorias associadas ao cotidiano. Trará,
através das ciências, o entendimento dos avanços
na saúde, alimentação, energia e desenvolvimento
sustentável da tecnologia.
Educação Física – Cultura Corporal e Movimento
Com o objetivo de produzir socialização integrada à cultura corporal do movimento, formando
o cidadão que produzirá e transformará seu conhecimento para usufruir do jogo, esporte, atividades
Divulgação

rítmicas e dança, ginásticas e práticas de aptidão
física, o projeto traz essas aptidões em benefício da
qualidade de vida. Nesse caso, o projeto integrado
com as dependências da Unifipa contribui com a
educação integral: corpo, mente e espírito de cidadão autônomo, participativo e cooperativo que
possa usufruir de forma crítica dos conhecimentos
da cultura corporal de movimento.
Gameficação na aprendizagem – o mundo
virtual no auxilio no conhecimento real
O projeto irá proporcionar maior interação
social e participação em sala de aula, criatividade, autonomia, colaboração, diálogo, motivação
para organização, desenvolvimento dos conteúdos acadêmicos, estímulo ao protagonismo e
desempenho das competências socioemocionais
utilizando jogos digitais no processo de ensino
aprendizagem.
Educação Financeira
O projeto levará, aos alunos, os conceitos básicos de finanças, ajudando-os a planejar o futuro
de maneira consciente, além de prepará-los para
os desafios pessoais e profissionais.
Divulgação

Projeto Descobrindo a diversidade da vida.

Projeto Educação Financeira.

Direito define as palestras do 1º semestre
O curso de Direito da Unifipa definiu as palestras do 1º semestre deste ano. A primeira, no dia
16 de março, com o tema “LGPD e os ciberpiratas”, foi ministrada pelo Dr. Solano de Camargo
para o 1º e 2º anos (somente YouTube).
No dia 04 de abril o tema será “Violência doméstica e violência contra a mulher”, evento em
parceria com a Arcos, na 1ª Jornada do Terceiro

Setor, para alunos do curso, egressos e comunidade (YouTube e videoconferência), cujos palestrantes ainda serão definidos.
Por fim, o tema “Por que um direito antidiscriminatório?” será ministrado no dia 1º de junho,
pelo Dr. Álvaro de Azevedo, para 3º, 4º e 5ºs
anos, egressos e comunidade (YouTube e videoconferência).

Cursos de pós-graduação da Unifipa
estão com inscrições abertas
A Unifipa está com inscrições abertas para cursos
de pós-graduação para 2022, oferecendo cinco opções nas áreas da Saúde e Administração, nas modalidades presencial e EAD. Os cursos são Gestão empresarial com ênfase em controladoria e gestão financeira
(híbrido); Gestão empresarial com ênfase em gestão
de pessoas e relações trabalhistas (híbrido); Micro-

biologia e Imunologia clínicas com ênfase em clínica
de vacinação (híbrido – multiprofissional); Gestão em
Saúde Coletiva com ênfase na Atenção Básica (EaD –
multiprofissional) e Conceito e contexto da prática de
terapia intensiva - Paciente crítico (Ensino híbrido).
Mais informações a respeito de cada curso
basta acessar o link http://unifipa.com.br/pos/

Artigo de alunas da Enfermagem
é publicado em jornal do RJ
Os integrantes da Liga de Oncologia do curso
de Enfermagem da Unifipa têm procurado engajar-se
em ações de extensão a fim de levar para a população informações importantes sobre os fatores de risco
dos mais variados tipos de câncer no ciclo vital.
As alunas Fabíola Augusta Borges Vinhando,
Letícia Costa Santos e Fernanda Piovesan Freitas, integrantes daquela Liga, sob orientação da docente
dos cursos de Enfermagem e Medicina, Profa. Dra.
Paola Alexandria P. de Magalhães, desenvolveram artigo sobre leucemias na infância, que foi publicado

no Jornal do Estado do Rio. “Falar sobre o câncer
na infância é desafiador e de suma importância para
promover saúde e possibilitar a detecção precoce e
chance de cura”, ressalta a Profa. Dra. Paola.
O artigo, que informa a população sobre os fatores de risco e prevenção deste tipo de câncer, além
de incentivar a detecção precoce, consistiu em atividade de extensão da Liga de Oncologia. Ele pode
ser acessado através do link https://www.jornaldoestadodorio.com.br/da-serie-cancer-infanto-juvenil-leucemias-na-infancia/
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AME Catanduva
recebe avaliação do
2º semestre/2021
A Secretaria de Estado da Saúde, através do Grupo de Gestão Ambulatorial da Coordenadoria de
Gestão de Contratos e Serviços de Saúde, divulgou o
relatório de avaliação do segundo semestre de 2021
do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino.
Naquele semestre a Unidade participou do Projeto Especial do Corujão de Exames de Alta Suspeição
(Oncologia) e Projeto Especial (Corujão da Saúde Oftalmologia). De acordo com a avaliação final “todos os indicadores foram cumpridos integralmente”.

Raio X informa, mensalmente, a constituição
das Unidades da Fundação Padre Albino.

Centro de Serviços
Compartilhados (CSC)
Departamento Pessoal/DP

As rotinas do Departamento Pessoal vão
além do horário de atendimento ao público, das
7h às 8h e das 14h30 às 16h.
São muitas e diferentes rotinas e em cada
uma delas inúmeras tarefas a desenvolver: admissão; demissão; férias; controle de ponto;
folha de pagamento; vale alimentação; vale
transporte; elaboração de relatórios mensais e
relatórios com informações gerenciais.
Todas as obrigações do Departamento Pessoal possuem datas e prazos de entrega.
Mensalmente, o DP ainda realiza atividades,
como atualização de CTPS, separar e emitir documentos para processos judiciais, fechamento
do banco de horas, impressão de espelho de
ponto para assinatura, entrega de vale refeição e
vale transporte, recebimento de documentos de
salário família (duas vezes ao ano), autorização
de consignados, emissão de declarações, termos
de orientação, advertências e suspensões e arquivo de documentação.
Colaboradores que compõem o DP: Sueli Ravazzi, coordenadora; Halana Grasiela de
Abreu; Graziela Paschoalotto de Mello; Roseli
Martins da Rocha; Camila Nunes de Morgado;
Heloisa Cristina B. de Lima; Marli Andreia Vieira;
Elizabeth de Lima Crosariol; Gislene Regina de
Lobo e os estagiários Maria Eduarda Scatulon e
Thiago Henrique A. de Morais e o Aprendiz Murilo Ricardo Frontini Vacarin.

Há 50 anos fazendo de
seu escritório um sucesso
TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Cuidados pessoais são
promovidos na Semana da
Mulher da Fundação

A Fundação Padre Albino (FPA) promoveu a Semana da Mulher para colaboradoras das suas Unidades de Negócio, cujas atividades aconteceram
de 7 a 11 de fevereiro nos hospitais Padre Albino
e Emílio Carlos.
Com parcerias firmadas, a FPA realizou revitalização facial, sessão de cuidados com a pele e
dicas de maquiagem com as consultoras Mary Kay

Aline Rabay e Letícia Ouvelar; penteados de cabelo com Lenise Condelechi; sessões de massagem
com Magali Frigo; técnicas de dança com Letícia
Cantão; hidratação facial com profissionais especialistas e sorteio de sessões de depilação com a
Laser Fast. As colaboradoras ainda foram presenteadas com uma suculenta personalizada e homenageadas com publicações nas redes sociais da
FPA sobre o “Ser Mulher” e vídeo comemorativo
mostrando suas rotinas profissionais.
As ações, que envolveram as unidades Centro
de Serviços Compartilhados (CSC), Hospital Emílio
Carlos, Hospital Padre Albino, Hospital de Câncer
de Catanduva, Unifipa, Colégio Catanduva, AME
Catanduva, Padre Albino Saúde, Museu Padre Albino e Recanto Monsenhor Albino foram promovidas pelo setor de Recursos Humanos, Centro Integrado de Humanização, Grupo de Trabalho de
Humanização, Núcleo de Qualidade, Núcleo de
Educação Permanente e Marketing.

Comemorações do Dia da Mulher
no curso de Pedagogia
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o curso de Pedagogia da Unifipa realizou, no
dia 10 de março, atividades para docentes, discentes, egressos e educadores do curso. O evento teve
como objetivo possibilitar momentos de trocas, experiências e aprendizagens por meio da discussão
e reflexão sobre a temática da saúde mental da
mulher na sociedade contemporânea.
As atividades contaram com o workshop “A importância da musicalização na educação”, ministrado pelo professor e músico Gabriel Yanni Ocon e
pela professora de Canto coral, preparadora vocal
e regente Martha Ocon. A psicóloga clínica e escolar Luciana Cristina Calza de Carvalho ministrou
palestra sobre “Ser mulher na contemporaneidade”
e os presentes assistiram à apresentação do coral
“Vozes da Pedagogia” como atividade cultural.
A Cocam Cia. de Café Solúvel e Derivados, de
Catanduva, doou brindes, sorteados para os par-

ticipantes do evento, que contou também com a
participação da Profa. Luciana Bianchin Lopes Pereira, dirigente Regional de Ensino, e da secretária
de Educação de Ariranha, Profa. Fabiana Gomes.
Divulgação

Palestra abordou o tema ser mulher
na contemporaneidade.

A importância da proteção de dados nos dias atuais
O curso de Direito da UNIFIPA promoveu no dia
16 de março a palestra ‘Lei Geral de Proteção de
Dados - LGPD e os ciberpiratas’, ministrada pelo Dr.
Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados na OAB São Paulo.
O coordenador do curso de Direito da UNIFIPA, Dr. Luís Antônio Rossi, ressaltou a importância
do tema para os dias atuais na área jurídica, oferecendo excelente oportunidade para os alunos do
curso aprofundarem ainda mais o conhecimento
sobre essa nova legislação vigente.

A palestra, de forma híbrida, com parte dos
ouvintes de forma presencial e transmitida ao vivo
pelo canal da Comissão de Egressos do curso de
Direito no Youtube, teve a participação de discentes do curso, advogados, além da Diretoria da 41ª
Subseção da OAB de Catanduva.
A palestra foi realizada em parceria com a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da 41ª
Subseção da OAB de Catanduva, com apoio institucional da Cultura e Eventos da OAB São Paulo e
da OAB Catanduva.

FPA participa
do Dia D'Elas

No dia 12 de março, das 9h às 12h, foi realizado o evento Dia D’Elas, iniciativa da Prefeitura de
Catanduva em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher. A Fundação Padre Albino, através do Hospital do Câncer de Catanduva (HCC), Centro Universitário Padre Albino (Unifipa) e Ambulatório Médico
de Especialidades (AME), participou do evento.
Com a presença de cinco cursos, a Unifipa trabalhou a questão da orientação às mulheres com
relação à saúde. Como prática de suas futuras
profissões, estudantes de Biomedicina atenderam e
realizaram testes de glicemia; os de Educação Física, avaliações físicas, bem como atividade prática
com dança e música no palco envolvendo todo o
público presente. Alunas de Enfermagem informavam às mulheres sobre câncer de mama, colo de
útero e endometriose, enquanto as de Farmácia
orientavam sobre prevenções e tratamentos, bem
como efeitos dos medicamentos.
Por fim, a Liga de Ginecologia e Obstetrícia da
Fameca também apresentou orientações a respeito
do câncer de mama utilizando a ‘Mama Amiga’, que
simula nódulos e outras alterações nos seios. Houve,
ainda, a distribuição de preservativos e absorventes.
O HCC, através de estande próprio, comercializou camisetas, calendários, bonés e revistas da instituição, informando a população sobre a importância
do hospital, referência regional no combate ao câncer.
Já o AME, por sua vez, divulgou o programa
‘Mulheres de Peito e a importância da realização
do exame de mamografia’. Após a orientação
eram entregues sacos de pipoca comemorativos
ao evento em que continha o telefone para agendar mamografia a mulheres de 50 a 69 anos.

Dia da mulher
no Recanto
As colaboradoras do Recanto Monsenhor Albino participaram de ação alusiva ao Dia Internacional da Mulher com a nutricionista Bianca Espejo
Stanquevis, que abordou a nutrição e a saúde da
mulher, além de degustarem café da manhã especial nesta terça-feira, 8 de março. O objetivo foi
orientar sobre alimentação saudável nos ciclos de
vida da mulher, abordando alimentos que auxiliam
nos sintomas e as beneficia durante suas fases,
como na TPM, menstruação, gestação, puerpério,
amamentação e menopausa.

1º Mentoring da Unifipa
“Conhecimento que te joga para cima”. Este é
o tema do 1º Mentoring Unifipa Catanduva, que
será realizado dia 11 de abril, às 19 horas, na
Sala de Espelhos do Complexo Esportivo “Prof. Ivo
Dal’Aglio” do Campus Sede.
O mentoring terá a participação de Carlos Eduardo Corá, fundador e diretor da Embremac, uma das
principais empresas do país no segmento de embreagens de automóveis, caminhões e tratores.
A Unifipa disponibiliza 100 vagas e as inscrições devem ser feitas até 6 de abril no portal do
aluno online.
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Criado setor para estimular a melhoria
de processos nos hospitais
Recentemente foi criado o Escritório de Melhoria de Processos, que integra o Núcleo da Qualidade dos hospitais da Fundação Padre Albino. Ele
tem como objetivo alinhar o ambiente operacional
com a direção estratégica, visando o crescimento sistêmico e a identificação de oportunidades de
melhorias, criando uma cultura orientada para a
melhoria de processos com uso de ferramentas
Lean Six Sigma e da Qualidade.
A fim de capacitar os colaboradores da Fundação Padre Albino para serem facilitadores e enxergar
oportunidades, traçar planos de ação e conquistar
resultados sustentáveis foi definida, junto à escola
Master Lean Academy, a realização da formação
de Belts em Lean Six Sigma, visando disseminar a
cultura de gestão de processos e melhoria contínua.

A trilha de desenvolvimento consiste em dois cursos, o Yellow Belt, onde os colaboradores aprenderam
sobre Lean Six Sigma e a realizar projetos de acordo
com a ferramenta DMAIC, e Green Belt que, além das
capacitações da formação anterior, também possui
aval para liderar e dar suporte aos projetos.
De novembro a janeiro último foram formados 41 colaboradores no nível Yellow Belt, os
quais realizaram projetos de melhoria em seus
respectivos setores, que foram apresentados formalizados dentro da metodologia aprendida durante a formação.
Os projetos foram patrocinados e idealizados
pelo diretor médico dos hospitais, Dr. Luís Fernando Colla, com curadoria do Escritório de Melhoria
de Processos, que está subordinado à gerente do

“Cromossomos do Amor”
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Os alunos da APAE também tiveram
atividades esportivas.
No dia 15 de março, na APAE de Catanduva, foi
realizada a 12ª edição do “Cromossomos do Amor”
para comemorar o Dia Internacional da Síndrome
de Down - 21 de março. O evento, realizado pelos
cursos de Medicina e Educação Física da UNIFIPA,
contou com a presença das Ligas de Genética Médica, Ortopedia e Medicina Esportiva, Endocrinologia,

Neuropsiquiatria, além da IFMSA (International Federation of Medical Students’ Association).
As ligas da Medicina realizaram aferições de
pressão, testes de glicemia, exames de reflexos e
testes de IMC; já os alunos de Educação Física
promoveram danças, gincanas, vôlei e brincadeiras. O grande objetivo do evento é estimular cada
vez mais a inclusão e fazer com que todos possam
ocupar o mesmo espaço para realizarem as mesmas atividades em grupo, disse a Profa. Dra. Nilce
Barril, que há doze anos, juntamente com a Profa.
Me. Luciana Cione Basto, da Educação Física, idealizaram esse evento.
Todas as ligas participantes da recreação passaram por capacitação com profissionais de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional
oferecida pela APAE. Ao final foram entregues brindes às crianças e professores, oferecidos pelo curso de Educação Física e pelas Ligas de Medicina.

Deputado Coronel Tadeu visita a FPA
O deputado federal Coronel Márcio Tadeu
Anhaia de Lemos visitou a Fundação Padre Albino dia
18 de março, para conhecer o Hospital Emílio Carlos
e o Hospital de Câncer de Catanduva. Na oportunidade se colocou à disposição para contribuir com as
demandas que vão desde a habilitação do Serviço de
Radioterapia no Ministério da Saúde à aquisição de
novos equipamentos.
“A Fundação presta serviços de grande importância na área da saúde para 19 cidades. Somos
referência para toda essa população e com a ajuda
do deputado podemos melhorar e ampliar ainda
mais nossos atendimentos”, elencou a diretora de
Saúde e Assistência Social da FPA, Renata Rocha
Bugatti, ao apresentar as solicitações de melhorias
para os hospitais.

O deputado, acompanhado do médico Roberto
Cacciari Filho, se comprometeu em retornar e conhecer in loco todos os setores.
Comunicação/FPA

Cel. Tadeu recebe demandas da Fundação,
observado por Renata Bugatti e Dr. Roberto
Cacciari Filho.

Workshop sobre Quiropraxia
Com o objetivo de diminuir tensões corporais,
principalmente na coluna, a Quiropraxia é hoje uma
das técnicas mais usadas em todo mundo. Os profissionais são chamados de quiropratas e realizam
uma série de análises, principalmente movimentos
com as mãos, para restaurar o mau posicionamento
de vértebras desalinhadas com o alinhamento correto da coluna e outros locais do corpo, permitindo
assim que dores sejam aliviadas, pois a tensão muscular da região e a pressão arterial diminuem.
No último dia 17 de março, na Sala de Espelhos
da UNIFIPA, alunos e egressos do curso de Educação
Física, assim como profissionais de saúde interessados, participaram de um Workshop de Quiropraxia,
ministrado pelo Prof. Dr. Américo Lourenço, fisiotera-

peuta especialista em tratamentos de coluna, em parceria com o Prof. Bruno Bezerra, egresso do curso de
Educação Física e especialista em Quiropraxia. Hoje
a quiropraxia é a segunda maior área de crescimento
em saúde nos Estados Unidos ficando atrás somente
da medicina. Os professores deram aula a respeito
do assunto e aplicaram na prática algumas técnicas
da quiropraxia nos alunos, que também puderam tirar suas dúvidas ao final do workshop.
O evento foi gratuito e teve cunho informativo,
introduzindo os conceitos e filosofias da Quiropraxia, demonstrando métodos de avaliação e intervenção por meio de terapias manuais e instrumentais, além de analisar a inserção dessas práticas no
mercado profissional do ramo da Educação Física.

Núcleo da Qualidade, Elaine Marta Rorato.
No dia 1º de abril, às 8h, no Anfiteatro Padre
Albino, serão apresentados para colaboradores e
convidados externos os projetos conquistados pelos
Yellow Belts, Green Belts e suas respectivas equipes.
Beneficiados
Os principais beneficiados serão os colaboradores e pacientes. Os colaboradores com a facilidade na execução dos processos, além de terem
a liberdade de poder contribuir e participar dessa
mudança, uma vez que são os principais agentes
ligados à ação e identificação de melhorias para
seus respectivos setores.
Já no âmbito dos pacientes, o projeto contribuirá com a maior agregação de valor, através de
um setor direcionado à melhoria, revisitando todos
os processos, desde a chegada do paciente até a
sua saída, proporcionando uma passagem mais
acolhedora, segura e agradável.

Unifipa firma parceria
com a ACE e ARCOS
A Unipa fechou parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) que beneficiará os cursos de Administração e Direito. Os
alunos apresentarão soluções para problemas enfrentados por empresas associadas à ACE e os empresários recebem orientação sobre temas altamente
relevantes e desafiadores, enquanto os alunos adquirem experiências práticas necessárias para formação
profissional completa e diferenciada.
Cada curso contará com um professor preceptor,
enquanto os egressos Marília Espelho Souza Spada,
do Direito, e Thales Baldan, de Administração, farão o
gerenciamento de projetos de pesquisa, estudos completos e interdisciplinares voltados ao atendimento de
demandas específicas apresentadas pelas empresas
interessadas. Para isso, uma equipe será formada com
alunos dos dois cursos, que atuarão como estagiários
(sendo até cinco bolsistas e até cinco voluntários de
cada curso), cumprindo carga horária de 20 horas semanais no campus São Francisco.
“No caso do curso de Direito a parceria está em
linha com a reestruturação do Centro de Práticas Jurídicas (CEPRAJUR), que agora prevê nova modalidade de atividade: a Clínica de Prática Jurídica, na
qual os alunos aliam a teoria aprendida na sala de
aula à realidade experimentada por profissionais da
área jurídica. Por isso, todo o trabalho da preceptora
e estagiários do curso, nessa parceria, será desenvolvido sob supervisão do CEPRAJUR, seguindo as
regras e premissas de seu regulamento, sempre com
o objetivo de disponibilizar aos discentes elementos
indispensáveis à consolidação de seu desempenho
acadêmico e profissional”, disse a professora preceptora do Direito, Marília Spada.
ARCOS
A Unifipa também firmou parceria com a ARCOS/
Associação e Rede de Cooperação Social para constituir uma clínica jurídica e oferecer aos alunos do curso
de Direito oportunidades para consolidarem, na prática, o aprendizado acadêmico voltado ao 3º setor. O
projeto será comandado pelo coordenador do curso,
Prof. Dr. Luís Rossi, e pela professora preceptora, Paloma Fernandes Lins, de segunda à sexta-feira, no período da manhã, no Campus São Francisco.
A Profa. Paloma ressaltou que os alunos apoiaram muito essa parceria entre a ARCOS e a Unifipa,
pois terão melhora significativa em suas demandas
jurídicas com a chegada dessas clínicas especializadas e isso implicará em aprendizado mais completo
sobre o 3º setor. “O projeto possui natureza social,
que vai de acordo com os princípios e as perspectivas
da Fundação Padre Albino”, disse ela.
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Governador Doria autoriza a construção de
novos prédios para quimioterapia e hemodiálise
Comunicação/FPA

O governador no Hospital Emílio Carlos.
Em sua vinda a Catanduva dia 11 de março,
o governador João Doria assinou, no Teatro Municipal Aniz Pachá, os ‘autorizos” para construção
de novos prédios da Oncologia e do Serviço de
Hemodiálise da Fundação Padre Albino.
A verba para o prédio da Oncologia é de R$
9.982.001,53. A Fundação tem hoje contratualizados R$ 75.220,48 para 129 sessões de quimioterapia, mas realiza R$ 295.000,00. O valor
contratualizado contempla o atendimento de 500
pacientes, que totalizam em torno de 540 sessões
de quimioterapia. “Estamos em tratativas com a
Secretaria de Estado da Saúde para adequação
desse extrateto”, disse a diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação, Renata Rocha Bugatti.
O novo prédio terá poltronas e leitos para aplicação de quimioterápicos com a mais moderna tecnologia e ambientação para acolhimento e humanização
da assistência e bem-estar dos pacientes e equipe.
Terá, também, duas salas de urgência, 16 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI específicos para oncologia
num único bloco, “facilitando o acesso e qualificando

o atendimento que a Fundação Padre Albino preconiza e que a população merece”, disse Renata.
Para o movo prédio da Hemodiálise, hoje instalada no Hospital Padre Albino, que será construído
em área no Hospital Emilio Carlos, a verba é de
R$ 3.461.904,05. Hoje a Fundação Padre Albino
tem capacidade para atender 96 pacientes por mês
e esse novo prédio, com 21 poltronas, ampliará o
atendimento para 126 pacientes. “Com isso, os pacientes não precisarão dialisar em regiões vizinhas,
com deslocamento de até 150 km, gerando desconforto e desgaste, pois têm que viajar três vezes
por semana para realizar as sessões de diálise”, ressalta Renata Bugatti.
O presidente do Conselho de Administração
da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, agradeceu ao governador Doria e
ao secretário de Desenvolvimento Regional, Marco
Vinholi, pela liberação das verbas. Disse da alegria
em receber novamente o governador, que veio a
Catanduva inaugurar o Serviço de Radioterapia do
HCC em setembro de 2019, sonho de Catanduva
Comunicação/FPA
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Doria no HCC, que ele inaugurou em 2019.

FPA entrega solicitação ao
presidente Jair Bolsonaro
Representantes da Fundação Padre Albino
participaram, dia 23 de fevereiro, da inauguração da Travessia Urbana da BR 153, em São
José do Rio Preto, que contou com a presença
de autoridades e do presidente da república, Jair
Bolsonaro, e entregaram a ele ofício da Diretoria
Executiva solicitando a habilitação, pelo Ministério da Saúde, do Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva.

A diretora do DRS-XV, Sílvia Forti Storti, e
o secretário de Estado da Saúde, Dr. Jean
Gorinchteyn, também presentes na visita.

O Serviço de Radioterapia do HCC foi inaugurado oficialmente em setembro de 2019 e, desde
então, realiza os atendimentos com recursos próprios, colaboração de voluntários e verbas públicas.
“Nós contamos com o apoio do presidente e do ministro da Saúde para a liberação da habilitação, que
já se encontra em última instância de aprovação”,
explicou Renata Rocha Bugatti, diretora de Saúde e
Assistência Social da Fundação Padre Albino.

Deputada Adriana Borgo visita a
Fundação e conhece o HPA
Colaboradores da Fundação Padre Albino recepcionaram a deputada Adriana Borgo (PROS)
no dia 24 de fevereiro, no Anfiteatro Padre Albino.
Foi a primeira visita da deputada a Catanduva.
A deputada Adriana Borgo, que veio para
conhecer o trabalho da Fundação Padre Albino,
conversou com os colaboradores e depois conheceu as instalações do Hospital Padre Albino,
acompanhada por Júlio César Luiz, coordenador
do Setor de Captação de Recursos; Simone Trovó,
gerente da Gestão de Cuidados; Elaine Rorato,
gerente do Núcleo da Qualidade, e Fabiana Pacheco, gerente de Hotelaria.
Mãe e avó, Adriana Borgo se emocionou ao
ver uma criança com o rosto queimado na Unidade de Tratamento de Queimados/UTQ.

e região, cujo pontapé inicial foi dado pelo então
deputado Geraldo Vinholi. Ao governador também
agradeceu pelo apoio dado até então, com verbas
para custeio, e lembrou que ele doou ao HCC o
seu quarto salário de governador.
Em seu discurso, o prefeito Pe. Osvaldo Rosa
pediu ao governador que libere para a Fundação
recursos para construção de prédio para uma nova
Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), referência no Estado.
Depois da solenidade no teatro, que teve a
participação do secretário de Estado da Saúde,
Jean Gorinchteyn, deputado Marcos Zerbini, prefeitos de 28 municípios, entre outras autoridades,
Doria visitou as dependências do Hospital Emílio
Carlos e do Hospital de Câncer de Catanduva,
sendo recebido calorosamente pelos funcionários.
A diretora Renata Bugatti mostrou, ainda, ao
governador os projetos dos novos prédios da Oncologia e da Hemodiálise e entregou uma relíquia
de Padre Albino. “Estou saindo daqui muito feliz”,
disse Doria ao final da visita.

Embaúba abraça o HCC
Em encontro com o setor de Captação de Recursos, a vereadora de Embaúba Vanessa Prata
e a vice-prefeita Eliana Bruneli foram informadas
sobre os atendimentos em saúde que a Fundação
Padre Albino realiza para a população da cidade. As representantes se comprometeram a desenvolver campanhas solidárias pró Fundação e
Hospital de Câncer de Catanduva como forma de
contribuição pelo atendimento prestado.
Comunicação/FPA
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A deputada falou com os funcionários da
Fundação no Anfiteatro Padre Albino.

A vereadora Vanessa e a vice-prefeita
Eliana se comprometeram a fazer campanhas para o HCC.
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