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Serviço de Radioterapia/HCC inicia atendimentos
Inauguração será no dia 14/09 com a presença do governador João Doria
Marketing/FPA

No dia 14 de agosto foram iniciados os atendimentos no Serviço de Radioterapia, que somados aos demais serviços oferecidos à população (consultas, exames, cirurgias, internação e quimioterapia), fecha o ciclo de tratamento e compõe o Hospital de Câncer de Catanduva. A inauguração oficial será no dia 14 de setembro próximo,
às 13h00, com a presença do governador João Doria, que foi intermediada pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Última página.

Falece o membro honorário Dr. Raul Vianna
Divulgação

Dr. Raul Vianna foi presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação.

Faleceu na manhã do dia 20 de
agosto o membro honorário da
Fundação Dr. Raul José de Andrade Vianna, com 89 anos. Dentista,
Dr. Raul ingressou na Fundação em
1980, tendo ocupado cargos no
Conselho de Curadores e Diretoria
Administrativa, sendo presidente desta última de 01/04/1997 a
31/03/2000. Em 2007 pediu afastamento do Conselho de Curadores,
passando a membro honorário.
Dr. Raul Vianna teve participação ativa no Rotary Club de Catanduva Centro, onde ocupou todos
os cargos, inclusive de governador
do Distrito. Casado com a Profa.
Ruth Martins Vianna deixou os
filhos Dr. Raul José de Andrade
Vianna Junior, médico, e Dr. Ruy
Cid Martins Vianna, procurador de
justiça, noras e netos.

E o sonho tornou-se realidade...
Não foi um sonho qualquer. Na verdade era um desejo muito forte acalentado na
alma de cada um dos diretores, movidos pela compaixão para com as pessoas em
sofrimento. Não foi preciso acordar, pois o sonho acontecia em plena vigília há muito
tempo! E o sonho tornou-se realidade no dia 14 de agosto, dia que ficará eternizado
nos anais da Fundação Padre Albino e no coração das pessoas. Nesse dia o primeiro
paciente oncológico recebeu tratamento radioterápico nas dependências do Hospital de Câncer de Catanduva. Página 02.

XXVIII Semana Monsenhor Albino
De 15 a 21 de setembro será realizada a XXVIII Semana Monsenhor Albino, que
tem o objetivo de homenagear Padre Albino, o maior benfeitor de Catanduva, que
deixou um patrimônio que hoje beneficia milhares de pessoas nas áreas da saúde,
educação e assistência social. Página 05.
Hospital Padre Albino realiza duas cirurgias de captação de múltiplos órgãos. Página 07.
Projeto “Há 100 anos plantando solidariedade” novamente emociona participantes. Página 08.
Inscrições para o vestibular da Medicina-Fameca terminam dia 17-09.
Página 06.
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E o sonho tornou-se realidade...
Não foi um sonho
qualquer. Na verdade
era um desejo muito
forte acalentado na
alma de cada um dos
diretores, movidos
pela compaixão para
com as pessoas em
sofrimento. Não foi
preciso acordar, pois
o sonho acontecia
em plena vigília há muito tempo!
E o sonho tornou-se realidade no dia 14 de
agosto, dia que ficará eternizado nos anais da
Fundação Padre Albino e no coração das pessoas.
Nesse dia o primeiro paciente oncológico recebeu
tratamento radioterápico nas dependências do
Hospital de Câncer de Catanduva, cumprindo-se
assim o vaticínio e o compromisso dos gestores da
Fundação. Estava terminando ali a via crucis para
centenas de pacientes oncológicos de toda a região que, sem alternativas, tinham que se submeter a longas e penosas viagens até os centros especializados e distantes de suas residências.
Quem já passou por isso sabe bem o que estou
dizendo. Sabe como é penoso ver seu ente querido, debilitado física e emocionalmente, buscar
forças onde praticamente já não existe para enfrentar nova jornada de tratamentos, cujos efeitos
colaterais se agravam com esses deslocamentos
intermináveis, sabendo que depois do tratamento
terá que enfrentar novamente as não menos torturantes estradas e os riscos a elas inerentes. É nessas
horas que os pensamentos são arrebatados em
busca de uma resposta, um fio de esperança que
seja para superar o desânimo e vislumbrar a cura,
que tarda miseravelmente. A esperança de um tratamento digno é tudo o que resta.
Não estamos dizendo que a partir de agora os
pacientes oncológicos passarão a ter novas expectativas em relação à doença; as chances de cura
não aumentam nem diminuem ao receberem o
tratamento em Catanduva. Isso vai depender da
descoberta de novos tratamentos pela medicina,
da precocidade dos diagnósticos e da celeridade
do início dos tratamentos. Mas as expectativas de
sucesso no tratamento, a partir de agora, serão
mais promissoras à medida que se dará em menor
tempo, propiciando o retorno mais rápido ao convívio familiar. Isto auxiliará muito na recuperação
do paciente. Este foi, aliás, o principal motivo que
levou a diretoria da Fundação Padre Albino a encarar o desafio de implantar o Serviço de Radioterapia em Catanduva. Porém, o caminho para chegar
até aqui não foi nada fácil.
Quem vê hoje o prédio da Radioterapia em
pleno funcionamento pode ter a impressão que
tudo aquilo brotou dos gramados do Hospital Emílio Carlos da noite para o dia. Não foi bem assim. Os
percalços foram muitos e em muitos momentos
pareciam intransponíveis. Mas não desanimamos

porque sabíamos que poderíamos contar com o
apoio e a ajuda de muita gente, que de fato acreditou e confiou em nossos propósitos e capacidade
de levar a cabo um empreendimento dessa envergadura. Cremos não tê-los decepcionado. É verdade que alguns duvidaram e agora não têm mais
por que duvidar: a Radioterapia e o HCC são fatos.
Existe, e certamente persistirá por um bom
tempo, o preconceito sobre a efetividade do tratamento a ser dispensado pelo HCC em relação a
outros centros de tratamentos oncológicos tradicionais e de plena confiança. Isto é até certo ponto compreensível. Com equipamentos modernos
e equipe bem preparada, o HCC está à altura dos
melhores hospitais oncológicos do Brasil em qualidade. O corpo clínico oncológico conta hoje com
quinze profissionais oriundos de alguns desses
hospitais. O radioterapeuta responsável é o mesmo profissional que presta serviços para a Santa
Casa e Hospital de Base, ambos de São José do Rio
Preto, tendo formado toda a equipe de técnicos
em radioterapia do HCC. Os setores de internação
contam hoje com ambientes adequados e excelente infraestrutura, tanto para convênios quanto
para o SUS. Além disso, é importante lembrar que
os outros centros tradicionais de tratamentos oncológicos estão superlotados, gerando demora
e desconforto para muitos pacientes. O Estado já
não consegue atender a essa demanda crescente
e não fossem as Santas Casas e hospitais filantrópicos a situação poderia estar muito mais difícil.
Portanto, é realmente uma bênção que a Fundação Padre Albino tenha conseguido realizar este
sonho, para o bem de toda a comunidade regional.
Não podemos deixar de reconhecer o bem que foi
feito até agora aos nossos pacientes pelos hospitais oncológicos tradicionais, como o Pio XII de Barretos, o Amaral Carvalho de Jaú, a Santa Casa de
São José do Rio Preto e tantos outros. Somos eternamente gratos por isso. Mas a partir de agora essa
luta passa a ser nossa também, embora em alguns
casos ainda continuem atendendo. E agora mais
do que nunca vamos precisar que as prefeituras
da nossa região se juntem a nós nessa espinhosa,
porém honrosa missão. Afinal elas também serão
beneficiadas ao não precisar mais disponibilizar
suas ambulâncias e motoristas para levar pacientes
aos distantes centros especializados. As viagens e
os tratamentos serão mais rápidos e seguros, com
distâncias muito menores a serem percorridas.
Enfim, todos ganhamos com a disponibilização
dos serviços oncológicos pelo Hospital de Câncer
de Catanduva, que já não é mais sonho, mas a mais
pura realidade. Infelizmente o sonho não acaba
aqui: serão necessários muitos recursos financeiros
para que os tratamentos sejam continuados, caso
contrário o sonho poderá se tornar pesadelo...

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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Hospital Emílio Carlos
01 - Aline Aparecida Theodoro
Maria Aparecida Capute
Marta Ester Martins de Souza
03 - Polyana Andressa Prudente de Moraes
04 - Sebastião Severo dos Santos
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A lenda da
descoberta do café
Conta a lenda que no território da atual Etiópia, um jovem pastor árabe, Kaldi, observou uma
tarde como suas cabras atuavam de uma forma
estranha, correndo e dando saltos como loucas,
depois de comer arbustos de frutos vermelhos.
O pastor, intrigado pelo que ocorria, decidiu
levar as amostras de folhas e frutos a um mosteiro
chamado Cheodet, onde os monges, por curiosidade, puseram os grãos para cozinhar. Ao provar a bebida acharam tão ruim que jogaram ao fogo o que
sobrou, mas os grãos, à medida que se queimavam,
despendiam um agradável aroma. Os monges tentaram, então, voltar a preparar uma bebida com os
grãos torrados e ficaram fascinados com o resultado. Ao tomar-se o café, as orações dos monges já
não foram suaves e calmas, mas recitadas em coro
com alegria. A lenda conta que o abade do mosteiro deu o nome de Kaaba à bebida, que em árabe
quer dizer pedra preciosa de cor café.
Nos anos seguintes, os grãos de café eram
apenas mastigados para obter seu efeito revigorante. Os árabes, no século XIII, foram os primeiros a processar o fruto amadurecido e torrado e
dele tirar a bebida.
O café chegou à América do Sul no século XVIII
com os franceses que iniciaram plantações nas
Guianas. A saída de sementes do país era proibida, pois quem tivesse maior controle estabelecia
o monopólio comercial.
O sargento brasileiro Francisco de Melo Palheta
foi enviado para resolver uma questão diplomática nas Guianas e, na volta, deveria contrabandear
mudas de café para o Brasil. Palheta cumpriu as
duas missões: os franceses reconheceram as fronteiras brasileiras e, depois de seduzir a esposa de
um governador, o sargento conseguiu algumas
sementes que foram trazidas em seu bolso.
O café passou a ser cultivado no norte do Brasil em 1.722 e foi se espalhando pelas demais
regiões. Atualmente, além do saboroso café à
moda brasileira, existem várias outras receitas de
drinks tanto quentes quanto frios que podem ser
saboreados com muito gosto.

Anos das aparições de Nossa Senhora
Século XV
1426 – Nossa Senhora de Monte Berico
1430 – Nossa Senhora de Czestochowa
1432 - Nossa Senhora de Caravaggio
1480 – Nossa Senhora das Graças – Boccadirio, Bolonha
1491 – O ferreiro e Nossa Senhora
Do livro“Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

CULINÁRIA

Coxinha de tapioca com
queijo branco
Ingredientes
• 200 g de frango cozido e desfiado
• 100 g de goma de tapioca
• 1 ovo
• 1 colher de tempero verde
• Queijo minas lacfree
• Farinha de linhaça dourada para empanar
Modo de preparo: No processador de alimentos, bata todos os ingredientes (exceto o queijo)
até obter uma massa homogênea (aproximadamente três minutos). Pegue pequenas porções,
recheie com o queijo, molde e passe na farinha
de linhaça. Coloque em uma assadeira e leve ao
forno baixo pré-aquecido por aproximadamente
20 minutos ou até dourar.

Bolinho de banana
de liquidificador
• 2 xícaras de farinha de arroz (ou aveia)
• 1 xícara de açúcar demerara (ou mascavo)
• 3 bananas pratas maduras
• 1colher de chá de canela em pó
• 1/2 xícara de leite
• 1/2 xícara de óleo
• 3 ovos
• 1colher de sopa de fermento
• 1 pitada de sal

“Para que o mal triunfe,
basta que os bons
nada façam."
E. Burke

DATAS
COMEMORATIVAS
1º - Dia do Profissional de Educação Física
02 – Dia do Repórter Fotográfico
03 – Dia da Guarda Civil e do Biólogo
05 – Dia do oficial de farmácia e da Amazônia
06 – Dia do Alfaiate
07 – Independência do Brasil
08 – Dia Mundial da Alfabetização
09 – Dia do Administrador e do Veterinário
13 – Dia do Agrônomo e do Programador
15 – Dia do Cliente
17 – Dia da Compreensão Mundial
18 – Dia dos símbolos nacionais
21 – Dia da Árvore, do Fazendeiro, da Luta Nacional das Pessoas com Deficiências
22 – Dia da Juventude e do Contador
23 - Início da Primavera e Dia do Soldador, do
Técnico em Edificações e Técnico Industrial
24 – Dia do Mototaxista e do Soldador
25 – Dia do Trânsito
27 – Dia do Idoso, Mundial do Turismo e do
Encanador
30 – Dia da navegação, do Jornaleiro, do Tradutor e da Secretária.

Modo de fazer: Bata os ovos com o açúcar, as bananas, o leite e óleo. Acrescente os ingredientes
secos, exceto o fermento; depois adicione o fermento. Acrescente uvas passas ou ameixas. Em
cima triture castanha do Pará ou nozes.
Obs: não deixe muito tempo no forno, senão fica
seco. Tempo médio: 25 minutos no forno a 180200 graus. Coloque na forminha de muffins.

SEGREDOS CULINÁRIOS
Temperos
8. Para dar maior sabor a saladas, esfregue na
saladeira um dente de alho.
9. Se você quiser saber se a salada está temperada a gosto, experimente o tomate, pois ele pega
mais tempero que as outras verduras e legumes.
10. Para fazer um bom tempero para saladas,
dissolva o sal em um pouco de água quente e
acrescente vinagre ou suco de limão e depois uma
quantidade igual de azeite.
11. Se você não tiver catchup, substitua por
uma mistura de purê de tomate, uma xícara de açúcar e duas colheres de sopa de vinagre.
12. Nunca guarde condimentos perto do fogão, pois eles perderão a cor e o sabor. Para que os
condimentos continuem sempre frescos, guarde
na geladeira. (continua)

CURIOSIDADE
Como o camaleão muda de cor?
Sob a pele do camaleão existem três tipos de células coloridas: vermelhas, amarelas e
marrons. O animal adquire uma coloração ou outra de acordo com a mudança de tamanho
dessas células. Embaixo do camaleão existe uma camada refletora que serve para misturar as
cores. Assim, ele consegue se camuflar na vegetação e ficar fora do alcance de predadores.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Programação da XXVIII Semana Monsenhor Albino
15/09 – domingo
Igreja Matriz de São Domingos
19h30 – Missa de abertura
16/09 – segunda-feira
Padre Albino Saúde
Recepção
7h20 – Bênção pelo início da Semana Monsenhor Albino
Estacionamento
8h00 às 10h00 e 14h00 às 16h00 – aferição de pressão arterial, dinâmica
com bexigas e entrega de brindes
Curso de Farmácia
Unidades Básicas de Saúde
8h00 às 11h00 – Conscientização sobre os perigos da automedicação
Hospital Emílio Carlos
Saguão principal
8h00 - Ginástica laboral para funcionários
9h00 - Tour musical (viola ou violino)
Curso de Biomedicina
Saguão da Secretaria do Campus Sede
8h00 às 11h00 – Auriculoterapia e vacuoterapia para alívio das tensões
AME Catanduva
Recepção

9h00 – Apresentação do coral do CPP
Curso de Administração
Projeto "Primavera Vermelha" - doação de sangue e cadastro de medula
óssea no Hemonúcleo de Catanduva.
Tecno Recicle - parceria com a Associação dos Recicladores de Novo
Horizonte e Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Padre Albino Saúde
Sala de espera da auditoria
12h00 às 14h00 – Cine pipoca
17/09- terça-feira
Curso de Administração
Projeto "Primavera Vermelha" - doação de sangue e cadastro de medula
óssea no Hemonúcleo de Catanduva.
Tecno Recicle - parceria com a Associação dos Recicladores de Novo
Horizonte e Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Curso de Enfermagem
Campus Sede
8h00 – V Curso de Desbride
Hospital Emílio Carlos
8h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00 - Visita à Radioterapia
Hospital Padre Albino
8h30 ou 14h00 - City tour conhecendo a história – visita dos funcionários
ao Museu Padre Albino - Saída defronte a recepção principal (Rua Belém)
Curso de Enfermagem

Recrutamento interno promove funcionários
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de julho 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

Maria Eduarda Prado Machado

Contratado na função de

Auxiliar de enfermagem

Depto

Promovido para

HPA

Técnica de enfermagem

Thairine Lucas Pereira

Auxiliar de rouparia

HEC

Auxiliar de enfermagem

Rafaella da Silva Nascimento

Auxiliar de enfermagem

HPA

Técnica de enfermagem

Samuel Lucena Izelli

Auxiliar de enfermagem

HPA

Instrumentador cirúrgico

Franciele CrisƟna Almeida Silva

Recepcionista

HPA

Porteira

HEC

Biomédica

Anielle Abegão de Godoi Bueno

Técnico de laboratório

Ronaldo Pereira da Silva Junior

Auxiliar financeiro I

Zilda Perpétua Prioli Lopes

Auxiliar administraƟvo II

HEC

Auxiliar administraƟvo III

FáƟma Perpétua Ferreira

Vigia

HPA

Porteira

Coordenadoria

Auxiliar financeiro II

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em julho, que vestem a camisa da Fundação
Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
HOSPITAL PADRE ALBINO
Laura Ariane Dermonde
Bruno de Melo Orniz
João Vitor da Costa
Josemara Pinto Nunes
José Nilton Oliveira Matos
Pamela Thaieny Oreste Silva Lima
Érica Silva Trindade
Érika de Araújo Oliveira Souza
Katieli Daiani Ferreira da Cruz

Laís Kelly Maria Gomes de Oliveira
Márcia de Souza Oliveira
Fabiana Perpétua Alanisse
Rosângela Porto Damacena de Souza
Carolina Osti
Adriana Matias
Júlia Aparecida Casagrande Cezarini
Gabriely Cristina Panissolo
Tiago Guilherme Vieira
Fabiana Pereira Guidotti

Felipe Rodrigues Riva

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Caio Victor Mendes Mauro

COORDENADORIA GERAL
Diego Augusto Coutinho

AME
Silvio Pereira Netto

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Juliana Cristina Rando
Assuero Rodrigues Netto
José Guilherme Silva Augusto
Lucas Ribeiro de Azevedo
Taís Pagliuco Barbosa

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Julho/2019

Campus Sede
19h00 - VI Simpósio de Curativos
Curso de Direito
Campus São Francisco
19h30 às 22h00 - 1ª Olimpíada Jurídica
Colégio Catanduva
Anfiteatro Padre Albino
19h30 – Premiação do VIII Concurso musical “Resgatando e mantendo
viva a memória de Monsenhor Albino”
UNIFIPA
Clube de Tênis Catanduva
20h00 - lançamento da campanha Desafio de Natal 2019*
*Em parceria com a ARCOS – Associação e Rede de Cooperação Social
18/09 - quarta-feira
Curso de Administração
Projeto "Primavera Vermelha" - doação de sangue e cadastro de medula
óssea no Hemonúcleo de Catanduva.
Tecno Recicle - parceria com a Associação dos Recicladores de Novo
Horizonte e Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Padre Albino Saúde
Medicina Preventiva - Rua Aracaju, 495
7h00 às 10h00 – Relaxamento – yoga profissional
Sala de espera da auditoria
12h00 às 14h00 – Cine pipoca
Hospital Emílio Carlos
8h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00 - Visita à Radioterapia
Hospital Padre Albino
Refeitório
8h30, 15h00 e 23h00 – Café temático: Monsenhor Albino, 101 anos
Curso de Biomedicina
Colégio Nossa Senhora do Calvário
13h30 às 16h30 – Auriculoterapia e vacuoterapia para alívio das tensões
Curso de Farmácia
UBS do Solo Sagrado
16h00 às 19h00 - Conscientização sobre o descarte correto de
medicamentos vencidos e perfurocortantes
Curso de Direito
Campus São Francisco
19h30 às 22h00 - 1ª Olimpíada Jurídica
Colégio Catanduva
Anfiteatro Padre Albino
19h30 – Premiação do V Concurso de redação "Monsenhor Albino –
pequenos gestos, grandes ações"
Curso de Medicina
Teatro Municipal “Aniz Pachá”
20h00 – solenidade oficial de comemoração dos 50 anos do curso
19/09 - quinta-feira
Curso de Administração
Projeto "Primavera Vermelha" - doação de sangue e cadastro de medula
óssea no Hemonúcleo de Catanduva
Tecno Recicle - parceria com a Associação dos Recicladores de Novo
Horizonte e Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Curso de Biomedicina
Saguão da Secretaria do Campus Sede
8h00 às 11h00 – Auriculoterapia e vacuoterapia para alívio das tensões
Curso de Biomedicina
Serviço de Quimioterapia
8h00 às 10h00 – Café da manhã
Hospital Emílio Carlos
8h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00 - Visita à Radioterapia
AME Catanduva
Recepção central
9h00 e 14h00 – encenação da história do Padre Albino pelos funcionários
Curso de Educação Física Licenciatura
Recanto Monsenhor Albino
14h00 - Café solidário
20/09 - sexta-feira
Curso de Administração
Projeto "Primavera Vermelha" - doação de sangue e cadastro de medula
óssea no Hemonúcleo de Catanduva
Tecno Recicle - parceria com a Associação dos Recicladores de Novo
Horizonte e Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Hospital Emílio Carlos
Saguão principal
8h00 – Apresentação do coral do curso de Pedagogia da UNIFIPA
Curso de Farmácia
Drogaria São Judas Tadeu
8h00 às 12h00 - Cuidados farmacêuticos em pacientes hipertensos e
diabéticos: aferição de pressão arterial e realização de glicemia capilar
AME Catanduva
Recepção
9h00 – Apresentação da orquestra de viola caipira “Novo mundo”
Padre Albino Saúde
Sala de espera da auditoria
12h00 às 14h00 – Cine pipoca
Ambulatório próprio
14h00 às 16h00 – Palestra “Cuidados com a pele”, pela Dra. Daniela Ronque
Anfiteatro Padre Albino
20h30 – Outorga dos troféus Fundação Padre Albino e Monsenhor Albino
21/09 – sábado
Curso de Administração
Campus São Francisco
8h00 – Caravana do projeto "Primavera Vermelha" - doação de sangue e
cadastro de medula óssea no Hemonúcleo de Catanduva
Tecno Recicle - parceria com a Associação dos Recicladores de Novo
Horizonte e Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Praça Monsenhor Albino
9h00 – Fundação Padre Albino na praça
Igreja Matriz de São Domingos
19h00 – Missa de encerramento
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UNIFIPA define programação dos 50 anos da Medicina/FAMECA

O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA divulgou a programação dos eventos comemorativos pelos
50 anos do curso de Medicina/FAMECA, que serão realizados em setembro e outubro próximo.
No dia 18 de setembro, no Teatro municipal Aniz
Pachá, será realizada a solenidade oficial de comemoração. No dia 12 de outubro, a UNIFIPA/FAMECA ficará
aberta para o ex-aluno visitar suas instalações a partir
das 8h00, atividade denominada “Revivendo momentos”. Às 9h00 será enterrada a cápsula do tempo com o

histórico da Fundação, do curso de Medicina/Fameca,
do centenário do Padre Albino, jornais do dia, selo da
festa de 50 anos, entre outros; às 10h00, plantio de 50
mudas de orquídeas em parceria com a Associação Orquidófila Catanduvense.
As comemorações serão encerradas com jantar comemorativo, a partir das 21h00, no Clube de Tênis Catanduva. Para aderir ao jantar os egressos devem acessar o link
http://medicina.unifipa.com.br/19-jantar-da-medicina
História
O curso de Medicina/FAMECA da UNIFIPA nasceu
dos ideais de Padre Albino. Preocupado com a promoção social e com a melhoria da condição de vida dos
necessitados, especialmente dos doentes, conquistou
o apoio da comunidade para a construção da Santa
Casa de Misericórdia de Catanduva, em 1920, hoje denominada Hospital Padre Albino.
Mais tarde, direcionando atenção à formação escolar
do jovem da cidade e região, empenhou-se no processo
de instalação de escolas, surgindo a Fundação Padre Albino, em 1968, a partir da transformação da Associação
Beneficente de Catanduva, para ser a mantenedora das
faculdades. Neste mesmo ano, grupo de pró-homens
da comunidade, liderados pelo Padre Albino, iniciou os
procedimentos para a criação da Faculdade de Medicina
de Catanduva, autorizada a funcionar em 06 de junho de

Inscrições para o vestibular da Medicina-Fameca terminam dia 17-09
As inscrições para o Processo Seletivo Vestibular
2020 para as 100 vagas oferecidas pelo curso de Medicina-FAMECA-UNIFIPA terminam no próximo dia 17
de setembro. As provas serão aplicadas nos dias 12 e
13/10/2019.
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela
internet, no site www.vunesp.com.br, mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa, por
boleto bancário, em qualquer agência bancária. A taxa de

inscrição é de R$ 350,00 e o candidato indica a cidade em
que realizará as provas: Catanduva ou São Paulo.
Mais informações na UNIFIPA, pelo site www.unifipa.com.br, pelos telefones 0800-772-5393 e (17) 33113223, de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas, e
pelo e-mail secretariaacademica@unifipa.com.br; na
VUNESP, pela Central de teleatendimento – Disque Vunesp (0xx11 3874-6300), das 8 às 18 horas, de segunda
a sábado, exceto feriados.

NAP divulga cartilha Namoro Legal
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Cultural
(NAP) da UNIFIPA, como forma de orientação e aconselhamento aos alunos da instituição, está divulgando a cartilha “Namoro Legal”, lançada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo (MP-SP). O material,
assinado por Valéria Diez Scarance Fernandes, coordenadora do Núcleo de Gênero do MP-SP, foi lançado em
junho e o objetivo é orientar jovens a identificar comportamentos abusivos do companheiro. A cartilha traz
dicas práticas de como perceber se uma relação está
se tornando tóxica.

Segundo a responsável pelo NAP-Apoio Psicopedagógico, Profa. Esp. Adriana Pagan Tonon, a cartilha traz
dicas simples e práticas de como identificar este tipo de
comportamento e o que fazer quando o namorado ou o
crush é controlador. “Todas nós já ouvimos falar de relacionamentos abusivos, mas não é fácil saber se você está em
um relacionamento assim. Quando percebe-se, a jovem já
está isolada da família e amigos, afastada dos estudos, do
trabalho e sem amor próprio. É preciso ficar atenta”, ressaltou psicóloga. A cartilha pode ser acessada no link http://
unifipa.com.br/site/documentos/namorolegal.pdf

Com discurso emocionado, Pedagogia forma sua 5ª turma
Marketing/FPA

A 5ª Turma da Pedagogia/UNIFIPA

No dia 24 de julho, a UNIFIPA realizou a solenidade
de formatura da 5ª turma do curso de Pedagogia no
Maison Ge-Vera. Em noite emocionada, a turma com 41
alunas, só formada por mulheres, recebeu o nome de
Profa. Esp. Zélia de Oliveira Pantaleão.
A coordenadora do curso, Profa. Dra. Silene Fontana, emocionou a todos os presentes em seu discurso,
agradecendo e incentivando as alunas recém-formadas. Citando Platão disse que o amor é um processo de
educação e que vê o amor como educação, pois amor e
aprendizado andam juntos. “Na vida, depois da formatura, a história é outra. Não existe sucesso feito por um só; o
nosso curso é a prova disto! Estamos cercados pelos melhores. Melhores dirigentes, melhores funcionários, melhores professores e, principalmente, as melhores alunas.
Uma salva de palmas aos melhores!”, finalizou.

Empresa doa mais de cinco mil litros de leite à Fundação
A empresa MTNET Serviços de Internet doou no dia
16 de agosto à Fundação 5.145 litros de leite arrecadados
no 1º Arrecada MTNET, de cunho social e objetivo de auxiliar entidades. O total foi arrecadado em 25 dias entre
sócios e funcionários.

O leite será utilizado para os pacientes dos hospitais.
“Escolhemos a Fundação Padre Albino, pois é de conhecimento geral o amplo trabalho que realiza em saúde e
assistência e sabemos da seriedade da instituição”, destacaram os organizadores da campanha.

1.969 pelo Conselho Federal de Educação. A faculdade
foi instalada em prédio construído para ser hospital, na
Rua Monte Aprazível, Vila Guzzo, onde hoje funciona
o Colégio Catanduva. A primeira turma foi iniciada em
1970. No dia 01 de outubro de 1.974, antes mesmo de
formar a sua primeira turma, a FAMECA obteve seu reconhecimento através do Decreto Federal nº. 74.630.
No final da década de 1970, o Hospital Emílio Carlos,
destinado ao tratamento da tuberculose, foi desativado em função de mudanças ocorridas nas políticas de
saúde pública do Brasil. A Fundação Padre Albino, em
1982, conseguiu do Governo Estadual a cessão do prédio. Em 1983, a FAMECA transferiu-se para o novo prédio e, dois anos mais tarde, iniciou-se a reativação do
Hospital Emílio Carlos com a abertura dos ambulatórios
de ensino e das enfermarias de clínicas. A partir de então, a Faculdade de Medicina de Catanduva passou a
ter dois hospitais-escola – o Hospital Padre Albino e o
Hospital Emílio Carlos. Desde o seu reconhecimento, já
graduou 2.766 médicos, alguns dos quais, atuam, hoje,
como docentes da própria FAMECA.

6º ano de Medicina tem
palestra sobre a profissão
após a graduação
No dia 1º de agosto, a consultora estratégica e empresarial Cecília Negrini ministrou palestra para os alunos do 6º ano de Medicina da UNIFIPA/FAMECA sobre
a importância do planejamento estratégico após a graduação. 47 alunos participaram da palestra em sala no
Campus Sede. Ao final, a palestrante sorteou 15 exemplares do livro "O Poder do Óbvio", do qual é coautora.
Durante a palestra a consultora explicou que a preparação dos futuros médicos se faz necessária antes mesmo
da formação universitária. Para ela, entender quais são
e como resolver os problemas de seus pacientes são
conceitos fundamentais para que se faça um atendimento assertivo e de qualidade.
“A busca pela qualidade na formação não só científica, mas com elevados padrões morais e éticos, é a
base para que se obtenha, como produto final, um bom
médico, que atenda seus pacientes com alto padrão
profissional e com elevado grau de resolutividade para
a prevenção e cura das doenças, ao mesmo tempo não
perdendo a empatia que rege a relação médico/paciente”, ressaltou Cecília.

Docente de Medicina participa
do 1º Simpósio de Flebologia
Nos dias 02 e 03 de agosto, o Prof. Dr. Murillo Couto,
docente do curso de Medicina da UNIFIPA, participou
do 1º Simpósio de Flebologia no Teatro Municipal Paulo Moura, em Rio Preto, e ministrou a palestra “Desafios no tratamento da trombose venosa profunda em
pacientes do SUS”. A médica residente Renata Buraschi
Antunes apresentou “Relato de caso: trombose venosa
profunda associada a esteroides anabolizantes”, no módulo “Caso Desafio”.
O Prof. Dr. Murillo Couto explica que a Flebologia
constitui um ramo da cirurgia vascular que está em
franca expansão, com diversas opções disponíveis para
o tratamento das patologias venosas. Também participaram do simpósio os alunos da Liga Acadêmica de
Cirurgia Vascular e Angiologia, que apresentaram relato de caso no módulo “pôster”, orientados pelo Prof. Dr.
Murillo e pelo Dr. Gabriel Geromel.
Congresso As alunas Rafaella Baratta Colla e Ana
Cláudia Scaraficci, do 2º ano do curso, apresentaram no
11º Congresso Sul-brasileiro de Geriatria e Gerontologia, realizado de 25 a 27 de julho, em Curitiba-PR, o trabalho “Abordagem interdisciplinar em paciente portadora da Síndrome de Werner: relato de caso”. O trabalho
foi realizado sob orientação da Profa. Dra. Nilce Barril e
do Dr. Eduardo Marques.
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HPA realiza duas cirurgias de
captação de múltiplos órgãos
Marketing/FPA

Os órgãos retirados foram transportados para várias cidades.

Nos dias 22 e 31 de julho foram realizadas, no Hospital Padre Albino (HPA), cirurgias de captação de órgãos
para transplantes que beneficiaram diversos pacientes.
O doador da primeira captação teve morte encefálica registrada às 18h25 do dia 21 de julho e foram captados os
pulmões, fígado, rins, uma córnea e material ósseo. Já a
doadora da segunda cirurgia doou rins, córneas e fígado.
Os órgãos da primeira cirurgia foram encaminhados para diversas unidades hospitalares: pulmões foram
transportados pela equipe médica do Incor (Instituto do
Coração) de São Paulo pelo helicóptero do Grupamento Aéreo Águia, devido o menor tempo de estabilidade
desses órgãos (até 04 horas); o fígado foi levado para o
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, os rins e a córnea
para o Hospital de Base de Rio Preto e os ossos para o
Hospital das Clínicas de Marília. Já na segunda doação,
o fígado foi encaminhado para São José dos Campos e

os rins e córneas para Rio Preto. O tempo para realizar o
transplante após a coleta é de 12 horas para o fígado, 36
horas para os rins e sete dias para as córneas.
A Comissão Intrahospitalar de Transplante da Fundação Padre Albino enalteceu a atitude das famílias e ressaltou a importância do ato. “Até o mês de junho deste ano
registramos 62 órgãos captados pelos nossos hospitais
e cada um deles significou uma completa mudança de
vida para quem recebeu, mais que isso, significou a continuidade da vida com qualidade. Agradecemos imensamente a essas famílias e todas as demais que, com o fim
de uma história, deram continuidade a muitas outras”.
A administradora do Hospital Padre Albino, Renata Rocha Bugatti, elogiou e agradeceu as famílias dos
doadores. “Somos muito gratos às famílias pela atitude
de doar os órgãos. Com essas doações vamos tirar alguém da hemodiálise, permitir que alguém respire sem
a ajuda de aparelhos, possibilitar que alguém enxergue,
salvar vidas e isso só foi possível graças a essa atitude.
Sabemos que é uma decisão difícil; por isso exaltamos
a generosidade dos familiares para que eles tenham a
certeza do bem que fizeram a várias pessoas”.
Segundo a enfermeira coordenadora de Captação
de Órgãos do hospital, Camila Chieratto, “após a morte
encefálica a família é consultada sobre a doação; com
a autorização, a Organização de Procura de Órgãos do
Noroeste Paulista é informada e exames de compatibilidade são realizados para detectar na lista de espera os
primeiros receptores compatíveis. Encontrados os pacientes compatíveis, as equipes médicas dos hospitais
são acionadas para a realização do procedimento de
captação de órgãos, transporte e o procedimento cirúrgico no receptor”, informou.

Funcionária do HPA envia carta de agradecimento
“Ter trabalhado no Hospital Padre Albino conta muito no meu currículo da vida e, com certeza, quando me
perguntarem o que eu aprendi nesses anos no HPA a resposta será: ser humana!”, disse em carta de agradecimento a ex-funcionária do hospital Roseane Santana Rocha
depois de três anos na recepção do Pronto Atendimento.
Por motivos particulares, Roseane precisou deixar o
trabalho, mas fez questão de ressaltar seu crescimento
como profissional e como pessoa. “Trabalhar num hospital, na linha de frente, onde as pessoas que chegam estão
em êxtase de sentimentos, por motivos alheios aos nossos, nem sempre é fácil. Consegui me colocar no lugar
do outro e, assim, em momentos difíceis e com simples

gestos, mostrar que, aconteça o que acontecer, tudo iria
ficar bem”. O amor na profissão é sempre ressaltado entre
os profissionais de saúde e Roseane traduziu em palavras
esse sentimento. “Trabalhar em um hospital é uma montanha russa; às vezes você chega e logo se entristece porque aquele paciente que ia lá há anos faleceu ou aquela
pessoa que sofreu acidente não conseguiu sobreviver,
mas ao entardecer chega uma família celebrando e emocionando a todos com a chegada de uma criança”.
A administração do Hospital Padre Albino agradece,
na pessoa da Roseane, a todos os colaboradores que
diariamente se dedicam a cuidar das fragilidades humanas e, dentre elas, a mais sensível, a alma.

Comissão de Transplante
participa de Encontro
Visando a melhoria do sistema com qualidade e humanização, a Comissão Intrahospitalar de Transplante
(CIHT) da Fundação Padre Albino participou no dia 10
de agosto do VI Encontro das CIHT e da OPO (Organização de Procura de Órgãos) no Centro de Convenções da
FAMERP (Faculdade de Medicina de Rio Preto).
As comissões discutiram estatísticas da doação e
transplante no interior do Estado de São Paulo, dados
da OPO de Rio Preto, informações do transplante renal
do Hospital de Base, assim como agilizar a inscrição
para transplante renal aos pacientes dialíticos, dilemas
éticos e legais no processo de doação e transplante de
órgãos e tecidos, doação e transplante de válvulas cardíacas, casos clínicos de morte encefálica e o impacto
da nova resolução de morte encefálica. Participaram do
encontro os enfermeiros Camila Chieratto, Luís Carlos
Ferraz, José Luís de Moraes e Letícia Garisto Monteiro.
Divulgação

Os enfermeiros da Comissão de Transplante no Encontro
em Rio Preto.

Presidente do COREN-SP
visita os hospitais da FPA
A presidente do COREN-SP (Conselho Regional de
Enfermagem), Renata Pietro, visitou os hospitais Emílio
Carlos e Padre Albino no último dia 31 de julho para conhecer as instalações e equipes, troca de experiências e
orientações sobre o Conselho.
Esta foi a primeira vez que a presidente visitou as unidades e, após conversa com as coordenações de enfermagem
e os colaboradores, percorreu os setores dos hospitais.
Marketing/FPA

Brigadistas da dengue recebem orientações
Nos dias 04 e 05 de julho os Brigadistas da Dengue da
Fundação Padre Albino receberam orientações sobre a importância da disseminação dos conhecimentos no combate à doença, incentivando os demais colaboradores a auxiliar na luta contra o mosquito, seguindo as orientações dos
treinamentos ministrados nas Unidades de Negócio pela
EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti).
Do encontro participaram o presidente da Diretoria

Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, a
enfermeira coordenadora da Medicina do Trabalho, Tatiane Kratutti Devito, e o engenheiro de Segurança do
Trabalho da Fundação Padre Albino, Rodrigo Manzoni,
com participação do microscopista da EMCAa, Diego
Luiz da Silva Palmieri, que ressaltaram a importância da
atuação dos colaboradores para não permitir a proliferação do mosquito dentro e fora das Unidades.

Metodologia Lean é discutida em treinamento
O Hospital Padre Albino promoveu, de 05 a 07 de
agosto, treinamento sobre o Lean Healthcare com o
consultor Bruno Bataglia, do Lean Institute Brasil, com o
objetivo de otimizar e diminuir gastos no Pronto Socorro, UTI Adulta e Centro Cirúrgico. O treinamento visou
despertar a capacidade de eliminar desperdícios con-

tinuamente e resolver problemas de forma sistemática,
implicando na maneira de liderança, gerenciamento e
desenvolvimento de pessoas, proporcionando oportunidades de melhorias e ganhos sustentáveis.
O treinamento contou com a participação de todos
os responsáveis pelos setores do hospital.

Núcleo orienta sobre assistência segura ao paciente
O Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente do Hospital Padre Albino orientou, no dia 22 de julho, pacientes e
acompanhantes do Pronto Socorro sobre a forma adequada
de assistência segura durante a permanência no hospital, seguindo as premissas das normas de segurança do paciente,

de forma a integrar o familiar na assistência prestada.
Participaram da ação a enfermeira da segurança do
paciente Ana Laura Ribeiro Flores, a analista de qualidade Bruna Andrade Coghi e a coordenadora do Pronto
Socorro Vanessa Mesticone.

Renata Pietro foi recebida por funcionários dos hospitais.

Mente saudável,
trabalho seguro
O Hospital Padre Albino promoveu de 1º a 05 de julho
a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
(SIPAT) com o tema “Mente saudável, trabalho seguro”.
Com o objetivo de conscientizar e proporcionar
cuidados aos funcionários foram promovidas palestras
com as psicólogas do Padre Albino Saúde Michele da
Silva e Júlia Mendola; sessão de massagem com Kleber
Quisasa; dia da beleza com a Mary Key e cabine de fotos, além de intervenções conscientes nos setores com
o SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) e CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes) com o tema “Não
reencape agulhas”.
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Projeto "Há 100 anos plantando solidariedade”
novamente emociona participantes
da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr.
Marketing/FPA
José Carlos Rodrigues Amarante, pelo reitor
da UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, e pelo presidente do Conselho de Administração, Dr.
Antonio Hercules.
Ao final do evento os presentes receberam envelope ou coração com sementes
de girassol e em seguida dirigiram-se ao
seu respectivo ipê para colocação da placa
permanente. Da solenidade participaram
diretores, conselheiros, gestores dos departamentos mantidos pela Fundação, as pessoas que plantaram ipês e alunos bolsistas
do Pibid e suas supervisoras, que auxiliaram
na distribuição das placas.
A colunista social Iara do Carmo cobriu
Plantio de muda em homenagem ao Padre Albino diante da Radioterapia. o evento e também homenageou um ente
A Fundação Padre Albino deu sequência, no dia 03 querido. Para ela, foi uma verdadeira manifestação de
de agosto, às 9h30, no Complexo Esportivo da UNIFI- amor, que trouxe muitas lembranças agradáveis. “EmoPA, ao projeto “Há cem anos plantando solidariedade”, cionante em todos sentidos: nos discursos, nas apreevento desenvolvido em 2018. Foram fixadas placas sentações musicais e até na colocação das placas. Muipermanentes nas mudas de ipês plantadas, dando vida tas lágrimas correram durante o evento, tanto por parte
à obra “A árvore das lembranças”, de Britta Teckentrup, das pessoas presentes como também dos palestrantes”.
que eterniza as memórias através de árvores. O projeto, Muito emocionada, a voluntária Silene Favali disse que
parceria entre os cursos de Engenharia Agronômica e o evento foi “emocionante; único em minha vida”.
Pedagogia da UNIFIPA, plantou 100 mudas da árvore
O livro
símbolo de Catanduva no entorno do Hospital Emílio
O livro “A árvore das lembranças”, tema do projeto,
Carlos em memória a entes queridos e em homenagem celebra a vida e ajuda no resgate das lembranças das
aos cem anos da chegada de Padre Albino a Catanduva. pessoas amadas. Conta a história da raposa, que levava
Coincidentemente ao dia 24 de outubro de 2018, uma vida longa e feliz na floresta, mas quando sentiu-se
quando foi realizado, uma manhã fria e um evento car- muito cansada entendeu que era hora de partir. Foi até
regado de emoção marcaram esta segunda etapa do seu cantinho favorito na clareira, olhou para sua adoraprojeto, que teve a participação do coral Vozes da Peda- da floresta pela última vez e deitou-se embaixo de uma
gogia, acompanhado do tenor César Augusto da Silva e árvore. Fechou os olhos, respirou fundo e caiu no sono
de Angélica Amêndola ao teclado. Além da colocação para sempre. No final, a árvore acaba crescendo tanto,
das novas placas, que receberam a bênção do Pe. Os- mas tanto, que virou um grande abrigo para todos os
valdo Donizete da Silva, foi plantada, defronte ao Ser- animais – e dá força para que todos sigam vivendo com
viço de Radioterapia, uma muda da árvore Sumaúma, a amiga sempre viva em seus corações.
representando a obra de Padre Albino, pelo presidente

Bispo eleito de Catanduva visita o Museu Padre Albino
Divulgação

Prof. Sérgio Bolinelli conta a vida de Pe. Albino a D.
Valdir na pinacoteca do museu.
O Bispo eleito de Catanduva, D. Valdir Mamede,
acompanhado do Administrador Apostólico da Diocese, D. Eduardo Benes de Sales Rodrigues, e do vice-postulador da Causa de Beatificação de Padre Albino, Pe.
José Luiz Cassimiro, visitou o Museu Padre Albino no
dia 29 de julho.
Recebido pela direção e pelo presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, D. Valdir conheceu as instalações e o
acervo do museu e recebeu informações sobre Padre
Albino. Ao final da visita D. Valdir disse da sua satisfação
e honra em conhecer a história de Padre Albino, cuja
vida foi pautada pela caridade.
D. Valdir Mamede
Dom Valdir Mamede, 58 anos, bispo auxiliar da Ar-

quidiocese de Brasília (DF), foi nomeado pelo papa
Francisco no dia 10 de julho o novo bispo para a Diocese de Catanduva, que estava vacante desde outubro de
2018 e contou com a administração apostólica de Dom
Eduardo Benes de Sales Rodrigues, arcebispo emérito
de Sorocaba.
Valdir Mamede ingressou na Congregação dos
Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria
(Claretianos), em Pouso Alegre, em 1979, onde emitiu seus primeiros votos em 1981. Realizou estudos
de Filosofia de 1981 a 1983 na Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais. Estudou Teologia de 1984 a
1987 no Studium Theologicum de Curitiba. Licenciado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade
Santo Tomás de Aquino, em Roma, doutorou-se em
Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, no ano de 2002. Foi ordenado presbítero no dia 21 de maio de 1988 pelas mãos de Dom
João Bosco Oliver de Faria, bispo auxiliar de Pouso
Alegre. Ingressou no clero da Arquidiocese de Brasília
em 2003 e foi nela incardinado em 2006. Foi nomeado
bispo titular de Naísso e auxiliar de Brasília pelo Papa
Bento XVI no dia 06 de março de 2013. Sua ordenação
episcopal ocorreu no dia 16 de março de 2013. D. Valdir tomou posse como bispo da Diocese de Catanduva
no dia 31 de agosto último.

Dia dos Pais é
comemorado no Recanto
O Recanto Monsenhor Albino promoveu, no dia 08
de agosto, comemoração pelo Dia dos Pais, com a participação de idosos do Asilo São Vicente de Paulo, que
também foram homenageados. A animação foi da cantora Jhenyffer Trindade, tendo como cerimonialista Eduardo Gonçalves e a participação do diretor social Rodrigo
Alonso Garcia e do benfeitor Dr. Murilo Asteo Tricca.
A organização foi das auxiliares de enfermagem Ana
Cláudia Vespasiano, Ana Maria Lacroes, Aline Padilha Vizentin, Suzana Lopes e Dulcinéia da Luz Trindade e contou com apoio dos demais funcionários, que receberam
doações das empresas Fatto Benne, de Eric, funcionário
da loja Festeira, Panificadora Pão &Cia , Pemar Serv-festa, Laura B. Betin e Tatiane Kratuti Devito.
105 anos
O Recanto comemorou no dia 20 de julho o aniversário de 105 anos da interna Elisa Vidoto Bernardo. A
comemoração foi organizada pelos familiares da idosa
que chegou ao Recanto em 2014 e, segundo a supervisão da entidade, “não faz uso de medicações, se alimenta sozinha e dispõe de muita saúde”.
Divulgação

D. Elisa, 105 anos.

Grupo de Presidente Prudente vem
conhecer a obra de Padre Albino
No dia 25 de julho último, o Museu Padre Albino
recebeu a visita da equipe do Hospital Regional e do
AME de Presidente Prudente, administrados pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de
Deus, que tem sede em Jaci/SP. O grupo, formado por
Tarcísio Marchini, diretor administrativo, Frei Lázaro
Gonçalves, Paulo Vitor Munhoz Lanutti Cazetta, líder
de agendamento, Vanessa Bomfim de Souza, psicóloga organizacional, Janaína Pereira dos Santos Silva,
assistente social, e Nathália Hernandes Seribeli, assistente social do AME, veio conhecer a obra de Padre
Albino, pois está aplicando treinamento sobre a vida
dele para todos os funcionários.
O Museu Padre Albino, na Rua Belém, 647, é aberto
para visitação. Grupos e visitas guiadas devem agendar horário pelo fone 17 3522-4321.

Professores da Rede Municipal de Ensino
participam de capacitação na UNIFIPA
No dia 7 de agosto, 340 professores da Rede Municipal de Ensino de Catanduva participaram da capacitação “Conhecer para aplicar” realizada pelo curso de
Educação Física Licenciatura da UNIFIPA. Os professores
tiveram atividades das 7h30 às 17h00 no Complexo Esportivo e sala de informática do Campus Sede.

Toda a capacitação girou em torno da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A Profa. Ma. Luciana de
Carvalho Leite coordenou as atividades no laboratório
de informática, com estrutura de um planejamento de
aula, e o Prof. Me. Fernando Varoto ministrou o curso
“Traços, sons, cores e formas”.

Pe. Albino é tema de treinamento para funcionários
em Presidente Prudente.

Agosto/2019

168 estudantes participam do VII Workshop FAMECA
Neuroanatomia, Urgências, Primeiros
Socorros, Nós e Suturas, Talas e Gessos,
Histologia e Embriologia.
O workshop acontece desde 2013
com o objetivo de mostrar, de forma
prática, aos estudantes em idade de
vestibular, a estrutura pedagógica do
curso de Medicina da UNIFIPA/FAMECA
e tirar dúvidas para quem deseja prestar
vestibular de Medicina. “É considerado
um dos melhores workshops de Medicina do Estado de São Paulo", ressaltou o
diretor de Ligas e Extensões do Centro
Acadêmico Emílio Ribas (CAER), Daniel
Spior Barrionuevo. Também participaOs participantes do workshop tiveram aula de primeiros socorros.
ram da organização o diretor de Liga e
O 7º Workshop da FAMECA, realizado no dia 17 de Extensões, Nicolas Joseph Della Matta, a presidente
agosto, reuniu 168 alunos entre 15 e 21 anos no Cam- do CAER, Lia Rolim, o vice-presidente, João Lucas Fonpus Sede da UNIFIPA. Ao todo, 130 alunos do curso de tes, e o diretor de Marketing, Guilherme Guimarães. “O
Medicina da UNIFIPA/FAMECA do 1º ao 3º anos orga- evento foi um sucesso. Vale ressaltar o apoio do Prof.
nizaram o evento que aconteceu das 8 às 18h30 em Dr. Ricardo Gonsaga e do próprio coordenador de curdiversos laboratórios e salas do campus. Os participan- so, Prof. Dr. Jorge Luís Valiatti, que sem eles não podetes tiveram aulas de Patologia, Semiologia, Anatomia, ríamos ter realizado o worskshop”, agradeceu Daniel.
Marketing/FPA
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Alunos do Colégio Ressurreição
visitam a UNIFIPA
Mais de 70 alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio
do Colégio Ressurreição participaram da Visita guiada
UNIFIPA. De 13 a 16 de agosto, os estudantes conheceram as estruturas dos cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Engenharia Agronômica, Enfermagem, Farmácia e Medicina.
Os alunos foram conduzidos pelos coordenadores e
docentes dos cursos, que explicaram e mostraram a infraestrutura de cada curso durante a visita pelos Campi
Sede e São Francisco.
As escolas interessadas em conhecer a UNIFIPA poderão agendar visitas pelo telefone 17 3311-3328, falar com
Adriana, ou pelo e-mail atendimento@unifipa.com.br
Marketing/FPA

UNIFIPA sedia reunião entre Instituições de Ensino Superior
Divulgação

No dia 8 de agosto, a UNIFIPA sediou reunião entre
as Instituições de Ensino Superior (IES) participantes
da Rede Pioneira 2, promovida pela Secretaria de Mo-

dalidades Especializadas de Educação do Sindicato
das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de
Ensino Superior no Estado de São Paulo/Semesp. O
objetivo da reunião foi discutir indicadores de qualidade e formas de cooperação entre as IES.
Melhorar a captação e retenção de alunos e aprimorar a percepção da sociedade em relação à qualidade do ensino das IES que participam da Rede também
foram assuntos da reunião. Da reunião participaram a
UNIFEB - Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, UNIFEOB - Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos, de São João da Boa
Vista, FHO - Fundação Hermínio Ometto, de Araras, e
UNISALESIANO, de Araçatuba.

Curso de Farmácia da UNIFIPA ministra palestra para a Terceira Idade
No dia 06 de agosto, alunas do curso de Farmácia
da UNIFIPA ministraram palestra sobre cosméticos e
dermocosméticos para alunas do projeto Terceira Idade do curso de Educação Física Licenciatura.
As futuras farmacêuticas falaram sobre a importância da hidratação da pele do idoso, principalmente no inverno, onde o clima é frio e seco, e ex-

plicaram a forma correta de usar dermocosméticos,
com ênfase nos protetores solares. No final todas as
alunas do projeto receberam kit com amostras grátis de hidratante e sabonete firmador para o rosto e
foi sorteado um brinde (difusor de ambiente e sabonete líquido) gentilmente cedido por farmácia de
manipulação local.

Liga de Neuropsiquiatria da Medicina promove palestra de prevenção ao suicídio
A Liga de Neuropsiquiatria do curso de Medicina
UNIFIPA/FAMECA promoveu no dia 20 de agosto a palestra “Depressão e Suicídio na Infância – O que eu, clínico, preciso saber?”, ministrada pela psiquiatra infantil
Dra. Marina Toscano no Anfiteatro Padre Albino. 170
pessoas participaram da atividade inaugural das ações
de conscientização do Setembro Amarelo.
De acordo com a presidente da Liga, Laura Folquitto

de Oliveira, o objetivo da palestra foi promover a conscientização de estudantes e profissionais clínicos da
área da saúde acerca dos sinais e sintomas na infância e
na adolescência. “Identificar transtornos depressivos de
humor, também como a desmistificação da depressão
na criança, é muito importante. Anteriormente, este
tipo de doença era tratado como improvável ou rara”,
explicou a aluna.

Emissoras de rádio de Catanduva abraçam novamente o HCC
Emissoras de rádio de Catanduva se unem novamente para abraçar a campanha de captação de recursos para o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC).
No dia 21 de setembro próximo, das 8h00 às 12h00, na
Praça Monsenhor Albino, será realizado o Rádio Abrace
HCC. Sete emissoras de rádio – Band, Difusora FM, Ondas Verdes, VOX FM, Nativa, CBN e Jovem Pan e o jornal
O Regional confirmaram participação.
O projeto consiste em reunir as sete emissoras de
rádio, colocando-as em cadeia para transmitir a mesma

programação, divulgando informações sobre o HCC, depoimentos de pacientes, médicos e doadores. As emissoras terão suas viaturas na praça, lado a lado, para intervenções ao vivo. O objetivo é simbolizar, através da
união das emissoras, que a comunidade também está
unida para ajudar o HCC a salvar vidas. No mesmo local
e horário será realizada a Fundação Padre Albino na praça, evento que encerra a programação da XXVIII Semana
Monsenhor Albino, com orientação à população e realização de exames gratuitos, entre outras atividades.

Fundação vai à praça para exames e atendimentos gratuitos
Todos os Departamentos da Fundação Padre Albino estarão dia 21 de setembro próximo, das 9h00 às 12h00, na
Praça Monsenhor Albino, para atendimento gratuito à população. O evento “Fundação Padre Albino na praça” oferecerá
à comunidade orientações e exames, entre outras atividades. A atividade encerra a XXVIII Semana Monsenhor Albino.

Os alunos também visitaram o Campus São Francisco.

Alunos do Direito assistem palestra
sobre o Município Verde e Azul
No dia 07 de agosto, os alunos do 5º ano do curso
de Direito da UNIFIPA assistiram a palestra ministrada
pelo diretor da Secretaria do Meio Ambiente de Catanduva, José Maurício Braga, sobre o Programa Município Verde e Azul.
O Município Verde e Azul monitora diversas atividades do município, tais como coleta seletiva, estação
de tratamento de esgoto, qualidade da água, áreas
de preservação ambiental, dentre outras. A atividade
apresentou a aplicação prática da legislação ambiental
como complemento do conteúdo da matéria Direito
Ambiental.
De acordo com a Profa. Ma. Beatriz Trigo, o convidado apresentou os diversos programas e incentivos de
preservação do meio ambiente promovidos pelo município, como o programa "Adote uma praça" e "Adote
uma árvore". “O palestrante também falou sobre a competência de fiscalização, tanto do município quanto do
Estado, denúncias, animais silvestres, maus tratos de
animais, poda drástica”, explicou a professora.
Encontro de pesquisa
Os alunos do curso de Direito Ana Júlia Buniak Pinto, Isabela Baptista Olívio e Matheus Mendes Marques
acompanhados da Profa. Ana Paula Polacchini de Oliveira participaram do IX EPED - Encontro de Pesquisa
Empírica do Direito para expor o trabalho “Democracia
e cidadania: Sistema Único de Assistência Social como
direito social e política pública - Rede SUAS e efetividade no GT 30 - Estado, Direito e Políticas Públicas”. O trabalho apresentado pelos alunos é fruto das atividades
do projeto intitulado com o mesmo nome.
O IX EPED foi realizado de 05 a 09 de agosto em
Osasco/SP, em parceria com a Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), promovido pela REED - Rede de Estudos Empíricos em Direito e tem se consolidado como
importante evento para debate e construção da pesquisa empírica em Direito no Brasil.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

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

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

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

CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179

NUTROLOGIA
Obesidade e emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO
•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr. - Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin - Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269

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

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

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

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

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

AME Catanduva recebe avaliação do 2º trimestre
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 trimestre do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Catanduva, sob gestão da
Fundação Padre Albino.
Segundo informações da gerente administrativa do
AME Catanduva, Karulini Polo, de acordo com a avaliação
final, a Unidade encerrou o trimestre “com todas as linhas
de contratação acima do valor pactuado, sendo que todos os indicadores foram cumpridos integralmente”.
Motoristas O AME realizou projeto de humanização
alusivo ao Dia do Motorista no dia 25 de julho, na sala de

treinamento, para 13 motoristas de ambulância de Catanduva e região. O radialista David Luís ministrou a palestra
“Inovando com qualidade, produtividade e excelência”.
Treinamento Os funcionários do AME participaram
do treinamento Mapa de risco no dia 14 de agosto,
promovido pelo SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) da
Fundação. Com 28 participantes, o treinamento foi ministrado pelo técnico de segurança do trabalho Willian
Fernandes, de acordo com cronograma do Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais e o planejamento
estratégico da unidade.
Pais No dia 9 de agosto, o AME homenageou os fun-

cionários pais da unidade com painel de fotos com os
filhos, missa em ação de graças celebrada pelo padre
Eduardo Braga, da Paróquia Santa Rita, além de um
mimo para cada participante e café de encerramento.
Humanização No dia 16 de agosto, 22 colaboradores do AME debateram as diretrizes das Políticas
Nacional e Estadual de Humanização. Com o tema
“Acolhimento”, o debate foi promovido pelo Centro
Integrado de Humanizado (CIH), Grupo de Trabalho
de Humanização (GTH) e Administração do Ambulatório para disseminação das informações e ministrado
pela articuladora da DRS XV de São José do Rio Preto,
Ana Virgínia Bortoloto Sossai.
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Semana exalta a importância do aleitamento materno
abordagem e preparo no apoio ao aleitamento materno e conscientização sobre a importância da doação de leite humano.
No dia 15, no Anfiteatro Padre Albino, no
III Simpósio de Amamentação, sob o tema “O
empoderamento da mulher e de suas famílias”,
a Profa. Dra. Denise Gonzales Stellutti de Faria,
enfermeira obstetra da Fundação e docente da
UNIFIPA, falou sobre as “Estratégias intrahospitalares para incentivo e manutenção do aleitamento materno – IHAC”, e a Profa. Dra. Sandra
Regina de Godoy, enfermeira obstetra do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto e
docente da Fundação Educacional e Universidade Brasil, ambas de Fernandópolis, abordou
“Empoderando mães e pais para o sucesso da
Alunas de Enfermagem realizaram atividades de orientação
amamentação”.
nos CRAS.
De acordo com a coordenadora da Liga de
Para celebrar a Semana Mundial do Aleitamento Enfermagem Materno Infantil, Profa. Ma. Luciana Braz,
Materno, o curso de Enfermagem da UNIFIPA, o Hospi- incentivar a amamentação é um mecanismo para salvar
tal Padre Albino e a Prefeitura de Catanduva realizaram vidas de mães e bebês. “Mundialmente, apenas 40% de
atividades sobre a importância da amamentação, com todos os bebês com menos de seis meses são amamena participação de mais de 200 pessoas nos eventos no tados exclusivamente e apenas 45% continuam sendo
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e no amamentados até os 24 meses. Sendo assim, aumenIII Simpósio de Amamentação. De 14 a 16 de agosto, tar a taxas de amamentação ajudará a evitar mais de
nos CRAS do Nosso Teto, Bom Pastor, Juca Pedro e Im- 823.000 mortes de crianças e 20.000 óbitos maternos
perial, os alunos do curso de Enfermagem orientaram a cada ano, o que justifica a importância da amamentagestantes e agentes comunitários de saúde quanto à ção”, explicou a docente.
Divulgação
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Liga da Enfermagem realiza vacinação
contra sarampo na UNIFIPA
No dia 14 de agosto, das 19 às 21h30, a Liga de Saúde
Coletiva do curso de Enfermagem da UNIFIPA, em parceria com a Secretaria de Saúde de Catanduva, realizou, no
Campus Sede, atualização e vacinação contra sarampo
em alunos e funcionários. Participaram da ação a Profa.
Ma. Aline Fiori dos Santos Feltrin e a Profa. Ma. Ana Paula de Vecchi Correa e as alunas Victoria, Adriani, Letícia e
Isabela. A ação deve-se ao fato do Estado de São Paulo
ter registrado aumento no número de casos da doença.
“O sarampo é uma doença viral aguda, altamente
contagiosa, que havia sido considerada erradicada até
2016. No final de 2018 foram registrados casos da doença, o que serviu de alerta para a Saúde Pública. A prevenção do sarampo se dá através da vacina tríplice viral
e é de extrema importância que toda a população esteja
com as vacinas em dia, principalmente crianças, adultos
maiores de 20 anos, imunodeprimidos e gestantes”, explicou a Profa. Ma. Aline Feltrin.
Marketing/FPA

Desafio do Bem de Novais arrecada R$ 32,5 mil para o HCC
Dia 21 de julho os voluntários Douglas André Freschi
Cruz e Joaquim de Arruda Peres Júnior (Juninho) realizaram em Novais o Desafio do Bem pró HCC. O evento
aarrecadou R$ 32.500,00 no leilão virtual com grupo de
boiadeiros regionais onde aconteceram doações e arremates de prendas. A doação foi entregue ao diretor de
Captação de Recursos da Fundação, Prof. Nelson Lopes
Martins, e para a gerente do setor, Angélica Rodrigues.
Leilão de Ariranha No dia 4 de agosto foi realizado
o 1º Leilão de gado de Ariranha. Com 100% da renda
revertida ao HCC, o leilão registrou a presença de 800
pessoas, 45 cabeças de gado foram arrematadas e mais
de 50 prendas leiloadas. Com apoio da Prefeitura de
Ariranha e Câmara Municipal, o leilão contou com a
participação dos Voluntários do Bem de Santa Adélia
e do prefeito Joamir Roberto Barboza. Os voluntários
agradecem ao Sr. João Miguel por ter cedido o espaço
para a realização do evento.
Doação de R$ 5 mil A Comunidade de Ariranha, representada pelo padre Aparecido Cássio Alves, da Paróquia São João Batista, e os ariranhenses Antonio Carlos
Briguentti e Euclides Andreolli visitaram dia 26 de julho
o Serviço de Radioterapia/HCC e entregaram a doação
de R$ 5 mil, arrecadados com leilão de prendas na Festa
do Padroeiro, realizada de 01 a 24 de junho.
Rodeio Music A Estância Paiol Music Rodeio, realizada de 26 a 28 de julho, em Itajobi, doou parte da renda para o HCC. O organizador do evento, Flávio Lozano,
destinou 30% da venda dos ingressos de bilheteria do
rodeio, que totalizou R$ 2.643,00. Além da bilheteria foi
realizado o Desafio do Bem, que arrecadou R$ 142,10.
Costelada ao Fogo do Chão A comissão organizadora da 1ª Costelada ao Fogo do Chão de Elisiário,
composta por Guilherme Estevan Silvestre, Thulio Augusto de Brito e Paulo Henrique Estevan, conheceu os
Serviços de Quimioterapia e Radioterapia do HCC. Os
voluntários promovem a 1ª Costelada no dia 8 de setembro, às 11h00, no ginásio de esportes de Elisiário. As

adesões estão sendo vendidas por R$ 25 até o dia 1º de
setembro. Informações 17 99609-5744 ou 99655-3217.
Eu faço pra você O HCC recebeu a doação de 180
máscaras personalizadas para pacientes com baixa
imunidade. Elas são utilizadas para proteção do paciente quimioterápico e foram doadas pelo casal Giselda
e Amélio, do projeto “Eu faço pra você”, de Rio Preto.
Segundo Giselda, as máscaras foram desenvolvidas
por profissionais de saúde para prevenir o risco de infecções, já que pacientes em quimioterapia podem desenvolver neutropenia, o que pode atrapalhar o andamento do tratamento devido a um simples resfriado. O
projeto nasceu em Presidente Prudente e tem parceiros
pelo Brasil todo. Para conhecer mais sobre o projeto
acesse as redes sociais @eufacopravoce.
Clube de Motos O Clube de Motos Pecados Capitais doou 415 litros de leite para o HCC, arrecadados no
3º aniversário do clube que aconteceu no último dia 11
de agosto.
Bazar A loja de vestuário Louka Mania realizou bazar pró HCC de 1º a 03 de agosto, com 10% das vendas
revertidas ao hospital. Dia 20 de agosto, as proprietárias
da loja Ruhama Junqueira e Manuela Milani e os representantes da marca Raizz entregaram os R$ 4.207,60
arrecadados durante o bazar.
142 litros de óleo O HCC recebeu dia 21 de agosto
a doação de 142 litros de óleo da comunidade de Santo
Antônio de Santa Adélia. O grupo realiza missa mensal
e todas as doações são revertidas para o HCC.
Pedalando contra o câncer O grupo Pedalando
contra o câncer entregou R$ 4.800,00 para o HCC. O
valor foi arrecadado com a venda de camisetas personalizadas para ciclistas do grupo e ainda restam algumas unidades que podem ser solicitadas através do
facebook Pedalando contra o câncer. Os pontos de venda foram Bikesport, Semprebike Catanduva e Cesinha
Bikeshop. As camisetas foram recolhidas para recontagem, mas serão redistribuídas em breve.

13ª Queima do Alho pró HCC será em outubro
No dia 26 de outubro próximo, na Fazenda Borgonovi, na cidade de Fernando Prestes/SP, será realizada a
13ª Queima do Alho, com show da dupla Cézar e Paulinho e do grupo Pagode da Alegria. As adesões estão à
venda por R$ 160 pelos telefones 17 3311-3365, 997898343 e 16 99748-9206; bebidas não estão inclusas e
menores de 12 anos não pagam.

Tradicionalmente realizada pela Família Borgonovi este é o segundo ano em que a renda é totalmente destinada ao HCC. Em 2018 a festa arrecadou
R$ 223.360,00, com público de 800 participantes. Os
interessados em propostas de patrocínio ao evento
devem entrar em contato pelos fones 17 3311-3365
– 9-9789-7859.

A vacinação foi realizada em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde.

Alunos do Pré I do Colégio Catanduva
aprendem matemática brincando
Os alunos do Pré I, Ensino Infantil do Colégio Catanduva, no dia 14 de agosto, aprenderam matemática
brincando. A Profa. Mariele Gomes Jorge Menegesso,
durante a aula de Matemática, utilizou o dado para ensinar os alunos a contar números.
De acordo com o número sorteado no dado, as
crianças deveriam pular a quantidade de casas correspondentes ao sorteado.
Divulgação

Na atividade foi usado um dado.
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Fundação anuncia início do atendimento do Serviço de Radioterapia/HCC
Inauguração será no dia 14/09 com a presença do governador João Doria
Marketing/FPA

Paciente é posicionado para início do tratamento.
A Fundação Padre Albino anunciou no dia 26 de
agosto o início dos atendimentos do Serviço de Radioterapia, que somados aos demais serviços oferecidos à
população (consultas, exames, cirurgias, internação e
quimioterapia), fecha o ciclo de tratamento e compõe
o Hospital de Câncer de Catanduva. A inauguração oficial será no dia 14 de setembro próximo, às 13h00 com a
presença do governador João Dória, intermediada pelo
secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.
O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, informou
que os atendimentos começaram no dia 14 de agosto,
cinco anos e três meses após o início da construção da
Radioterapia, em maio de 2013. Para ele esse prazo foi
razoável, considerando a complexidade da obra e suas
instalações, agravadas pelas dificuldades financeiras
decorrentes em grande parte pela burocracia e os constantes atrasos nas liberações de verbas públicas.
Dr. Amarante disse que o objetivo só foi alcançado
graças à inestimável colaboração da população de Catanduva e região, através de doações e participação nos
eventos, a partir do lançamento da campanha “HCC,
abrace essa causa”, em fevereiro de 2016, “sobretudo
pela dedicação incondicional dos grupos de voluntários do “Ateliê Amor ao Próximo” e “Voluntários do Bem”,
entre centenas de outros colaboradores de Catanduva
e região, que não mediram esforços para o sucesso absoluto da campanha”.
Agradeceu também a imprensa e as mídias sociais de
Catanduva, em especial o pool das rádios catanduvenses
no evento “Rádio Abrace HCC”, que foram fundamentais
para o sucesso da campanha, tanto na captação de recursos quanto na conscientização da população sobre a
importância do projeto e da credibilidade da Fundação
para dar continuidade a tamanho desafio.
De forma especial agradeceu o então deputado
Geraldo Vinholi, o primeiro a apresentar emenda para
a obra; deputada Beth Sahão, que fez contatos em Brasília para liberação da verba para compra do acelerador
linear; deputado Marco Vinholi, que abriu várias portas

em São Paulo para contatos com
o governo para liberação de verbas, e deputado Dr. Sinval Malheiros, que através de emendas
liberou verba para equipamentos. Amarante ressaltou que “sem
a imprescindível ajuda deles seguramente não estaríamos comunicando o início dos trabalhos
na Radioterapia, proporcionando conforto para os primeiros
pacientes, que não mais precisarão deslocar-se grandes distâncias para se tratarem”. Agradeceu
outras autoridades que de uma
forma ou de outra acreditaram
no projeto, como o Dr. Wilson
Pollara e Dr. David Uip, respectivamente ex-subsecretário e ex-secretário estadual de Saúde, Cláudia Monteiro,
diretora da DRS de Rio Preto, e o ex-ministro Ricardo
Barros, entre outros, que embora não citados também
recebem os respeitos e agradecimentos.
Por fim, agradeceu o apoio incondicional do Conselho de Curadores, na pessoa do seu presidente, Dr.
Antônio Hércules, e toda a Diretoria Administrativa,
que esteve com ele mesmo nos momentos mais difíceis
“desse importante projeto sonhado e realizado por todos os membros da Fundação Padre Albino que me antecederam”, a Deus e as bênçãos de Padre Albino, “que
não nos abandonou um minuto sequer”.
Primando pela transparência e pelo direito à informação da população, sobretudo dos usuários do SUS, o
superintendente da Fundação, Reginaldo Lopes, informou o investimento feito na Radioterapia, através das
verbas públicas recebidas, os recursos captados e as
despesas com o corpo clínico e pacientes, entre outros.
Para construção do prédio foram investidos R$
7.224.930, dos quais R$ 6.290.847 de recurso estadual e
R$ 934.083 captados em doações e eventos. Os recursos
usados para aquisição do acelerador linear vieram do
governo federal, R$ 2.452.731, e R$ 1.129.188, captados
em doações e eventos, totalizando R$ 3.581.918. Para
os acessórios do acelerador linear R$ 371.545 vieram do
governo estadual e R$ 361.930 captados em doações e
eventos, num total de R$ 733.475. O tomógrafo foi adquirido através de emenda parlamentar no valor de R$
1.463.490 e o mobiliário e equipamentos de informática com recursos estaduais, R$ 541.161, e da captação,
R$ 64.492, totalizando R$ 605.653. O investimento final
no Serviço de Radioterapia foi de R$ 13.609.466, sendo
R$ 7.203.553 do governo estadual, R$ 3.916.221 do governo federal e R$ 2.489.692 do setor de Captação de
Recursos da Fundação.
Reginaldo também informou os recursos captados
por meio de doações e eventos de fevereiro de 2016,
lançamento da campanha, até 31 de julho último,
que chegaram a R$ 6.566.892. Com este valor a Fun-

dação investiu R$ 934.083 no prédio da Radioterapia,
R$ 1.555.610 em equipamentos, R$ 105.839 em equipamentos para o Laboratório de Patologia e registrou
despesas de R$ 903.838 com campanhas e eventos, R$
671.145 com empresa responsável pelo recebimento
das doações através do telemarketing e R$ 34.192 em
outras despesas. Portanto, o saldo em conta corrente é
de R$ 2.362.186 que serão utilizados para pagamento
dos tratamentos oncológicos que já estão sendo feitos
e custeados pela Fundação, pois a Radioterapia ainda
não foi habilitada pelo Ministério da Saúde e, portanto,
não vai receber pelos atendimentos feitos pelo SUS.
O administrador do Hospital Emílio Carlos, Benedito Rodrigues, informou o valor total das despesas
da Fundação para manutenção do HCC. Atualmente,
o custo mensal é de aproximadamente R$ 138.600,00
com médicos, físicos e radioterapeutas. De acordo com
ele, os tratamentos de quimioterapia e cirurgias oncológicas realizadas excedem o valor repassado pelo SUS
em aproximadamente R$ 204.640,00/mês, equivalente
a 193 pacientes. “Somados a esses valores, a Fundação
ainda cobre, com recursos próprios, as despesas com
tratamentos paliativos, em torno de R$ 30.000,00/mês,
com 43 pacientes, e R$ 35.951,67/mês, com 258 exames
de diagnósticos no Laboratório de Patologia”, disse.
No momento, o HCC tem sete pacientes em tratamento diário - dois com câncer de mama; dois com câncer de cabeça e pescoço, um com câncer de pulmão,
um com câncer no sistema nervoso central e um com
câncer na região de coluna vertebral (paliativo). Benedito disse que oito pacientes estão em processo de simulação no Serviço de Tomografia e até dia 07 de setembro a Radioterapia terá em torno de 15 pacientes em
tratamento diário. A previsão é que até o fim de setembro 30 pacientes estejam realizando tratamento diário.
Diante desses números, Dr. Amarante frisou que a
campanha de captação de recursos para o HCC não terá
mais fim. “Como todos os demais hospitais especializados em oncologia e que atendem usuários do SUS haverá necessidade de campanhas regulares e constantes de
captação de recursos para fazer frente ao custeio sempre
crescente do serviço oferecido à população. A campanha
não pertence mais à Fundação Padre Albino, mas a toda
comunidade, a todos nós que de uma maneira ou de outra seremos beneficiados por mais esse serviço”, alertou.

Fundação tem encontro com
o deputado Cel. Tadeu
O presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, e o superintendente, Reginaldo Lopes, encontraram-se no dia 17 de agosto com
o deputado federal Cel. Tadeu (PSL), que passou por Catanduva para prestigiar evento do partido. O encontro
foi intermediado pelo presidente do PSL de Catanduva,
João César de Moraes.
No encontro, Dr. Amarante falou sobre a Fundação
e a atuação dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos e
entregou ao deputado demandas que estão no Ministério da Saúde. Cel. Tadeu, sensível aos problemas da
área da saúde, disse que vai empenhar-se para que elas
sejam atendidas.
Imprensa/FPA

Cel. Tadeu, João César, Reginaldo e Dr. Amarante.
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