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Autorizada a implantação do Centro
Universitário Padre Albino - UNIFIPA
O Diário Oficial da União de 06/12/2017 publicou a Portaria nº 1.519,
de 05/12/2017, com a homologação do Parecer nº 482/2017 da Câmara
de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação com o credenciamento do Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA, por transfor-

mação das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA). Toda a estrutura
passará por mudanças, incluindo o modelo organizacional pedagógico,
projeto de ampliação do Câmpus e de cursos, pois a UNIFIPA tem autonomia universitária. Página 08.

Fundação recebe oficialmente a
Positio sobre Padre Albino

Divulgado edital para bolsas de
estudo do Colégio Catanduva

O Bispo da Diocese de Catanduva, D. Otacílio Luziano da Silva, e o
Vice-Postulador da Causa de Beatificação e Canonização do Padre Albino, Pe. José Luiz Cassimiro, entregaram oficialmente à Fundação Padre
Albino, na reunião de sua Diretoria Administrativa dia 28 de novembro,
três volumes da Positio e um volume da biografia de Padre Albino. A
Positio foi entregue no dia 19 de outubro último à Congregação das
Causas dos Santos, no Vaticano. Página 06.

A Fundação Padre Albino divulgou edital de abertura de processo seletivo para renovação e concessão de bolsas de estudo integral
(100%) e parcial (50%) para o Nível Técnico (Técnico em Enfermagem)
e vagas remanescentes para a Educação Básica do Colégio Catanduva
para o ano letivo de 2.018. Página 07.

Imprensa/FPA

Dom Otacío, Dr. Amarante e Padre José Luiz

Biomedicina recebe novo aparelho para pesquisa
O curso de Biomedicina do Centro Universitário Padre Albino/Unifipa recebeu novo equipamento que será usado em projetos de pesquisa, estágio e extensão e propiciará o desenvolvimento de vários projetos na linha de fitoterápicos. Página 11.

Hospitais compram equipamentos
com verba destinada pelo deputado Dr. Sinval
Nos anos de 2015 e 2016, o deputado Dr. Sinval Malheiros (Podemos) destinou à Fundação Padre Albino recursos para compra de diversos equipamentos para os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino.
Entre eles, lavadoras ultrassônicas; ultrassom diagnóstico; expansores
de pele e camas hospitalares elétricas. Página 09.

Emoção na confraternização do HCC
A Fundação Padre Albino promoveu confraternização entre os voluntários do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC e pacientes do Serviço
de Quimioterapia para apresentação dos resultados de 2017 e previsões
para 2018. Ao final da apresentação, a palavra foi aberta aos pacientes,
que emocionaram e arrancaram lágrimas dos participantes. Página 12.

Relançado o Grupo de Apoio ao Trabalhador
Ação integrante do Planejamento Estratégico de 2017, a Fundação Padre Albino relançou dia 28 de novembro o Grupo de Apoio ao Trabalhador
(GAT), implantado pelo setor de Recursos Humanos em 2007. Página 04.
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Cem anos de solidariedade
O título acima, como o leitor já percebeu,
é uma paródia
à famosíssima
obra “CEM ANOS
DE
SOLIDÃO”,
do não menos
famoso
escritor colombiano
Gabriel Garcia
Marques (1927-2014), publicada pela primeira
vez no ano de 1967; portanto, completando
50 anos. O romance, claro, é ficcional e conta
a saga da família Buendia-Iguarán e sua pequena aldeia, Macondo. Não é minha intenção
fazer um paralelo entre o conteúdo da obra citada, mas tão somente ao título, para introduzir o assunto que dominará as comemorações
da Fundação Padre Albino no próximo ano: OS
CEM ANOS DA CHEGADA DE PADRE ALBINO
EM CATANDUVA (1918-2018).
Catanduva – que também completará 100
anos de emancipação político-administrativa
no ano que vem – não foi fundada por Padre
Albino. Mas com a sua chegada aqui no mesmo ano em que nascia o Município é praticamente como se tivesse sido fundada por ele.
Não tenho conhecimento de outra personalidade, antes ou depois de Padre Albino, que tenha feito por Catanduva tanto quanto ele fez.
Já relacionei aqui, neste espaço, todas as obras
conhecidas e catalogadas de Padre Albino.
Certamente houve outras menos conhecidas
e provavelmente não registradas, que de uma

forma ou de outra trouxeram algum benefício
para muitas pessoas de Catanduva ou da região. Sem falar ainda nos prováveis milagres
que tenha intercedido em particular. Mas isto,
por enquanto, é assunto da Santa Sé.
A Fundação Padre Albino, como não poderia deixar de ser, está preparando muitas atividades para o centenário da chegada de Padre
Albino. Para tanto foi criada uma comissão exclusiva que conta com pessoas que conheceram pessoalmente Padre Albino e suas grandes
obras. Algumas delas colaboraram diretamente
nas obras, outras ainda participam ativamente
em algumas delas.
Penso que todos nós temos muito a agradecer a Padre Albino e por isso convido a todos e
a cada um dos cidadãos catanduvenses e da região para participarem ativamente da maioria
dos eventos que puderem. Será a nossa forma
de agradecimento, e tenho certeza de que Padre Albino de onde estiver estará mais do que
nunca velando por nós, através de suas grandes obras de benemerência.
A obra citada de Marques é estilo realismo
mágico. As obras de Padre Albino são de estilo
realismo puro. Catanduva não é Macondo, nem
há por aqui solidão nas famílias. O Padre nos
deixou o exemplo de que em vez da solidão é
a solidariedade que conta. E essa é eterna; não
dura apenas cem anos.
Boa leitura!

José Carlos Rodrigues Amarante

A vida
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Autor desconhecido

Às vezes me pego pensando na vida, nos erros cometidos, nos aprendizados sofridos, nas alegrias, nas tristezas.
A vida é uma verdadeira escola. Nela aprendemos a ver com os olhos da alma e a enxergar com os olhos do coração.
Aprendemos a sentir pessoas, sentimentos. Aprendemos a sorrir, pelos motivos mais tolos. Vemos as pessoas
que amamos partir e aprendemos a valorizar, a respeitar, a amar, a ter fé, esperança. Conhecemos a força de uma
simples palavra. Enfim, a vida é uma escola, então.
Aproveite seu tempo, aprenda coisas boas, olhe com os olhos da alma, valorize as pessoas, respeite a todos e
acima de tudo ame sempre!

Comece de novo
Se você confiou em Deus e andou pelo caminho Dele, se você O sentiu a guiar você todos os dias, mas agora
seus passos o levam por outro caminho, comece de novo.
Se você fez planos que não deram certo, se você tentou dar o melhor de si e não há mais o que tentar, se você
falhou consigo mesmo sem saber por que, comece de novo.
Se você contou aos seus amigos o que planejava fazer, se você confiou neles e eles não o apoiaram, se agora
você está sozinho, só podendo contar consigo mesmo, comece de novo.
Se você falhou com seus familiares, se agora você já não é tão importante para eles, se eles perderam a confiança em você, se você se sente um estranho em seu próprio lar, comece de novo.
Se você orou a Deus, respeitando sempre a vontade Dele, se você orou e orou e ainda se sente infeliz, se você
quer parar, sentindo que atingiu seu limite, comece de novo.
Se você está certo de que está acabado e quer desistir, se você chegou ao fundo do poço, se você tentou e
tentou e não conseguiu subir, comece de novo.
Se os anos passam tão depressa e os sucessos são poucos, se chega dezembro e você se sente triste, Deus dá
um novo janeiro a você.
Comece de novo.
Começar de novo significa vitórias alcançadas.
Começar de novo significa uma corrida bem feita.
Começar de novo significa Deus sempre vencerá!
Não fique aí sentado no trono da derrota. Comece de novo!
Feliz 2018!
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Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
06 – Dr. Pedro Gonzaga da Silva Netto
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
04 – Dr. Raul José de Andrade Vianna
Coordenadoria Geral
06 - Sueli Ravazzi
12 - Carlos Henrique Ornellas
13 - Daniel Martins Motta
16 - Guilherme Demiciano Orsolon
19 - Denis Ribeiro de Matos Carratu
22 - Elaine Sander Vinha Azali
Eliezer Clemente Valle
23 - Giuliano Marassi Giacomello
24 - Adjalma Farias
Francisco Roberto Alcade
26 - André Luís Dias de Moraes
28 - Rafael Crocciari
29 - Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro
30 - Gláucia Maria Ferreira
Simone Maria Sarti Contri
Hospital Padre Albino
01 - Alexandre Araújo
Angélica Fernanda de Castro Rodrigues
Jhonatas Axell Luiz
02 - Moisés Antonio Francisqueti
03 - Fabiana Perpétua Olivare Fabri
Izabel de Fátima Luizon
Ricardo Palhares
04 - Franciele Carla da Silva
Katieli Daiani Ferreira de Souza
05 - Cinira Aparecida Fassi
Eva Rodrigues Dias Mendes
Juliana de Sá
Larissa Laisla Aguilar Pimenta
Paulo César Andrade
Regina Aparecida Alves Pirolla
06 - Luciana Aparecida Oliveira Tibério
Regiane Patrícia Redígolo
07 - Maria Lázara Pereira de Souza
Roseane Santana Rocha
08 - Alessandra Regina Gervais da Silva
Alexa Laís de Albuquerque
Alexandre Batista de Oliveira
Roseli Aparecida Picoy de Oliveira
Vera Núbia Gonçalves de Barros
09 - Cristiane Maria Graciano Pedrassoli
Francielle de Souza Nascimento
Maria José de Souza Oliveira
11 - Ana Keila Barretta da Silva
Cristina Aparecida Virgili
Márcia Aparecida Pacheco Bertino
12 - Marisa Braz das Dores
13 - Gilberto Bezerra da Silva
Izabela Nunes Soares Bezerra
Jane Candido Pacheco
14 - Edilson Aparecido Bastreghi
Fátima Aparecida Cardozo da Silva
Flávia Mariana Bordinhon do Prado
Luís Carlos Zecchi
15 - Aline Gabriela Elias da Silva
Neuza Batista Gonçalves de Campos
15 - Noel Messias da Cunha

16 - Matilde Ivete Bolonhini Ribeiro
Regiani di Paula Gonçalves Nunes
17 - Solange Regina de Paulo
18 - Dr. Ivan Humberto Sanches
19 - Lucimar Célia Della Via Silva
20 - Natália Cordon Sanches
Sebastião Rodrigues
22 - Ademir Aparecido Padovani
Andreia Ozório Uvinha
Gilvana Rodrigues da Silva
Irenilda R. de Carvalho Meneguecci
Thássia Rodrigues dos Santos
Zumeire Martins Yukawa
23 - Bárbara Dal Ri Kuroda
Franciele Brunelli Cassiano
Neusa Rodrigues da Silva
Dr. Sinval Sinter Bravin Banhos
24 - Fernanda Veita Sorgatti
Newton Fernando Veteri
Paulo Henrique Piola Teixeira
25 - Alex Sander Marcantonio
Maria Aparecida Sarti de Siqueira
27 - Adriana Lázara Gonçalves de Oliveira
Maria do Carmo V. Garcia
28 - Daniela Perpétua Pereira
29 - Fábia Souza Trindade
Maria Garcia Ribeiro
30 - Nélia Cristina de Queiróz Rodrigues
31 - Iara Lopes de Souza
Hospital Emílio Carlos
02 - Clóvis Antonio Cardozo
03 - Laiza Dark Zeferino
Renata Perpétua Pedrassolli Honório
04 - Iolanda Maria Dalecio Ferreguti
Izilda Aparecida Mariano
05 - Lidiane Rodrigues Barrionuevo
Perla de Souza Martins
Roseli Diriguidi Baldo
06 - Raphaela Maria Chiques dos Santos
Rosana Marcelino Braz
07 - Ademir Aparecido Class
Andreia Yoshikawa Pinto
10 - Márcio do Carmo Veloso
Sonia Maria Fávero Portillo
11 - Vanessa Souza Garcia
12 - Maria Marta Beck dos Santos
13 - Erika Cristina Lopes Prachedes
Pedro Luis Ferraz do Amaral
15 - Célia Donizete Jacomim
16 - Aline Samanta Bedutti
Márcia Cleuza Pelicer
18 - Isabel Pereira da Silva
21 - Rodrigo Lopes de Souza
22 - Ana Carolina Dysney Santos
Fernando Aparecido de Azevedo
23 - Rosangela Silva
25 - Daniele Campos
Lourdes Paulina Bigoni Squincaglia
Marcela Pereira de Sá
26 - César Augusto Frias
28 - Andrea Cristina Rodrigues Ramalho
Caroline David
Juliana Mara Rodrigues
29 - Cássia Regina Candido Staine
Cirma Edi Klein Rossi
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29 - Valdenir Francisco Vitoretti
30 - Rodrigo de Oliveira
Vera Lúcia Alves Domingues
31 - José Thiago Morais
Paulo César Quintino do Santos
Zilda Perpétua Prioli Lopes

Recanto Monsenhor Albino
03 - Janaina Cristina Manoel Lacroes
04 - Sandra Soares dos Reis
07 - Maria de Lourdes Ribeiro
13 - Fátima Aparecida Roque Mendonça
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
04 - Maiara Cristina dos Santos da Silva
05 - Cristiane Gomes Requena
06 - Kimberly Stefany Serafim Bertellini
13 - Tatiane Cristina da Silva
16 - Thais Pamella Madalena
17 - Maria José Cardozo de Anicesio
Pedro Rufino da Silva
21 - Marianna Iossi Cesarini
Rogério Luiz Talvacchia
26 - Paula Regina Barbosa Carrião
28 - Murilo dos Reis Tavares

UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino
03 - Prof. Arthur do Espírito Santo Neto
Profª Luciana de Souza Cione Basto
04 - Prof. Donizett Pereira
06 - Prof. Franco Cossu Júnior
08 - Profª Luciana Stucchi Devito Grisotto
Profª Maria Elizabete Jimenes de Campos
Prof. Paulo Henrique Alves Togni
Sonia Aparecida da Graça Vitório
Profª Virtude Maria Soler
09 - Profª Sandra Regina Miyoshi Lopes
11 - Prof. Alexandre Fontana Berto
Elcilene Fedossi Hernandes Pinto
Prof. Marino Cattalini
Prof. Waldecir Veni Sacchetin
12 - Profª Maristela Aparecida Magri
13 - Prof. Luís Fernando Rodrigues Maria
Mariana Lisboa Martins de Paula
14 - Prof. Sérgio Luis Tagliari
17 - Cíntia Regina David Cardoso
18 - Josiane Aparecida Zambon
19 - Prof. Carlos Elysio Castro Correa
Prof. Marcus Vinícius Seixas
20 - Prof. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga
22 - Mônica Terezinha Colombo
23 - Heloisa Helena Figueiredo Ferreira
25 - Paulo Fasanelli
26 - Jesus Antonio da Costa Vizentin
Profª Shirley Maria da Silva de Moraes
28 - Prof. Fabrício Sleman Soubhia
29 - Prof. Antonio Carlos de Araujo
30 - Josiane de F. Casarin Borgo
31 - Prof. Fernando Stuchi Devito
Colégio Catanduva
23 - Prof. Ivan Figueiredo de Angeli
26 - Profª Renata Aparecida Miesa
31 - Isabel Cristina da Silva Fernandez
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Fundação relança o Grupo de Apoio ao Trabalhador
Divulgação

O educador físico já iniciou a ginástica laboral.
Ação integrante do Planejamento Estratégico de
2017, a Fundação Padre Albino relançou dia 28 de novembro o Grupo de Apoio ao Trabalhador (GAT), implantado pelo setor de Recursos Humanos em 2007.
De acordo com informações da gerente de RH, Cristiane Oliveira, o Grupo “tem o objetivo de capacitar o colaborador a identificar e gerenciar seu estilo de vida, motivando-o para que obtenha melhoria na qualidade de
vida, bem como prevenir acidentes e doenças do trabalho, visando a sua integridade física, social e psicológica”.
Dentre as atividades desenvolvidas, Cristiane destaca a psicoterapia individual; atividades diversificadas com palestras, dinâmicas, atividades físicas, que
favorecem o bem estar coletivo; orientação visando a
estimulação do convívio social do individuo; apoio psicossocial; acompanhamento de funcionários afastados;
visitas aos funcionários internados e visitas domiciliares
e ações que interferem diretamente ou indiretamente
na vida profissional. O GAT é composto por assistente
social, psicóloga e educador físico, com coordenação
da Enfermeira do Trabalho e de Gerente do RH.
Cristiane destaca ainda que para atingir os objetivos
“é necessário que a equipe responsável pelo grupo desenvolva suas atividades com harmonia, centralizando
seu trabalho na identificação dos problemas, no plane-

jamento das estratégias a serem adotadas e na avaliação
constante dos resultados obtidos, sempre em conjunto
com a administração e trabalhadores da instituição”.
A enfermeira coordenadora do trabalho, Tatiane
Kratuti Devitto, ressalta que “com o olhar subjetivo de
cada profissional especializado, direcionaremos os funcionários às intervenções necessárias para a promoção
da saúde, da qualidade de vida, realização pessoal e
profissional de forma acolhedora atingindo o bem-estar físico, psicológico e social”. Ela informa que serão
desenvolvidas atividades em grupo e individuais despertando a união de sentidos psicológicos/emocionais,
a capacidade do corpo e o apoio social de forma afetiva
e efetiva, respeitando crenças, religiões e gêneros”.
A assistente social promoverá também visitas domiciliares, hospitalares e acompanhamento ambulatorial
sempre que necessário e o educador físico tem a proposta de desenvolver a ginástica laboral, atividades esportivas e recreativas em vários ambientes, melhorando o bem estar físico e mental dos funcionários.
A equipe multiprofissional do GAT – Grupo de Apoio
ao Trabalhador está formada por Tatiane Kratuti Devitto,
enfermeira coordenadora do trabalho; Gláucia Maria Ferreira, psicóloga; Rodrigo Sebastião Matheus, educador físico, e Helena Munhoz Martin, assistente social.

Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de novembro passado
processo de Recrutamento Interno com funcionários para transferência de uma posição para outra, promoção de
um nível para outro e promoção de um cargo para outro. Os funcionários aprovados foram:
Funcionário

Contratado na função de

Depto

Promovido para

Marina Aparecida Pimenta

Copeira

HEC

Auxiliar Administra vo I- FIPA

Lucas Eduardo da Ma a

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnico de Enfermagem

Vânia Cris na de Souza

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnico de Enfermagem

Rute Lourenço da Silva

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Técnico de Enfermagem

Jéssica Siqueira Monteceli

Auxiliar de Enfermagem

HPA

Enfermeira Assistencial

Bruna de Almeida Portella

Enfermeira

HPA

Coordenadora de Enfermagem Setores SUS

Simone Aparecida Trovó

Coord. Gerenciamento Leitos

HPA

RT de Enfermagem

Esmerinda Cavassana da Silva

RT enfermagem

HPA

Mentor do Serviço de Enfermagem

Ana Lúcia dos Santos

Enfermeira Núcleo Permanente

HPA

Coord. do Núcleo de Ed. Permanente

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em novembro, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem vindos!
Hospital Padre Albino
Adriana Aparecida Pereira de Morais
Geovana Patrícia Pavani
Gabriela Bruna da Silva
Flávia Mariana Bordinhon do Prado
Maria do Carmo Fabiano
Isadora Gabrielle da Silva Eid Brogio
Isabeli Eduarda Pengo Veloso
Tamires Souza Lima
Paula Caroline Ono Silva
Joice Angelita da Silva Santos
Fabiana Perpétua Zancheta
Maria Eduarda Pinheiro
Regiane Carbonera

Hospital Emílio Carlos
Valdir Luiz Sanchez Tamion
Bruno Henrique da Silva
Thais Oliveira David
Nathaly de Oliveira Rodrigues
Jéssica Baptista Rosa
Elizandra Thamiris de Oliveira Zaparolli
Yara Cristina da Silva
Aldineci Bezerra Alves
Cláudia Cristina C. Venâncio Barbosa
Recanto Monsenhor Albino
Luciene de Jesus Sousa do Prado

Maria Jaqueline E. Zancheta
Coordenadoria Geral
Fernando Augusto de Souza Nobre
Gláucia Maria Ferreira
Helena Munhoz Martin
Rodrigo Sebastião Matheus
Reginaldo Placa Torres
Marcelo Augusto Bereta
FIPA
Mariana Lisboa Martins de Paula

Funcionários concluem
pós-graduação do Sírio-Libanês
No dia 29 de novembro, na Unilago, em São José do
Rio Preto, foram encerrados cursos de pós-graduação
promovidos pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e
Pesquisa (IEP/HSL) que integram o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADISUS) do Ministério da Saúde. Iniciados em 22 de março, os cursos tiveram a participação de funcionários da
Fundação Padre Albino.
Os funcionários Marília Nogueira, Daniele Campos,
Aline Pereira de Almeida e Jefferson Cavalgante de
Souza, do Hospital Emílio Carlos, cursaram “Qualidade
e segurança no cuidado do paciente”; os funcionários
do Hospital Padre Albino Jefferson Rodrigo Urbano, Fabrícia Presente e Juliana Fachin, “Qualidade e segurança
no cuidado do paciente”, e Simone Trovó e Vanessa Holanda Gila, “Regulação em Saúde”. Também participaram dos cursos funcionárias do Ambulatório Médico de
Especialidades Catanduva/AME Catanduva, sob gestão
da Fundação Padre Albino: Renata Rocha Bugatti, gerente administrativa, no curso “Regulação em saúde no
SUS”, e Drª Marcela Dias Azem de Figueiredo, gerente
médica, em “Gestão da Clínica nas Regiões de Saúde”.
Com base nesses cursos os funcionários desenvolverão
nos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino o projeto
“Baixa adesão ao uso do protocolo de identificação do
paciente nos hospitais”.
A participação desses funcionários nos cursos faz
parte do plano estratégico da Fundação com relação
ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de seu quadro
de pessoal. De acordo com a Gerente de RH, Cristiane
Procópio de Oliveira, “o desenvolvimento profissional
objetiva aperfeiçoar as capacidades e motivação dos
funcionários, a fim de torná-los membros eficientes
e valiosos para a organização, fazendo com que seus
bons resultados sejam contínuos”.
Todos os cursos foram voltados para profissionais
que atuam diretamente na saúde pública. Os programas utilizam metodologias ativas híbridas de aprendizagem que melhor se adaptam a cada formação e que
possibilitam ao profissional cada vez mais estar mais
preparado para os desafios da área da saúde em constante transformação. Por meio de conteúdos teóricos,
simulações de práticas e experiências em campo, permite que o aluno aumente suas oportunidades no mercado e seu networking. Toda a programação é apoiada
por uma infraestrutura moderna e de alta tecnologia,
havendo coordenação e participação direta de profissionais renomados do Hospital Sírio-Libanês e do mercado de trabalho em todas as atividades acadêmicas.
“Estes cursos, desenvolvidos em parceria com o Ministério da Saúde, buscam atender as necessidades atuais
do SUS, como melhoria na eficiência na área de gestão
ou na melhoria da qualidade e segurança no atendimento do paciente da rede pública de saúde”, afirma o
diretor de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês,
Luiz Fernando Lima Reis.
Criado em 2009, o PROADI-SUS é resultado de uma
parceria do Ministério da Saúde e as entidades de saúde
portadoras do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social em Saúde (CEBAS-SAÚDE) e de Reconhecida Excelência. O Programa é regulamentado pela
Lei Federal nº 12.101. As ações do Hospital Sírio-Libanês
se enquadram neste programa e têm a aprovação e o
monitoramento do Ministério da Saúde. São projetos
focados em assistência, ensino e pesquisa e englobam
estudos de avaliação, incorporação de tecnologias e capacitação de recursos humanos.

Fórum em Campinas
Dia 28 de novembro último, a PUC de Campinas sediou o evento “Geração de valor compartilhado e sustentável”. Os funcionários da Fundação Heliton Wagner
Benetelli, Márcio Fernando Zerbinatti, Fátima Cajuela,
Sérgio Luís Bolzani e Belmiro Morgado Júnior participaram do fórum “Os impactos econômicos e sustentáveis
através de uma gestão eficiente. contextualizando a judicialização da saúde no Brasil” das 8h30 às 13h00.
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Dicas para não errar no básico
Nem todo mundo acerta o ponto de alguns pratos básicos na cozinha. Para não errar no preparo de
pratos simples, daremos algumas dicas abaixo.
O purê de batatas empelotou?
Isso só acontece se as batatas estiverem mal cozidas ou frias. Portanto, as batatas têm que estar bem
cozidas e em bastante água, de preferência com a casca. Quanto mais cozidas, melhor. As cascas devem
ser retiradas ainda quentes e todo o processo deve ser feito com as batatas quentes.
Não coloque nada nas batatas antes de passá-las pelo espremedor, moedor de carnes, multiprocessador, batedeira ou manualmente, utilizando um batedor tipo pera. Só depois coloque os temperos, o
leite quente e a margarina. Misturar bem ajuda o purê a adquirir cremosidade e uma textura lisa.
Continua.

CULINÁRIA

Segredos culinários
Miúdos
5. Tempere o fígado com duas colheres de
sopa de leite, para cada meio quilo, sem usar vinagre. Assim, os bifes ficarão macios e não ressecarão após serem fritos.
6. Para que o fígado não endureça, tempere
com um tomate maduro amassado.
7. Ao refogar fígado, polvilhe-o com canela em
pó. Assim, o refogado não soltará o cheiro forte de
fígado e ficará mais saboroso.
8. Para que o fígado não fique duro ao fritar,
polvilhe antes com maisena ou farinha de trigo.
9. Dê várias pancadinhas com a lâmina de uma
faca sobre o fígado. Assim, a pele sairá com facilidade.

Quibe de abóbora
e espinafre
8 porções - 190 kcal / porção
Ingredientes
1 xícara (chá) de trigo para quibe
500 g de abóbora cozida e amassada
cebolinha, pimenta síria, salsa e hortelã fresca a gosto
1 colher (sopa) de azeite
Recheio
200 g de queijo cottage
100 g de queijo provolone ralado
1/2 xícara (chá) de espinafre cozido e picado
sal a gosto
Modo de preparo: Em uma tigela, coloque o
trigo e cubra com água morna. Deixe descansar
por 2 horas. Coloque a abóbora em uma tigela e
misture o trigo, a pimenta síria e as ervas. Coloque metade desta mistura em um refratário untado com um pouco do azeite. Misture os ingredientes do recheio e espalhe sobre a camada de
abóbora. Cubra com o restante da massa. Faça
riscas com a ponta de uma faca e pincele o restante do azeite. Leve ao forno médio por cerca
de 30 minutos.

O modo mais fácil de cortar
diversos tomatinhos cereja é
colocá-los entre duas tampas de
plastico como um sanduíche
e passar uma longa faca afiada,
cortando todos de uma vez.

Curiosidades do meio literário
(e esquisitices dos escritores).
• O escritor Wolfgang Von Goethe escrevia em
pé. Ele mantinha em sua casa uma escrivaninha alta.
• O escritor Pedro Nava parafusava os móveis
de sua casa a fim que ninguém os tirasse do lugar.
• Gilberto Freyre nunca manuseou aparelhos
eletrônicos. Não sabia ligar sequer uma televisão.
Todas as obras foram escritas a bico-de-pena,
como o mais extenso de seus livros, Ordem e Progresso, de 703 páginas.

Broa de milho com coco
Ingredientes
3 ovos
1 lata de milho verde (com a água)
1 lata de açúcar (utilize a lata de milho como medida)
1 lata de óleo
1 lata de fubá ou milharina
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 pacote de coco ralado
Modo de preparo: No liquidificador, bata o leite,
o açúcar e o óleo. Em seguida adicione os demais
ingredientes e misture, deixando o fermento por
último. Despeje a massa em uma forma untada
com manteiga e farinha. Coloque no forno preaquecido a 280° C (vai variar de forno para forno)
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“No final, não nos lembraremos das palavras
dos nossos inimigos, mas do silêncio
dos nossos amigos”.
Martin Luther King

DATAS
COMEMORATIVAS
01 – Dia Mundial da Paz e da Fraternidade Universal
02 – Dia da Abreugrafia, do Hemofílico
03 – Dia do Juiz de Menores
04 – Dia Mundial do Braile
06 – Dia de Reis e da Gratidão
07 – Dia da Liberdade de Cultos, Dia do Leitor
08 – Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia
09 – Dia do Astronauta
14 – Dia do Enfermo
15 – Dia Mundial do Compositor e dos Adultos
16 – Dia dos cortadores de cana de açúcar
17 – Dia dos Tribunais de Contas do Brasil
20 – Dia do Farmacêutico
21 – Dia Mundial da Religião
23 – Dia Internacional da Medicina Integrativa
24 – Dia da Constituição
25 – Dia do Carteiro
27 – Dia do Orador
29 – Dia do Hanseniano
30 – Dia Nacional dos Quadrinhos, da Não Violência e do Portuário
31 – Dia Mundial do Mágico

Dez perguntas que Deus fará
09 – Deus não te perguntará por que tardaste
tanto em buscar a salvação;
...te levará com amor à Sua casa no céu e não às
portas do inferno.
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

BIODÚVIDAS
Como sobrevivem os peixes em um lago
congelado?
Nos lagos profundos somente a região superficial fica congelada durante o inverno. Na parte
mais funda, a temperatura da água se mantém
relativamente inalterada e mais alta que da superfície permitindo, assim, que os animais aquáticos sobrevivam.

DICAS ÚTEIS
Quadros - pintura a óleo - Limpeza - Nada melhor para limpar uma pintura a óleo do que batatas.
Corte a batata em rodelas e vá passando sobre a pintura. À medida que a batata for ficando suja, descarte
e utilize uma nova rodela. Você pode utilizar os dois
lados das rodelas. Depois é só passar um paninho
seco no final e pendurar na parede.

Tempo de Preparo: 30 minutos

CURIOSIDADE
Por que o gato arqueia o corpo e eriça os pelos quando se sente acossado?
Essa é uma demonstração de medo. O animal se arqueia para mostrar que é maior e mais
perigoso. Assim pode afugentar o inimigo.
Por que o gato ronrona?
O animal faz vibrar suas cordas vocais de maneira que o som produzido indique que ele está satisfeito e feliz. Da mesma forma, o gato exprime, por meio de sons, outros sentimentos, como raiva e fome.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Fundação recebe oficialmente
a Positio sobre Padre Albino

Biomedicina realiza tipagem
sanguínea na Praça da República
Imprensa/FPA

Diretores da Fundação recebem da Diocese a Positio e a biografia de Pe. Albino.
A Fundação Padre Albino, na reunião de sua Diretoria analisada por uma comissão de nove teólogos que faAdministrativa dia 28 de novembro, recebeu oficialmen- zem uma séria e meticulosa investigação acerca da vida,
te três volumes da Positio e um volume da biografia de virtudes, escrita e fama de santidade do servo de Deus.
Padre Albino das mãos do Bispo da Diocese de Catandu- Depois a análise é da comissão de Bispos e Cardeais e se
va, D. Otacílio Luziano da Silva, e do Vice-Postulador da for provado que Padre Albino viveu de modo extraordiCausa, Pe. José Luiz Cassimiro. A Positio, conjunto de do- nário as virtudes cristãs e que goza de fama de santidade
cumentos e depoimentos sobre as virtudes cristãs de Pe. entre os fiéis, se proclama de forma oficial, ante o Santo
Albino, foi entregue no dia 19 de outubro último ao Car- Padre, o Decreto de virtudes heroicas e ele recebe a pardeal Ângelo Amato, prefeito da Congregação das Causas tir de então o título de Venerável. Pe. José Luiz esclareceu
dos Santos, no Vaticano, pelo Postulador Paolo Vilota, que o processo de Padre Albino está tramitando em tempelo Pe. José Luís Cassimiro, Vice-Postulador, e pelo Bis- po recorde, ou seja, quatro anos e meio. Ele credita esse
po da Diocese de Catanduva, D. Otacílio Luziano da Silva. fato ao postulador da causa, Paolo Vilota, que é tarimbaD. Otacílio informou aos diretores da Fundação sobre do, e ao apoio incondicional da Fundação.
D. Otacílio ressaltou que esse processo, além de dia viagem feita a Portugal e à Itália. No Vaticano a intenção era solicitar ao Cardeal Ângelo Amato que essa Fase vulgação da fé, também divulga a Fundação Padre AlbiRomana do Processo fosse fechada em 2018, quando no e Catanduva e trará benefícios sociais e institucionais.
se completam 100 anos da chegada de Padre Albino a “Teremos bons frutos nessa comunhão de forças entre
Catanduva. No entanto, o cardeal disse que vai se em- a Igreja, Fundação, Prefeitura, Arquidiocese de Braga e a
penhar para que essa fase seja concluída em 2020. Em prefeitura de Celorico de Basto”, frisou ele.
Dr. Amarante agradeceu a entrega e disse que a FunPortugal, D. Otacílio e Pe. José Luiz foram recebidos pelo
Arcebispo de Braga e pelo prefeito de Celorico de Basto, dação está orgulhosa em poder contribuir com a causa,
quando D. Otacílio pediu ajuda na divulgação da causa. pois “é a vida de Padre Albino dentro da Fundação e denEles visitaram ainda o cemitério de Codessoso, onde es- tro da vida de Catanduva e região. Vamos até o fim com
essa causa”, anunciou. D. Otacílio agradeceu a Fundação
tão sepultados os familiares de Padre Albino.
Em seguida, Pe. José Luiz relembrou a cronologia do por assumir a causa, pois sem o apoio dela a Diocese não
processo aos diretores e disse que agora a Positio será teria condições de assumi-la.

Criada comissão para organizar as comemorações
dos 100 anos da chegada de Padre Albino à Catanduva
Divulgação

A Comissão após apresentar a programação ao presidente da Diretoria Administrativa.
A Diretoria Administrativa da Fundação Padre
Albino, através da Resolução nº 012/2017, criou a
Comissão para organização das comemorações dos
100 anos da chegada de Padre Albino à Catanduva.
O presidente Dr. José Carlos Rodrigues Amarante designou para compor a Comissão os seguintes membros: Mauro Tadeu Assi, coordenador; Dr. Sinval Sinter Bravin Banhos; Benedito Carlos Rodrigues; Profª
Drª Silene Fontana; Prof. Me. Igor Augusto Braz; Profª
Tânia Maria Mazinini Pimentel; Renata Aparecida Ro-

cha Bugatti, Vera Ferreira Julio Giglio, Dennis Olívio e
Pe. José Luiz Cassimiro.
A comissão já se reuniu várias vezes e a programação está praticamente pronta, faltando acertar alguns
detalhes. Esta programação, inclusive, já foi apresentada ao presidente Dr. Amarante, que a validou. As comemorações deverão ser iniciadas no dia 28 de abril de
2018, no exato dia que Padre Albino chegou a Catanduva para assumir a Igreja Matriz de São Domingos como
seu segundo vigário.

O curso de Biomedicina da UNIFIPA, através da Liga
acadêmica de hematologia e banco de sangue, realizou
testes de tipagem sanguínea e cadastro para doadores
de sangue na Praça da República no dia 24 de novembro. A tipagem sanguínea identifica qual dos quatro
tipos de sangue a pessoa tem (A, B, AB ou O) e o fator
Rh determina se é positivo ou negativo. A ação teve relação com a Semana de doação de sangue.
Simpósio As ligas acadêmicas do curso de Biomedicina realizaram seu primeiro simpósio, o I SILIGA, de 27 a
29 de novembro, no Câmpus Sede. Os inscritos receberam caneca personalizada do evento e assistiram palestras ministradas pelo doutorando do programa de imunologia básica e aplicada da FMRP-USP, César Augusto
Speck Hernandez; pelo doutorando Leonardo Lima dos
Santos; pela pós-doutoranda em biologia molecular pela
FMRP/USP, Aline Azevedo, e pelos doutorandos pelo programa de biociência da Unesco, Sara de Souza Costa e
Lucas Possebon. O evento foi realizado pelas Ligas de
Imunologia Clínica Aplicada, Hematologia e Banco de
Sangue, e Plantas Medicinais e Fitoterapia.
Divulgação

Os alunos também fizeram cadastro de doadores
de sangue.

AME Catanduva recebe novamente
excelente avaliação do Estado
O AME Catanduva, sob gestão da Fundação Padre
Albino, no último dia 14 de novembro, passou por avaliação do 3º trimestre de 2017 na Secretaria de Estado da
Saúde tendo cumprido integralmente suas metas. “Os
excelentes resultados que temos obtido nas sucessivas
avaliações são decorrentes do comprometimento de
toda equipe e do apoio da Fundação Padre Albino”, disse
a gerente administrativa do AME, Renata Rocha Bugatti.
SIPAT O AME Catanduva realizou dia 30 de novembro último e 01 de dezembro a sua SIPAT 2017 – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho,
organizada pela CIPA gestão 2017/2018. O objetivo foi
conscientizar os funcionários sobre a saúde e segurança no trabalho, além da prevenção de acidentes.
A programação foi desenvolvida na Sala de treinamento do AME. No dia 01, às 9h00, os funcionários assistiram a palestra “DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis” ministrada pelo Dr. Arlindo Schiesari Junior,
médico infectologista. No dia 30, às 13h30, os funcionários assistiram a apresentação do projeto do HCC –
Hospital de Câncer de Catanduva pelo supervisor de
relações institucionais do Setor de Captação de Recursos da Fundação, Carlos Ernani Sangiorgi. A funcionária
Patrícia Farina Vivaldini venceu o concurso interno da
frase da SIPAT - “Prevenção e cuidado: atos que evitam
acidentes de trabalho” e foi contemplada com uma gratificação no valor de R$ 50,00.

Feira Literária
O curso de Direito da UNIFIPA promoveu a II Feira
Literária “Espalhe Histórias” em benefício do Hospital de
Câncer de Catanduva nos dias 2, 9 e 16 de dezembro na
Praça Monsenhor Albino das 8h00 às 12h00. O projeto,
iniciado na Semana Monsenhor Albino, ofereceu títulos
literários variados abaixo do custo.
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Colégio Catanduva divulga
edital para bolsas de estudo
A Fundação Padre Albino divulgou edital de abertura de processo seletivo para renovação e concessão de
bolsa de estudos integral (100%) e parcial (50%) para o
Nível Técnico (Técnico em Enfermagem) e vagas remanescentes para a Educação Básica do Colégio Catanduva
para o ano letivo de 2.018. O benefício de bolsa de estudo será concedido a candidatos que tenham perfil socioeconômico, conforme prevê a Lei nº 12.101/09, Decreto
nº 8.242/14 e Portaria Normativa do MEC de nº 15/2017.
O programa de bolsa de estudo, instituído pela Fundação Padre Albino, mantenedora do Colégio Catanduva, faz parte das atividades filantrópicas da instituição
e foi aprovado pela comissão de avaliação e renovação
e/ou concessão de bolsas de Estudo. O montante de re-

cursos destinado ao Programa de Bolsas de Estudo terá
como base o que disciplina a legislação para as Instituições certificadas como Entidades Beneficentes de Assistência Social e a preservação do equilíbrio econômicofinanceiro da Fundação Padre Albino.
A atribuição de bolsas é de julgamento exclusivo da
Fundação Padre Albino, salvo condições de obrigatoriedade legal. A inscrição no Processo Seletivo de Bolsa Social se fará pelo preenchimento do formulário denominado Cadastro Socioeconômico disponível na secretaria
do Colégio Catanduva e da entrega da documentação
comprobatória relacionada no Edital. O edital completo,
com mais informações, está no site do Colégio Catanduva www.colegiocatanduva.com.br

Artigo de pesquisa da Medicina vai ser publicado em revista internacional
Pesquisa de iniciação científica sobre a proteína anti-inflamatória Anexina A1 como marcador prognóstico
em tumores gastroesofágicos desenvolvido por acadêmicos do curso de Medicina da Unifipa, coordenado
pela docente Profª Drª Ana Paula Girol, será publicado
na revista Pathology - Research and Practice.
O trabalho “Expression profiles of Annexin A1, formylated peptide receptors and cyclooxigenase-2 in

gastroesophageal inflammations and neoplasias” foi
desenvolvido por Rodolfo T. C. Takaoka, formando de
2017; Nathália D. Sertório, egressa de 2016; Lara P. J.
Magalini, formanda de 2017; Leandro M. dos Santos,
formando de 2017; Helena R. Souza, técnica do Laboratório de Imuno-histoquímica, Melina M. Iyomasa-Pilon,
técnica do Laboratório Multidiciplinar; Lucas Possebon
e Sara S. Costa, preceptores do curso de Medicina.

Trabalho do Direito é premiado no CONIC
O trabalho “O reconhecimento jurídico das famílias
paralelas: o dever fundamental de proteção à família” da
aluna Bárbara Maccario, da 5ª série do curso de Direito
da UNIFIPA, orientada pela Profª Márcia Maria Menin, foi
premiado na categoria “Em Andamento”, área Ciências
Humanas e Sociais, Subárea Direito, no 17º Congresso
Nacional de Iniciação Científica (CONIC SEMESP) realizado nos dias 24 e 25 de novembro no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, em São Paulo. A UNIFIPA apresentou 32 trabalhos - três do curso de Administração, dois
de Biomedicina, 22 de Direito, três de Educação Física
– Bacharelado e dois de Medicina.
Para o coordenador do curso de Direito, Prof. Me. Luis
Antonio Rossi, “essa conquista notabiliza um intenso e
dedicado trabalho de pesquisa do curso de Direito da
UNIFIPA, norteado pelos eixos temáticos e linhas de pesquisa delineados em nosso projeto pedagógico, sempre
com ênfase nos Direitos Fundamentais, marca registrada
do curso, valendo destacar aqui o excelente empenho da

professora Ana Paula Polachini frente à coordenadoria
de pesquisa do curso e da orientanda premiada”.
Bárbara também defendeu, recentemente, seu trabalho no II Congresso Internacional de Direito Público:
justiça e efetivação dos direitos humanos, na Universidade de Coimbra, em Portugal. “Além da oportunidade
de levar nossa pesquisa para um congresso que recebe
trabalhos de todo Brasil, trazer este prêmio para nossa
casa é uma felicidade sem tamanho, um dos momentos
mais emocionantes que já vivi, que com certeza ficará
eternizado em nossa história. Mais uma vez agradeço
a UNIFIPA e a minha orientadora Ma. Márcia Maria Menin”, disse Barbara.
O Congresso Nacional de Iniciação Científica é realizado desde 2001 e tem como objetivos identificar talentos, estimular a produção de conteúdo científico além de
viabilizar na prática os projetos apresentados pelos alunos, por meio do exercício da criatividade e de conhecimentos adquiridos.

Vozes da Pedagogia

Informática para deficientes visuais

A escadaria principal da UNIFIPA ficou tomada pelo
encanto natalino no dia 30 de novembro com a apresentação do coral “Vozes da Pedagogia”, composto
por alunos da 1ª série daquele curso. Com regência de
Marta Ocon, os alunos realizaram sua primeira apresentação com canções natalinas para familiares, funcionários, discentes e docentes da FIPA dando as boas vindas
ao mês de dezembro.
A iniciativa é uma parceria do curso de Pedagogia
e do NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante) da UNIFIPA.
Decoração O curso distribuiu, na tarde do dia 21 de
novembro, para os setores da Unifipa, enfeites de natal
produzidos pelos próprios alunos. Os mimos foram confeccionados com pérolas, tecido, eva, fitas, papel, macarrão e materiais reciclados, através da disciplina de Práticas
Educativas, ministrada pela Prof. Esp. Gladis Andaló.

O curso de Administração da UNIFIPA encerrou as atividades do 2º semestre do projeto “Informática inclusiva
para deficientes visuais” no dia 30 de novembro. O projeto busca proporcionar aos deficientes visuais conhecimento dos aplicativos específicos com sintetizador de
voz para que utilizem recursos do sistema operacional,
conheçam o teclado e suas teclas de funções, copiem,
apaguem, movam arquivos, acessem o navegador de
internet, redes sociais, Youtube, utilizem e-mail, editem
textos e façam pesquisa. Interessados em participar do
projeto em 2018 devem entrar em contato com a Secretaria do Câmpus São Francisco, na Rua Seminário, 281,
São Francisco, fone 17 – 3311-4800, em Catanduva.
“ABC da Informática” O curso de Administração
encerrou no dia 28 de novembro as aulas da XXX turma do “ABC da Informática”. O projeto, que tem cunho
de responsabilidade social, promove a inclusão digital para adultos e idosos. O curso está com matrículas
abertas para o primeiro semestre de 2018 na secretaria
acadêmica do Câmpus São Francisco. As aulas têm início no dia 6 de março das 8h00 às 10h00, às terças-feiras. Com carga horária de 32 horas, o curso é gratuito.
Crianças O curso encerrou no dia 25 de novembro as
aulas da turma do segundo semestre do projeto “Informática inclusiva para crianças” formada por alunos do Educandário São José. Existente há 10 anos e gratuito, o curso
faz parte do quadro de atividades de extensão da Unifipa.

Divulgação
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Alunos de Pedagogia e Educação
Física fazem a prova do ENADE
Os alunos dos cursos de Licenciatura da UNIFIPA
(Pedagogia e Educação Física) fizeram a prova do ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) no
dia 26 de novembro no Instituto Federal de Catanduva.
O ENADE é aplicado para estudantes de todas as
áreas do conhecimento e cada uma é avaliada a cada
três anos. Os resultados desta avaliação serão divulgados em 2018. A prova foi aplicada para mais de 537 mil
estudantes de 12.815 cursos de 2.071 instituições de
ensino superior.

Professores estaduais
recebem capacitação
O curso de Educação Física – Licenciatura da UNIFIPA promoveu no dia 16 de novembro capacitação e
atualização para professores da rede estadual de ensino. O primeiro tema abordado, ministrado pelo Prof.
Me. Cássio Gonçalves, foi “Atualização em educação
física adaptada”. “Capacitação para identificação e prevenção de obesidade em escolares” foi a segunda abordagem com a Prof. Me. Maria Ângela Figueiredo Tuma.
A capacitação dos professores é realizada todos
os anos pela UNIFIPA que através da coordenação de
extensão do curso de Educação Física – Licenciatura
propõe o convite à Diretoria Regional de Ensino e Secretaria Municipal de Educação. O gestor educacional
administrativo e coordenador pedagógico da Unifipa,
Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, recebeu os professores e falou sobre mudanças positivas na instituição.
Alunos do “Barão” Alunos do Ensino Médio da escola estadual “Barão do Rio Branco”, de Catanduva, visitaram, dia 23 de novembro, as dependências da UNIFIPA sendo recepcionados pelo curso de Educação Física
- Licenciatura. Os 26 alunos, conduzidos pela Profª Me.
Luciana de Carvalho Leite e pelo técnico José Ricardo
de Souza, conheceram os Laboratórios de Habilidades,
de Anatomia, de Pesquisa Experimental e a Biblioteca
do Câmpus Sede.
Divulgação

Os alunos conheceram vários laboratórios da Unifipa.

Projeto atende 57 famílias em 2017
O projeto de extensão “Investigação de paternidade por meio da coleta descentralizada de DNA”
dos cursos de Enfermagem e de Direito da UNIFIPA
atendeu 57 famílias no ano de 2017, sob a supervisão
da Profª Ma. Maristela Aparecida Magri. A iniciativa é
parceria dos cursos de Enfermagem e Direito com o
Fórum da Comarca de Catanduva e o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC),
onde são realizadas coletas de material biológico para
exame de DNA na Unidade Descentralizada, atendendo gratuitamente os municípios de Catanduva, Itajobi,
Novo Horizonte, Santa Adélia, Ibirá, Pindorama, Catiguá, Tabapuã, Novais, Taquaritinga, Urupês, Marapoama, Irapuã e Vila Roberto.
Simpósio O curso realizou o II Simpósio da Liga de
Enfermagem em Semiologia no dia 17 de novembro no
Anfiteatro Padre Albino. O biomédico João Calamares
Neto abordou “Interpretação de Exames Laboratoriais
para o Enfermeiro”.
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MEC autoriza implantação do Centro
Universitário Padre Albino - UNIFIPA
O Diário Oficial da União de 06/12/2017 publicou a
Portaria nº 1.519, de 05/12/2017, com a homologação do
Parecer nº 482/2017 da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação com o credenciamento
do Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA, por transformação das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA).
De acordo com o Gestor Educacional Administrativo
da Unifipa, Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, o novo
Centro Universitário impactará na cidade. “Teremos a
expansão no número de alunos e isso influenciará diretamente no comércio local e no setor imobiliário”. De
acordo com ele, ainda, toda a estrutura passará por mudanças, incluindo o modelo organizacional pedagógico, projeto de ampliação do Câmpus e de cursos, pois a
UNIFIPA terá autonomia universitária.
O Reitor, Dr. Nelson Jimenes, disse que novos cursos
superiores já estão em planejamento, o que automaticamente aumentará o número de vagas oferecidas, mas

ainda não tem como precisar o exato número dessas novas vagas. Para ele, “a transformação da FIPA em UNIFIPA
representa a qualificação do corpo docente, a excelência
em condições de trabalho acadêmico nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão”. No entanto, ressalta que a
principal mudança diz respeito à autonomia para criar novos cursos de educação superior em Catanduva.
Com relação à abertura de novas vagas de emprego, Dr. Jimenes disse que elas serão geradas na medida
em forem criados e instalados os novos cursos. “Assim,
serão contratados mais professores, mais auxiliares de
ensino e todo o pessoal necessário para o normal andamento desses novos cursos”. Jimenes, finalizando, disse
que “o que nos resta é, internamente, providenciar a
transição de maneira que não venha a causar nenhum
transtorno tanto em termos administrativos como acadêmico. É o que faremos, pois estamos inteiramente
preparados para tanto”.

UNIFIPA: as mudanças de dentro para fora
Com o credenciamento do Centro Universitário
Padre Albino, toda a estrutura da FIPA, agora UNIFIPA,
passará por mudanças. O gestor educacional administrativo, Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, reuniu os funcionários dos Câmpus Sede e São Francisco para dar a
notícia e orientar a respeito das mudanças.
“Teremos um novo modelo pedagógico e mais autonomia universitária. Os Núcleos serão extintos, pois a
nova formação comporta Pró-Reitorias, que serão quatro: Graduação, Pesquisa e Pós-graduação, Extensão de
Assuntos Comunitários e Ensino à Distância”, informou
o coordenador, ressaltando que a UNIFIPA vem estudando a implantação do EAD (Ensino à distância), ainda
sem prazo. Outra novidade é que os cursos serão divi-

didos por institutos: Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Educação, Ciências da Saúde e Ciências Exatas
e Tecnológicas e a intenção é instalar todos no Câmpus
Sede. “Para isso já temos os projetos de ampliação do
número de salas, construção de novos complexos e
melhorias em toda a estrutura do Centro Universitário”,
contou o coordenador.
Prof. Antonio Carlos frisou que “a Fundação Padre
Albino está investindo e fazendo o melhor para contribuir com o crescimento do Centro Universitário Padre
Albino. Em 2007, a unificação das faculdades isoladas
foi o ponto de partida para tudo o que está acontecendo agora e graças ao trabalho e dedicação de todos os
funcionários hoje é uma realidade”, considerou ele.

IGC da UNIFIPA é 4
A UNIFIPA mais uma vez recebe excelente nota
em avaliação do MEC/INEP (Ministério da Educação/
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais). Dia 24 de novembro foi divulgado o IGC (Índice
Geral de Cursos) com nota 4 para as graduações da
área da saúde (Biomedicina, Educação Física – Bacharelado, Enfermagem e Medicina), correspondente a
avaliação realizada em 2016. O índice varia de 0 a 5.
Para o Reitor da UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, “as
notas que apresentamos todos os anos perante o

MEC só vêm consolidar o ensino de qualidade que
oferecemos na instituição”. Para o gestor educacional
administrativo, Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, “a
prioridade das Faculdades é o ensino de qualidade.
Nosso propósito é formar profissionais qualificados
para o mercado de trabalho e a avaliação do MEC
só vem confirmar isso”, destacou, cumprimentando
todos os professores, funcionários e alunos por fazerem a UNIFIPA estar todos os anos entre as melhores
notas do Brasil.

Adesão ao PROUNI

Ações pelo Dia da
Consciência Negra
A UNIFIPA realizou de 13 a 20 de novembro mostra
alusiva ao Dia da Consciência Negra nos Câmpus Sede
e São Francisco. A mostra foi composta por banners
produzidos por alunos da instituição com a presença
da cultura africana no Brasil através da música, dança,
religião, gastronomia e linguagem.
Os alunos do 1º ano do curso de Direito participaram de atividade da programação da mostra “Ubuntu
– A África em nós” realizada pela Secretaria Municipal
de Cultura. No dia 13, às 19 horas, no Anfiteatro Padre
Albino, o Prof. Heraldo Márcio Galvão Junior e Thainá
Costa e Ana Vanessa Barbieri, do “Coletivo Feminista
Ana Montenegro”, promoveram a mesa redonda “Entre
a representação e o real: (in) visibilidade e identidade”.
Educação Física O curso de Educação Física – Licenciatura realizou apresentações de manifestações culturais com o 1º e 2º anos. Os alunos, divididos em grupos,
falaram sobre a história, encenaram acontecimentos,
declamaram poemas, lembraram os principais ícones do
movimento negro no Brasil e no mundo, destaques na
política e esporte, reproduziram músicas e danças e trouxeram a realidade das escolas públicas enquanto responsáveis pela disseminação e conscientização do assunto.
Administração O projeto de extensão “Direitos Humanos e Cidadania pelas lentes do cinema” do curso de
Administração marcou a data no dia 13 de novembro,
com alunos do 1º ano, por meio de projeção da palestra “Raça e Racismo no Brasil contemporâneo” proferida
pelo jornalista Carlos Medeiros e exibida pelo programa Café Filosófico, da CPFL Cultura.

Rede Regional de
Cooperação do SEMESP
A Rede Regional de Cooperação do SEMESP, que inclui as cidades de Araçatuba, Barretos, Catanduva e Votuporanga, se reuniu no início de novembro no Centro
Universitário Católico Salesiano Auxilium (UniSalesiano)
em Araçatuba. Na ocasião foram apresentados os grupos
de trabalho e as discussões e avanços sobre o tema de
responsabilidade de cada Instituição de Ensino Superior
(IES). Entre os temas abordados, a tecnologia da informação, capacitação de docentes, gestão, atendimento e
ensino a distância (EAD).
Pela Unifipa participaram da reunião o diretor geral
Dr. Nelson Jimenes e a tesoureira geral Elisabeth Vaqueiro, além da gerente de T.I. Maysa Bull e o analista contábil da Fundação Padre Albino Murilo Galacini Vieira, que
aproveitaram a oportunidade para conhecer a estrutura
do curso de Medicina da UniSalesiano.

O Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA aderiu ao PROUNI (Programa Universidade para Todos) e disponibilizará bolsas de estudo de 50% e 100%.
Para se inscrever no Programa o aluno deve se enquadrar no perfil socioeconômico e apresentar bom desempenho na última prova do ENEM. As regras do programa estão no manual do bolsista disponível através do link
http://prouniportal.mec.gov.br/images/pdf/manual_bolsista_prouni.pdf e para dúvidas sobre o funcionamento
acesse http://prouniportal.mec.gov.br/informacoes-aos-candidatos

Ginástica e dança: cursos “dão show” durante mostra
Os cursos de Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) da Unifipa deram show na Mostra de Ginástica
e Dança realizada dia 17 de novembro no SESC Catanduva. Alunos de todas as séries e da Faculdade da 3ª
Idade se apresentaram com ritmos, técnicas e modalidades diferentes, aplicando em cada apresentação o
que aprenderam enquanto discentes dos cursos.
A plateia, que lotou o ginásio de esportes, vibrou a
cada apresentação. Em cada coreografia uma surpresa
que encantou os presentes.

Divulgação

Os grupos de trabalho discutiram vários temas de
interesse comum.

Campanha para inclusão

Os alunos aplicaram o que aprenderam nos cursos.

Movimento Escoteiro
Os alunos da 1ª série do curso de Educação Física
- Bacharelado participaram de atividade com base no
Movimento Escoteiro, no dia 24 de novembro, durante
as aulas de Lazer e Recreação. Orientados pelo Prof. Me.
Fernando Varoto, integrante do movimento há mais de
25 anos, os alunos foram divididos em quatro patrulhas
- Pica-pau, Lobo, Coruja e Touro. “Eles desenvolveram

grito de patrulha, lenço e bandeirola e aprenderam alguns nós básicos, a Lei Escoteira e a canção da despedida”, informou o professor concluindo que aos participantes foi apresentada a história do movimento, suas
características, ramos e elementos. A atividade contou
com a participação da diretora presidente do Grupo de
Escoteiro Cidade Feitiço, Helena Massunaga.

No último dia 03 de dezembro, o NEI (Núcleo de Educação Inclusiva) da Unifipa promoveu campanha alusiva
ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência através
de faixas nos Câmpus Sede e São Francisco. O objetivo
foi sensibilizar a comunidade acadêmica com relação à
inclusão da pessoa com deficiência.
Ginástica funcional Encerrando o ano da turma de
ginástica funcional, a graduanda Karina Gessi ministrou
aula especial de Jump a pedido dos alunos e a convite
do graduando João Vitor Facchin Marques, ambos do 4º
ano do curso de Educação Física – Bacharelado. Todas as
aulas, inclusive a academia da Unifipa, entram em férias
no mês de janeiro.
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Hospitais da Fundação compram
equipamentos com verba destinada
pelo deputado Dr. Sinval Malheiros
Reprodução

Ultrassom: um dos equipamentos
adquiridos com verba destinada
pelo Deputado Sinval Malheiros.

Nos anos de 2015 e 2016, o médico e deputado Dr. Sinval Malheiros (Podemos) destinou à Fundação Padre Albino recursos para compra de diversos equipamentos hospitalares para os hospitais Emílio
Carlos e Padre Albino. Dr. Sinval Malheiros também fez inúmeras gestões junto ao Ministério da Saúde, muitas delas ao lado do presidente
da Diretoria Administrativa, José Carlos Rodrigues Amarante, que resultaram na liberação da verba para importação do acelerador linear
para o Serviço de Radioterapia.
Em 2016, o Hospital Emílio Carlos (HEC) recebeu R$ 749.000,00,
que foram utilizados na compra de duas lavadoras ultrassônicas; dois
focos cirúrgicos de teto; um sistema de vídeo endoscópio flexível; um
endoscópio flexível (fibroendoscopia) e um ultrassom diagnóstico. Já
o Hospital Padre Albino (HPA), com a verba de R$ 724.000,00 adquiriu
dois focos cirúrgicos de teto; dois expansores de pele; dois dermátomos; dois endoscópios flexíveis (fibroendoscopia) e dois ultrassons
diagnósticos. Neste ano, o HEC recebeu R$ 250.000,00 e comprou
uma autoclave hospitalar horizontal e dez camas hospitalares elétricas. O Hospital Padre Albino, também em 2017, com R$ 275.000,00,
adquiriu dois bipaps com monitor gráfico; um Cpap; dois focos cirúrgicos de teto e duas mesas cirúrgicas elétricas.
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, disse que o empenho e dedicação do deputado Dr. Sinval Malheiros em sempre pensar na melhoria da saúde
de Catanduva e região são valorizados e reconhecidos pela Fundação Padre Albino. “Temos que parabenizar Dr. Sinval pelo excelente
trabalho desenvolvido. Ações de excelência, como essa, constroem
o nosso futuro e ajudam a manter viva a chama benemérita deixada
por Padre Albino”, destacou.

09

Agência Transfusional
orienta a população
A Agência Transfusional da Fundação Padre Albino,
que engloba os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos,
realiza 600 transfusões de sangue por mês. Em média,
300 pacientes são atendidos com as doações de bolsas
de sangue. E para conscientização sobre a importância da doação, a equipe da Agência realizou evento de
abordagem com a população na Praça da República no
dia 24 de novembro. A ação contou com a participação
dos alunos do curso de Biomedicina da UNIFIPA, integrantes da Liga Acadêmica de Hematologia e Banco de
Sangue – LAHBS, além da parceria com o Hemonúcleo
de Catanduva e a Prefeitura de Catanduva.
Dentre as atividades realizadas na praça, além da
conscientização, exame de tipagem sanguínea gratuito. “Essa foi uma das maneiras de interagir com a população, que nem sempre sabe o seu tipo sanguíneo. E ao
saber, a gente explicou que o sangue é muito importante para os pacientes que estão precisando”, diz Débora Patrícia Ribas Diniz, biomédica responsável pela
Agência Transfusional.
As pessoas interessadas em doar sangue podem comparecer no Hemonúcleo de Catanduva, na Rua 13 de Maio,
974, que atende de quarta a domingo, das 7h às 13h.
Comunicação/HPA

Hospitais e AME Catanduva realizam Simpósio de Humanização
Comunicação/HPA

A ação foi realizada na Praça da República.

Hospitais da Fundação
praticam a gentileza

Companhia teatral encenou temas ligados ao atendimento hospitalar
Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino e Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva, sob
gestão da Fundação Padre Albino, em parceria com o
Padre Albino Saúde, Recanto Monsenhor Albino e Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA, promoveram o
6º Simpósio de Humanização no último dia 12 de dezembro, a partir das 8h, no Anfiteatro Padre Albino, em
Catanduva.
Intitulado “Dia H”, o evento foi voltado aos médicos,
profissionais e estudantes da saúde e público em geral.
A intenção dos hospitais da Fundação Padre Albino e do
AME Catanduva foi difundir o conceito de humanização
e sensibilizar os profissionais. No período da manhã, os
municípios de referência e demais profissionais foram
convidados a debater sobre a importância do trabalho
em rede. A articuladora de humanização da Diretoria
Regional de Saúde/DRS XV, de São José do Rio Preto,
Ana Virginia Bortoloto Sossai, discorreu sobre o tema.
Na ocasião, o Grupo de Trabalho de Humanização
dos hospitais da Fundação apresentou as experiências
adquiridas ao longo de mais 10 anos de atividades. A
gerente médica do AME Catanduva, Drª Marcela Dias
Azem de Figueiredo, apresentou o tema matriciamento

2017; a enfermeira coordenadora da maternidade do
Hospital Padre Albino, Luciana Braz de Oliveira Paes, falou sobre as ações de humanização voltadas à área de
obstetrícia e o enfermeiro coordenador da alta responsável do Hospital Emílio Carlos, Leandro Martins, abordou a continuidade do cuidado em casos específicos
que envolvem medicamentos.
A fisioterapeuta do hospital amigo do idoso São
Judas Tadeu, Unidade de Cuidados Paliativos e de
Atenção ao Idoso do Hospital de Câncer de Barretos
(Hospital do Amor), Adriana da Silva Martins Ferreira,
a partir das 14h, ministrou palestra sobre os desafios e
as conquistas do selo estadual. Na sequência, a Cia Ativa Teatro Corporativo encenou sobre temas ligados ao
atendimento hospitalar com base nas políticas nacional
e estadual de humanização.
O Emílio Carlos e o Padre Albino, assim como o AME
Catanduva, possuem Centros Integrados e Grupos de
Trabalho de Humanização para o desenvolvimento de
atividades e projetos como, por exemplo, o Dia H, entre
outras ações, e como o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde têm o objetivo de transformar o
modo de se fazer assistência com humanização.

Os hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino” sediam o
projeto “Doe Gentileza”, iniciativa do Núcleo de Educação
Permanente com parceria do Grupo de Trabalho de Humanização. A ação tem o objetivo de reforçar a política de
humanização da assistência à saúde, gerar momentos felizes e estimular os colaboradores a praticarem a gentileza.
Nos dias 22 e 30 de novembro, a partir das 7h, os
funcionários foram recepcionados com uma rosa e preencheram formulários para agradecerem aos demais
colegas que proporcionaram momentos felizes. Os relatos foram depositados no “pote da gratidão” e os profissionais mais citados receberam mimos. Além disso, a
partir das 13h30, os colaboradores foram convidados
para uma aula de relaxamento, promovida pelo SESC
Catanduva, empresa parceira da instituição.
Comunicação/HPA

Os funcionários foram recepcionados com rosas.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601

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

NEUROLOGIA CLÍNICA
(Adulta e infantil) Eletroencefalografia computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia e potenciais evocados audivo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera - •Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438 - Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento cerebral.
•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027

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

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

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

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263

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

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

DERMATOLOGIA
•Drª Ana Flávia Dias Pattini - Rua Maranhão, 1405 - Fones 3525-3139 e 3525-3503

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

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

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

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

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

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

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

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

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

Professores participam de congressos
O docente de Pneumologia do curso
de Medicina da UNIFIPA, Prof. Dr. Marcelo Ceneviva Macchione, participou do
Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia realizado em São Paulo, de 15 a
18 de novembro, no Centro de Convenções Rebouças. Além de ministrar duas
aulas sobre função pulmonar, que é sua
área de pesquisa, Dr. Marcelo participou
e coordenou várias mesas-redondas e
conferências e foi eleito Diretor do Departamento de Função Pulmonar da
Sociedade Paulista de Pneumologia e
Tisiologia para o próximo biênio.
Congressos O Prof. Dr. Jorge Luís Valiatti, docente do curso de Medicina da

UNIFIPA e Chefe das UTIs do Complexo
Hospitalar da Fundação Padre Albino,
presidiu a Comissão Científica do XIII
Congresso Mundial de Medicina Intensiva, que ocorreu pela primeira vez no
Brasil de 08 a 11 de novembro último
no Rio de Janeiro, com a presença de
aproximadamente cinco mil congressistas.
Além de coordenar a comissão,
Dr. Valiatti foi palestrante com os temas
“Capnografia volumétrica”, “Manutenção
do doador de pulmão”, “Como monitorar
o débito cardíaco?” e do colóquio “Trauma e Emergências sobre hemoderivados: O que, quando e para quem?”, além
de presidir a sessão de temas livres sobre

“Gestão, qualidade e segurança”.
Nos EUA O Prof. Dr. Durval Ribas Filho, docente do curso de Medicina, participou da Obesity Week, em Washington, nos Estados Unidos. No evento, Dr.
Durval apresentou o trabalho “Desafios
sobre farmacoterapia na obesidade”.
Em outubro, Dr. Durval esteve na Argentina e participou do 21º Congresso
Internacional Union of Nutrition Sciences (IUNS) realizado em Buenos Aires. O
nutrólogo fez duas apresentações com
o tema sobre obesidade e síndrome
metabólica.
Colação de grau Os alunos do 6º
ano da XLIII turma do curso de Medici-

na da UNIFIPA colaram grau oficialmente no dia 28 de novembro no Câmpus
Sede. Com a presença do Reitor, Dr. Nelson Jimenes, e da coordenadora do curso, Profª Drª Terezinha Soares Biscegli,
64 alunos concluíram o curso.

Campanha de arrecadação
O Grupo de Ajuda Comunitária (GAC),
composto por alunos do 1º e 2º anos do
curso de Medicina da Unifipa, arrecadou
brinquedos para o Dia da Criança nos
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos. Os
brinquedos arrecadados foram doados
para a Casa do Menor e para crianças do
bairro Gabriel Hernandes.
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Sucesso faz Recanto Monsenhor Albino
repetir campanha de Natal
A emoção tomou conta de todos os que participaram da entrega, pelo Papai Noel, dos presentes da campanha “Mãos de Natal - adote um idoso neste Natal” do
Recanto Monsenhor Albino no dia 13 de dezembro, a
partir das 14h00. Ao som de músicas natalinas foi servido café da tarde e em seguida o Papai Noel entregou
todos os presentes arrecadados na campanha. Realizada pelo Facebook e iniciada dia 10 de novembro, a
campanha alcançou sucesso maior que no ano passado
e teve mais de 150 compartilhamentos. Os 49 idosos
tiveram seus pedidos atendidos e, em média, ganharam três presentes cada. “Ganhamos tantos presentes
que não foi possível contá-los”, disse Analice Borghi,
uma das organizadoras. Os presentes que não foram
entregues neste Natal ficarão para outras datas, como
aniversário, Dia dos Pais e das Mães, que também são
comemoradas no Recanto.
A campanha promovida pelas profissionais Analice Borghi, Carmen Bonutti e Lilian Buniak foi repetida
neste ano devido ao sucesso e ao total apoio da comunidade. As profissionais novamente perguntaram a
cada idoso o que gostaria de ganhar do Papai Noel e as
respostas foram registradas nas fotos postadas no Facebook do Recanto no álbum “Natal Feliz 2017”. A pessoa
que se interessou em ser um dos “duendes” do Papai
Noel entrou em contato pelo Facebook ou por telefone.
Mantido pela Fundação Padre Albino, o Recanto
Monsenhor Albino fica na Rodovia Dr. Alberto Lahóz
de Carvalho, s/nº, estrada Catanduva a Novais, fone 17
– 3522-5234.

X Workshop de Teatro
GDP “in cena”
Divulgação

“Sabe-se que indivíduos habilidosos socialmente
são mais valorizados nos contextos sociais e profissionais, pois conseguem adaptar-se rapidamente às mudanças e são mais capazes de trabalhar em equipe, liderar, comunicar-se bem, mediar conflitos, criar, refletir,
transferir conhecimentos das experiências cotidianas
para o ambiente de trabalho”. Este foi o objetivo do
X Workshop de teatro GDP “in cena” promovido pelo
curso de Administração da Unifipa de acordo com a
coordenadora do projeto, Profª Cristiane Paschoa. O
Workshop aconteceu no dia 25 de novembro, no Câmpus São Francisco, e os alunos vivenciaram a coordenação de grupos e desenvolveram habilidades interpessoais por meio de experiências teatrais.
Pós-Graduação Os cursos de pós-graduação em
Gestão Empresarial com ênfase em Controladoria e
Gestão Financeira da Unifipa realizaram cerimônia de
entrega de certificados aos concluintes no dia 16 de dezembro, às 9h30, na sala 14 do Câmpus São Francisco.

Biomedicina recebe novo
aparelho para pesquisa

O Papai Noel entregou os presentes para os idosos.

Idosos têm cafés especiais
No dia 07 de dezembro, às 14h00, o grupo do terço
de intercessão a Nossa Senhora Aparecida promoveu
café da tarde especial para os idosos do Recanto Monsenhor Albino com salgadinhos, bolo doce, refrigerante e entrega de mimos. No dia 09, das 10h30 às 13h30,
a equipe multiprofissional fez a entrega das lasanhas
encomendadas durante campanha específica promovida, com renda para a instituição.
No dia 02, às 14h00, os fisioterapeutas Fabio Pagliotto da Conceição e Tatiana Lemes Fuser ofereceram café da tarde especial aos idosos com salgadinhos, refrigerante e entrega de presentes de Natal
arrecadados por eles próprios em campanha feita entre amigos.
No dia 17 de novembro, os alunos do curso de Podologia do SENAC Catanduva realizaram procedimen-
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tos nos pés dos idosos, cuidando das unhas e fazendo
massagem. Também no dia 17, às 14h00, foram comemorados os aniversários dos idosos do mês de novembro com bolo doce doado pela Srª Gislaine Siqueira e
os salgados pela empresa Qualycon Alimentos.
No dia 16, às 14h30, foram comemorados os aniversários do mês dos funcionários com bolo doce e
guaraná. No dia 11, a loja da Rua 24 de fevereiro do
Supermercado Maranhão promoveu campanha de arrecadação de alimentos arrecadando 126 kg de açúcar, 57 kg de feijão, 12,5 kg de macarrão, 11 pacotes
de extrato de tomate, 5 litros de óleo, 75 kg de arroz
e 500g de café. No dia 09 foi realizado o Café Humanizado dos funcionários, às 14h30, com bolo, lanche
natural e refrigerantes. No dia 08, o cabeleireiro Gil, de
forma voluntária, cortou o cabelo de vários idosos.

A coordenadora do curso de Biomedicina do Centro
Universitário Padre Albino/Unifipa, Profª Drª Ana Paula
Girol, informou que já chegou o novo equipamento adquirido para o curso para realização de cromatografia
em camada delgada, técnica importante relacionada
ao conhecimento de composição de extratos de plantas medicinais. “O aparelho será usado em projetos de
pesquisa, estágio e extensão e propiciará o desenvolvimento de vários projetos na linha de fitoterápicos”, explicou a coordenadora. O equipamento está instalado
no Laboratório Multidisciplinar II. “É a pesquisa crescendo e se consolidando na Unifipa!”, comemora Ana Paula.
Ana Paula informou também que a graduanda do
curso Tissiane Eid Barbosa Ashino passou no processo
seletivo da Unesp de São José do Rio Preto no Programa de Pós-Graduação em Biociências 2018 para desenvolver o projeto de mestrado “Ação da piplartina
em modelo de exposição pulmonar ao carcinógeno
Benzopireno” na área de Biologia estrutural e funcional,
linha de pesquisa “Inflamação, tumorigênese e reparo
tecidual”, sob sua orientação.
Divulgação

Foca no trânsito
Alunos da 4ª série do curso de Medicina da UNIFIPA desenvolveram o projeto “Foca no trânsito” com
objetivo de orientar os condutores de veículos sobre
acidentes causados pelo uso de celular ao volante. Sob
a coordenação do Prof. Dr. Ricardo Gonsaga, o projeto
foi proposto como forma de intervenção na sociedade,
reconhecendo os acidentes de trânsito como uma das
principais causas de admissão de urgência e emergência nos prontos socorros. O projeto conta com página
oficial no facebook https://www.facebook.com/focanotransito/ e foi desenvolvido pelos alunos Sara Tencarte,
Maria Júlia Salomão, Isabela Gerbasi, João Pedro Quintino, João Carlos Fonseca, Fillipo Amorosino e Inys Alexandra, Lívia Hoeppner.
Hipertensão A Liga de Cirurgia Vascular e Angiologia
do curso de Medicina realizou campanha de prevenção à
hipertensão arterial no dia 29 de novembro na Praça da
República. Durante a atividade foi realizada aferição de
pressão, distribuição de tabela com valores ideais para
uma boa pressão arterial, além de orientações sobre as
causas, prevenção e tratamentos para a hipertensão.
Câncer de próstata A Liga de Medicina de Família e
a LC Fameca da IFMSA Brazil (Comitê Local da International Federation of Medical Students’ Associations of
Brazil) do curso de Medicina promoveram de 22 a 24

de novembro a campanha Novembro Azul no Hospital
Emílio Carlos. Os alunos distribuíram folhetos, fixaram
cartazes em pontos estratégicos e orientaram pacientes a respeito da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de próstata.
Queimaduras Alunos do 4º ano de Medicina orientaram pacientes do Hospital Emílio Carlos sobre prevenção de acidentes com queimaduras e como agir quando necessário com a distribuição de folhetos e cartazes.
Os alunos abordaram os principais riscos no trabalho,
em casa e no lazer, além de explicarem o que se deve e
o que não se deve fazer em casos de queimaduras.
Cardiologia A Liga do Coração promoveu a III Jornada do Coração no dia 22 de novembro com o tema
“Inovações da cardiologia que podem impactar a prática clínica no próximo ano”. O tema foi discutido em
mesa redonda com a participação do Prof. Dr. Gilmar
Valdir Greque, Prof. Dr. Fernando Stucchi Devito e Prof.
Dr. Olavo de Carvalho Freitas.
Destaque O curso de Medicina foi destaque no site
da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao
Traumatizado (SBAIT) devido aos 20 anos de fundação
de sua liga acadêmica mais antiga: a Liga de Cirurgia
de Urgência e Trauma “Luís Fernando de Almeida Maia”,
fundada pelo Prof. Dr. Raul Vianna Jr.

O aparelho também será usado para projetos na
linha de fitoterápicos.

Sucos medicinais
As alunas da Faculdade da 3ª Idade, projeto do curso de Educação Física – Licenciatura, tiveram aula com
a bióloga Isabela Ferreira, quando aprenderam sobre
o processo de plantio e manuseio das plantas medicinais e realizaram a troca das mudas que cada uma foi
convidada a levar para a aula. No encerramento, chá da
tarde com sucos e chás preparados com as plantas que
conheceram na aula.
Tai Chi Chuan Os alunos do curso de Educação
Física – Bacharelado e da Faculdade da Terceira Idade
assistiram palestra do egresso do curso André Luiz Fernandes sobre o Tai Chi Chuan, arte marcial chinesa que,
na atualidade, tem servido como sistema integral de
saúde, pois seu método de ensino se adapta e respeita
a cada um de seus praticantes, sendo considerada uma
atividade física de baixo impacto.
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Pacientes emocionam na confraternização do HCC
Iara do Carmo

Oswaldo, Cleonice, Leiliane e Vera: emoção e elogios
na confraternização.
A Fundação Padre Albino promoveu dia 14 de dezembro, às 18h30, no Complexo Esportivo Prof. Ivo Dal’Aglio
da Unifipa, confraternização entre os voluntários do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC e pacientes do Serviço de Quimioterapia para apresentação dos resultados
de 2017 e previsões para 2018. Ao final da apresentação,
a palavra foi aberta aos pacientes, que emocionaram e
arrancaram lágrimas de muitos participantes.
O administrador do Hospital Emílio Carlos, Benê Rodrigues, justificou a ausência do presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues
Amarante, o maior entusiasta daquele evento e do HCC,
que havia perdido um irmão naquela tarde vitimado
pelo câncer. Em seguida, Benê apresentou dados do
HCC, destacou e agradeceu o trabalho dos voluntários,
que para ele, “se comprometeram com a causa”. Ele informou que em 2018 o Hospital Emílio Carlos, que já
conta com a Drª Renata Vieira Barbosa, com especialização em Ribeirão Preto, vai aumentar o atendimento na
especialidade de Oncologia Clínica com a contratação
da Drª Gisele Melo Gonçalves, oriunda de Barretos.
Benê disse também que o acelerador linear, já embarcado na China, chega ao porto de Santos no dia 04 de
janeiro, mas ainda tem que passar pela burocracia da alfândega. Lembrou que faltam dois milhões de reais para

o término da Radioterapia e que, após a instalação, a
capacidade do acelerador linear será superior à demanda, fazendo com que o paciente seja atendido em dois
ou três dias.
A Supervisora de Captação de Recursos, Angélica da
Costa, agradeceu o trabalho dos voluntários e apresentou o resultado do setor, ressaltando que a Fundação
faz questão da transparência. De acordo com ela, antes
do início da campanha o saldo era de R$ 354.359,45;
até 30 de novembro último foram arrecadados R$
3.386.853,90 para despesas no valor de R$ 1.899.853,34,
ficando em conta o saldo de R$ 1.841.086,01.
Os pacientes Leiliane Cristina Alves, Cleonice Serrão,
Oswaldo Caraccini Junior e Vera Lúcia Oliveira Cardoso
falaram sobre a doença e elogiaram o atendimento do
Serviço de Quimioterapia, onde encontraram amor e
carinho de toda a equipe. Vera contou que veio de Barreiras/Bahia para São Paulo, em janeiro, para consulta
médica, sendo diagnosticada a doença, mas o tratamento só seria iniciado em julho. Sua irmã, que mora
em Catanduva, pediu a ela que viesse para a cidade.
Passou pelo médico e já iniciou o tratamento. “Encontrei aqui um pedacinho do céu”, disse. A farmacêutica
Kely Cristina de Souza, responsável pela Quimioterapia,
também falou sobre o atendimento humanizado do
Serviço e a ligação com os pacientes que por lá passam.
O reitor da Unifipa, Dr. Nelson Jimenes, ao encerrar a
confraternização, agradeceu o trabalho dos voluntários e
disse que depois de tudo o que havia sido falado não restava mais nada para ele. Citando a frase que estava projetada, “Abrace a vida. Abrace o HCC”, chamou Leiliane e Kelly e
disse que as abraçava, pois elas representavam o paciente e
quem dele tratava. Em seguida foi exibido vídeo com cenas
de eventos pró HCC promovidos pelos voluntários.
A confraternização também contou com a presença
do Diretor de Captação de Recursos, Prof. Nelson Lopes
Martins; dos conselheiros Dr. Antonio José dos Santos
e José Silas Januário, do gerente do Centro de Serviços
Compartilhados, Reginaldo Donizete Lopes, do deputado federal Dr. Sinval Malheiros, do representante do
deputado estadual Marco Vinholi, Jean Bertozzi, e funcionários da Fundação.

HCC na Câmara de Santa Adélia
Divulgação

As autoridades foram informadas sobre as mudanças
no atendimento oncológico na região.

No dia 20 de novembro o Diretor de Captação de Recursos da Fundação, Prof. Nelson Lopes Martins, foi à Câmara de Santa Adélia para falar sobre o projeto do Serviço
de Radioterapia na presença dos vereadores José Eduardo
Aguiar, presidente; Michel Goulart Aranha; Jéssica Cristina
Aparecida da Costa Guerra; Antonio Ângelo Caprio; Altair
Pavani; Antonio Larocca; Cleiton César Lourenço; Flávio
Cléber Pinheiro e Manoel Carlos Palmado, do secretário de
Saúde, Carlos Fabrício Franco, e membros do Rotary Club
de Santa Adélia e Voluntários do Bem de Santa Adélia, coordenados pela Sra. Sandra Frezza.
O Prof. Nelson explicou sobre o HCC e informou sobre as mudanças que estão acontecendo no atendimento aos novos casos diagnosticados com câncer e seu
encaminhamento, através do SUS, para os novos polos
de atendimento oncológico da Rede Hebe Camargo. O
Supervisor de Relações Institucionais, Carlos Sangiorgi,
falou sobre as formas de doação.

Projeto do HCC é divulgado em empresas e instituições
O projeto do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC,
assim como formas de doação para ajudar na finalização
da obra do Serviço de Radioterapia e sua manutenção,
principalmente através da conta de energia elétrica, estão sendo divulgados em empresas e instituições de Catanduva e região. O supervisor de relações institucionais
do Setor de Captação de Recursos da Fundação, Carlos
Sangiorgi, no mês de novembro falou para funcionários
da Gráfica São Domingos, da Usina Nardini, em Vista Ale-

gre do Alto, da Matilat e na SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) do AME de Catanduva.
Na cidade de Catiguá as informações foram passadas na novena de Nossa Senhora das Graças, na Igreja Santa Isabel. Em Catanduva, na Igreja de São Judas
Tadeu foram entregues urna e folhetos da campanha
durante a novena de Nossa Senhora das Graças, assim
como na Catedral Nossa Senhora Aparecida, e nas Paróquias de Santa Teresinha e Santa Rita de Cássia.
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Ateliê Amor ao
próximo entrega doação
O grupo de colaboradoras do Ateliê “Amor ao próximo” entregou ao presidente José Carlos Rodrigues
Amarante, dia 27 de novembro, recibo de depósito no
valor de R$ 16.412,00 para o HCC. A renda é fruto da
venda de artesanato e de artigos confeccionados para
o Natal pelo grupo. Em um ano de atividade, o ateliê já
doou ao HCC R$ 55.380,00.
Dr. Amarante agradeceu ao grupo por mais essa
doação, que ele recebe “com prazer e muita alegria,
pois é fruto de trabalho de formiguinha”, destacou.
Imprensa/FPA

Renda é fruto da venda de artesanato e artigos
para o Natal

Doação de lacres
O Colégio São José, através da Profª Joseli Herrera,
entregou ao Setor de Captação de Recursos da Fundação várias garrafas pet de dois litros com lacres de latinha
para o Hospital de Câncer de Catanduva/HCC. Os lacres
foram coletados pelos alunos do primeiro ano do Ensino
Fundamental, que realizaram campanha para esse fim.

Doações em leilões
A Fundação Padre Albino, através do presidente da
Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, e do Setor de Captação de Recursos, participou do
leilão da APAE de Catanduva realizado dia 03 de dezembro. O Hospital de Câncer de Catanduva/HCC recebeu
em doação seis cabeças de gados de Aparecida Florindo;
Sérgio Roberto Fachini; Adriana Cunha; Estevão Poli/Família Poli; doador anônimo e Fernando Carvalho.
Dia 19 de novembro, no leilão em Nova Cardoso, o
HCC recebeu em doação 50% da venda de sete cabeças
de gado, totalizando R$ 5.000,00, além de R$ 500,00 de
Anderson e Lucas Rodrigues. Os doadores do gado foram
Sophia Gasparim Ribeiro; Gilberto Gasparin e família; Zinho Valderrama e Ademar Trabuco; Joãozinho Valderrama
e Francis Bortolazi; José Mário Magliosi e família; Adirlei
Marcelino e família e Adelina Alarcon da Silva e família.
No leilão de gado na cidade de Paraíso, com renda
para o Hospital de Câncer de Barretos, o HCC recebeu em
doação uma cabeça de gado do Sr. Emílio Barata.
No leilão de gado de Ibirá, com renda destinada para
a Santa Casa daquela cidade e para o Hospital de Base de
Rio Preto, a Santa Casa doou ao HCC o valor de R$1.000,00,
referente ao arremate de uma cabeça de gado.

Captômetro
A Fundação Padre Albino precisa captar R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para terminar o
Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do
Hospital de Câncer de Catanduva. Confira o que foi arrecadado até 30/11/17:
Eventos e doações ......................................................R$1.614.540,41
Doações através do site .................................................R$ 34.741,83
Doações através do 0500 ................................................ R$ 1.385,00
Doações através da conta de energia elétrica.....R$ 204.386,50
Telemarketing ..............................................................R$ 1.211.140,10
Nota Fiscal Paulista ....................................................... R$ 320.386,06
TOTAL R$ 3.386.597,90
Faltam R$ 1.613.402,10
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