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Fechamento Autorizado, pode
ser aberto pela ECT

Radioterapia do HCC é habilitada
Dois anos e sete meses após o início de funcionamento (14/8/2019), o Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) foi habilitado pelo
Ministério da Saúde. A Portaria 608, de 23/3/2022, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 28 de março último. A inauguração oficial, com a presença do
então governador João Doria, ocorreu em 14/09/2019. Última página.

Diretores solicitam
aumento de tetos para
atendimentos
Diretores da Fundação Padre Albino foram recebidos
no Ministério da Saúde, em Brasília, dia 12 de abril último. Eles agradeceram pela habilitação do Serviço de Radioterapia, relataram a real e grave situação do Serviço
de Cardiologia Intervencionista (angioplastia) do Hospital
Padre Albino e falaram sobre os constantes valores acima
do contratado com o SUS do Serviço de Oncologia, solicitando adequação na Portaria. Última página.

Workshop premia
experiências exitosas
A Fundação Padre Albino realizou o 1º Workshop de
Formação de Belts dia 1º de abril no Anfiteatro Padre Albino. Entre os 10 trabalhos apresentados foram premiadas as experiências exitosas na redução de custos nos
subestoques dos setores hospitalares; a redução de desperdício de lençóis e redução de medicação desnecessária em idosos institucionalizados. A votação foi feita
pelo público presente e comissão julgadora. Página 7.
Comunicação/FPA

Divulgação

Alunos do
Colégio Catanduva
participam do projeto
“Desvendando a Vida”
A cada quinze dias, alunos do Colégio Catanduva
vão até a Unifipa para passarem por processo de aprofundamento através do projeto especial "Desvendando
a vida". Os alunos visitam os laboratórios da área de
saúde para observar a evolução da vida humana desde
a célula ao envelhecer. Página 8.

Unifipa inicia Core
Curricullum para
alunos e funcionários
Com a ideia inicial de criar uma unidade curricular
onde os alunos de todos os cursos possam participar de
atividades de formação humana comum, nasceu o Core
Curricullum da Unifipa, apenas para alunos e funcionários da instituição. Página 10.

Os três trabalhos premiados.

Os diretores com as técnicas do Ministério
da Saúde.
Comunicação/FPA

HCC realiza 5º Leilão
de gado em maio
O Hospital de Câncer de Catanduva/HCC promove seu 5º Leilão de gado no dia 22 de maio, a partir
das 10 horas, na LG Leilões. Este ano a edição será
presencial, com transmissão online pelo Youtube do
HCC. Página 11.

Acomodados
Não se acostume com a dor, nem se acomode com
a miséria, não entre para o círculo dos acomodados.
Página 2.

Excelência no
atendimento
Nova ambiência. Com nova ambiência, a Idosoteca
– espaço para atividades entre pacientes e acompanhantes – do Hospital Emílio Carlos (HEC) promoveu a ação
“5 passos para alimentação saudável”. Página 5.

Na medida certa, chocolate
integra saúde e bem-estar.
Página 4

Os colaboradores da enfermagem, portarias, recepções, auxiliares administrativos e vigias dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos participaram de treinamento
sobre atendimento ao cliente. Página 5.

Educação Física realiza
Movimento e Saúde.
Página 8

Amazônia O curso de Direito da Unifipa lançou
sua sétima cartilha educativa com
destaque para as
questões indígenas
e da Amazônia.
Página 10.

Sorvete
do Bem.
Página 11
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EDITORIAL

Nossa Radioterapia
está habilitada!
Que há registros, em atas de reuniões
da Fundação de 1973, de pedidos de
Padre Albino para que fosse solicitada ao
MEC a criação das faculdades de Agronomia, Enfermagem, Arquitetura e Urbanismo e Ciências Contábeis?
OBS: saiba mais no Centro Cultural e Histórico Padre Albino, na Rua
Belém, 647, de segunda a quinta-feira
das 7h às 17h e sexta-feira das 7h às
16h; não fecha para o almoço; telefone
3522.4321.

Acomodados
Não se acostume com a dor, nem se acomode com a miséria, não entre para o círculo dos
acomodados. Lembre-se: a Terra é redonda e
nas muitas voltas que ela dá você pode mudar
de lugar, ganhar ou perder, vai começar e terminar muita coisa. Então é importante, fundamental,
manter o espírito de luta, com a certeza de que
sempre se pode fazer melhor, não importando o
que você resolveu fazer.
Sempre é possível melhorar alguma coisa,
seja ela física ou espiritual; é possível melhorar
o seu relacionamento familiar, a amizade, o seu
trabalho, as suas notas na escola, o seu salário, a
sua autoestima. Não se limite, não fique de braços cruzados olhando o navio de cruzeiro levando
pessoas como você para a sua viagem de sonho.
Lute, lute mais um pouco, esforce-se mais. Concentre-se no seu ideal e esqueça os problemas, as
barreiras, senão você não vence.
Se disserem impossível, responda que simplesmente é porque ninguém fez ainda. Se disserem
que não é para você, responda que agora será!
Se disserem que você não é capaz, não acredite,
mire-se no exemplo de quem fez e faz a diferença.
Se disserem desista, resista! Se disserem chega,
avance! Se perguntarem como é que você conseguiu, é sinal que você venceu o seu pior inimigo:
o desânimo. Você é uma pessoa vitoriosa, chegou
até este dia com capacidade de começar, ou recomeçar.
Viva você!

EXPEDIENTE
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação interna editada pela Assessoria de Imprensa da Fundação
Padre Albino.
Editor
Mauro Tadeu Assi - MTb 11.895
Colaboração
Marcella Milani - MTb 74.159
Criação e Editoração: Diego Miler Design
As matérias assinadas são de inteira responsabilidade
de seus autores e não refletem necessariamente
a opinião do Jornal
Observação: Todos os envolvidos em matérias publicadas nesta
edição cederam, de livre e espontânea vontade, o Direito de Uso
de Imagem para a Fundação Padre Albino.
e-mail: imprensa@padrealbino.com.br
www.fundacaopadrealbino.org.br

Após dois anos e sete
meses de funcionamento, 4.466 atendimentos,
6.100 sessões de radioterapia, 405 exames de
tomografia em 322 pacientes de Catanduva e
região (registros somente
de 2021), o Serviço de Radioterapia do Hospital
de Câncer de Catanduva foi finalmente habilitado
pelo Ministério da Saúde.
Após essa importante conquista junto ao Ministério da Saúde, a Fundação busca outras duas.
Em audiência, nossos diretores agradeceram
pela habilitação e relataram, às técnicas que os
receberam, a preocupante situação do Serviço
de Cardiologia Intervencionista (angioplastia) do
Hospital Padre Albino, que vem atendendo, desde
2009, início da sua habilitação, quase três vezes
mais acima do previsto, ou seja, o SUS paga por
nove angioplastias ao mês e o Serviço, que atende, pelo SUS, pacientes de Catanduva e mais 18
municípios da região, vem fazendo 25! Esse procedimento é essencial para salvar vidas e por isso
são feitos; afinal, como fazia e era desejo de Padre Albino, nenhum paciente deixa de ser atendido
no hospital. Falando em valores, nesses 12 anos
a Fundação bancou, com recursos próprios, todos
os atendimentos acima do que foi contratado pelo
SUS, chegando a mais de R$ 16 milhões, ou mais
de R$ 113 mil/mês. Ficou no Ministério da Saúde

o pedido, mais do que justo, para o aumento do
teto contratado.
Apesar da habilitação da Radioterapia, o Serviço de Oncologia também acumula valores acima
do contratado com o SUS. Em 2.021 a Fundação
registrou mais de R$ 6 milhões, ou seja, média de
mais de R$ 500 mil por mês acima do contratado.
Também ficou no MS pedido para revisão da Portaria da Oncologia.
Deve-se registrar que a Fundação recebe apoio
fundamental de voluntários, cujos eventos estão retornando após a interrupção forçada pela pandemia. O HCC realiza seu leilão de gado e a cidade
de Ariranha sua cavalgada neste mês de maio; os
Voluntários do Bem promovem venda de sorvete e
preparam sua tão esperada feijoada. A Scandelai
Comercial entrou para o grupo de empresas participantes do ‘Troco solidário”. E o que falar da
Piuka e do Supermercado Acapulco? Há cinco anos
apoiando o HCC! Muitas outras doações ainda são
feitas, o que ajuda a diminuir o déficit.
Você ainda vai encontrar nesta edição informações sobre atividades desenvolvidas pelas Unidades da Fundação que, com a diminuição dos
casos de Covid-19 e o abrandamento das restrições, voltam a receber público e deixam de ser
online, como o ‘Movimento e Saúde”, do curso de
Educação Física da Unifipa, no dia 7 de maio, no
Parque Esportivo do Aeroporto.
Boa leitura e até a próxima edição.
Mauro Assi - Editor.

Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo
Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. A nomenclatura utilizada é
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) por ser um
conjunto de comportamentos que afeta cada indivíduo de modo e grau diferentes, com ampla variedade no quadro. As pessoas com TEA não apresentam
aspecto físico diferente, mas alterações nas áreas da
comunicação e interação social, além de comportamentos e interesses restritos e repetitivos.
Segundo a Organização Pan-Americana da
Saúde estima-se que em todo o mundo uma em
cada 160 crianças tem transtorno do espectro autista. Essa estimativa representa um valor médio e a
prevalência relatada varia substancialmente entre os
estudos. A detecção precoce é fundamental para a
imediata intervenção, para favorecer a construção
de abordagens que viabilizam o percurso da pessoa
com TEA e de seus familiares em suas redes sociais.
Nesse contexto, as equipes multiprofissionais de

saúde contam com Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TEA, que oferece orientações
em relação ao cuidado à saúde da pessoa e de sua
família nos diferentes pontos de atenção da Rede de
Cuidados à Pessoa com Deficiência. Os alunos das
ligas acadêmicas do curso de Enfermagem da Unifipa desenvolvem estudos e trabalhos para compreender melhor o TEA, sempre orientados pela Prof.ª
Ma. Luciana Braz de Oliveira Paes, coordenadora
do curso, e a Prof. Dra. Maria Rita Braga, docente da disciplina de Enfermagem na Saúde Mental e
Psiquiátrica.
Curso de extensão
As atividades do curso de extensão “Terapias
avançadas para o tratamento de feridas – laserterapia” começaram de forma remota dia 2 de abril
com aula teórica sobre Anatomia e Fisiologia da
pele e avaliação de feridas, ministrada pelo Prof.
Me. João Cesar Jacon.
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MEMBROS CONSELHEIROS
14 - Bento Geraldo Salles Neto
MEMBROS HONORÁRIOS
01 - Pe. Synval Januário
02 - Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
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COORDENADORIA GERAL
João Victor Leal
Agnaldo Marcos Alexandre
João José Sanchez
Maria Stela Gomes Limeira
Paulo César de Lucca
Ana Júlia Camargo da Silva
Márcio José Rechi
Jhonatan Sotano Galante
Rodrigo Manzoni
Dayane de Oliveira Silva
Victor Luiz de Camargo
Francisco Favato
Heloisa Cristina Barbosa de Lima
Antonio Ailton Barbosa
Elisângela Cristina Leussi
Márcia Cristina Lamego Moraes
Alexssander Correa Dotti

HOSPITAL PADRE ALBINO
01 - Edna Maria Amorim
Elaine de Fáima Dolens da Silva
Maria Ap. dos Santos Toschi
02 - Eliane Cristina Anastácio da Cruz
Rosemeire Eliane Pirota
03 - Keila Rodrigues da Silva Carolino
04 - Adriana Aparecida Garcia
Iara Paguioto
Stefany Peres da Silva
Wandrea Cristina A. do Nascimento
05 - Cristina Aparecida Faria
Jaqueline Cristina B. Brito Bertellini
Ruth Helena Vieira
06 - Flávia Waldomiro Herédia Miotto
Tauani Cândido da Silva
07 - Adriana Ap. Pereira da Silva
Cíntia Cristina da Silva
Dany Henrique Meira da Silva
Tamara da Silva Romão
08 - Adriana B. T. Benedicto da Trindade
Bárbara Vitória de Souza
Charlene Carla M. F. de Oliveira
Juliana Correia da Silva Pereira
Libina Quezia Martins O. da Silva
Pamela Lorena Pereira
09 - Cíntia Priscila Pengo Modesto
Elisângela Antonio Silva
10 - Edimara Soave
Fabiana Cristina Miguel
Luan Motta Rafael
Roseli Rodrigues
Telma Meria de Oliveira Ribeiro
Wesley Esaú Larios dos Santos
12 - Ana Beatriz de Oliveira
Brendha Suelen N. Maria da Silva
Denise Cristina Figueiredo Spada
Elaine Cristina Cogo
Letícia Ferreira de Oliveira
Marcela Guarino Narciso
Tatiane Borges Soares
13 - Joanice Sipriano da Silva
Tamiris Barceloni
14 - Ana Paula Elias Alves de Oliveira
15 Aline Ferreira Raymundo
Bruna Ellen da Silva Morais
Daniela Aparecida Pretti
Jaiara Azevedo de Morais Martins

15 - Nilton César Pereira
16 - Josiele Ramos Praisller
Mariana Cristina Braga de Lima
Vinícius Mateus Massom
17 - Lucas Sant’Ana Bertelini
18 - Ana Paula Silva Ataíde
Lígia Aparecida Fernandes
Marisa Duarte da Silva Thomás
Samuel Lucena Izelli
20 - Adriana de Souza
Daffiney Chiarotti Beraldo
Laisson Alessandro Sandro Celes
Lincoln Carlos de Camargo
21 - Juliana Martins
Luciene Santos Rodrigues
Simone Cristina Dune
22 - Diene de Deus Pedroso Rocha
Patricia Helena de O. Kodawara
23 - Glaucieli Thays de Oliveira
Mirtes Márcia Martins
24 - Everson Soares da Cruz
Rita de Cássia de Oliveira
25 - Camila Pereira dos Santos
Luciana Barbosa Mariano
26 - Angelita Leite Cabral Santos
Giselle Martins de Mello
Leonardo Ribeiro Salomão
Tainá Fernanda da Silva de Oliveira
27 - Aparecida Donizete Soares da Silva
Cátia Regina Faria Ribeiro
Maria do Carmo da Cruz Soares
Maxsuel Cosmo dos Santos
Vanesa Holanda Gila
28 - Gerusa Lucimara Buzinari
Gislaine Perpétua Prioli
Maria do Carmo N. da Silva Souza
29 - Aline Andreia Coradini
Ana Maria Polasque Roganti
Douglas Roberto da Silva
Elizabeth Coutinho da Cunha
30 - Elisabete Cristina Almeida
31 - Nadhuska Dubi de Souza
Nilcélia Rosa dos S. Gomes da Silva
Soreli Angélica Bernardo Ferreira
HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
01 - Glauciele Conde
Heloisa Izilda de Oliveira
Juan Maruy Barsotti
Robson Fernando B. da Silva
Stefanie dos Santos Camargo
02 - Cristiane do A. G. de Oliveira
Joice Aparecida Pereira de Souza
Silvia Helena Aguiari
Tatiane Morelli Carvalho
03 - Luciana Franciele Tomazelli
04 - Letícia Mara Miguel
05 - Daiane Garcia Mafei
06 - Daiane Beltrani Pereira de Araújo
Francielly Cristina V. da Silva
Letícia Carla Salvador
07 - Ana Paula da Silva
08 - Bruna Zanini de Vitto
Edson de Almeida Zanolim
09 - Adriana Ap. de Melo Ezequiel
Jovana Dias Fanhane
Nathan Gabriel da Silva Macedo
Stefani Karolina Vizza
10 - Elizandra Thamires de O. Zaparolli
Jirlane Pereira de Jesus Santos
Maria do Rosário Gomes
Marli Alves da Silva
Patrícia Janaína da Silva Santos
Sofia Alonso Siqueira
11 - Rose Maria Zarpelão
12 - Ana Paula Bastazini

12 - Gislaine Pereira da Silva Ferreira
14 - Lariani Aparecida Galiano
15 - Daiane Ap. Andreoti de Souza
Luciana Gregório dos Santos
16 - Arlene Rodrigues Batista
Jussara Cristina Gerolli Cunha
18 - Paulo Henrique Lobo da Silva
19 - Laís Januário de Paula
20 - Maria Aparecida Batista Nacci
21 - Herberth Ricardo Firmino
Maria Emília de A. Aniquiarico
22 - Bárbara Tamburi
Cássia Maria de Sousa Gomes
23 - Izabella Boldrini Piveta
Silvana Ferreira
24 - Maria de Lourdes Zaneti dos Santos
25 - Eliane Cristina Domiciano de Oliveira
26 Eduardo Telles de Oliveira
Sandra Cristina Albino dos Santos
27 - Amanda Peitl
Edienara Furquim
31 - Alessandra Oliveira dos Santos
José Eduardo Silva
Larissa Cristina Costa
RECANTO MONSENHOR ALBINO
13 - Carmen Sylvia A. Brasil Bonutti
16 - Fátima Ap. Monteiro Dorta
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AME - AMBULATÓRIO MÉDICO
DE ESPECIALIDADES
Janaína Soares de Almeida
Iandra Mara Vaz
Marcela dos Santos Machado
Nádia Lissa Bernardo da Silva
Débora Vieira da Silva Macedo
Jaqueline de C. B. Juvenazzo
Pamela Carina Faria Sarro

COLÉGIO CATANDUVA
02 - Profa. Rafaela Galbeiro Fávero
09 - Profa. Rosângela da S. D. Ferreira
10 - Prof. Davi Rubinho Ratero
Profa. Fabiana Cristina Miguel
14 - Profa. Nicole Sangalli
15 - Prof. Leandro César S. Possebon
25 - Profa. Josiane Grefener da Silva
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE
ALBINO - UNIFIPA
01 - Profa. Bruna Somilio da Fonseca
Profa. Lilian C. C. B. Rodrigues
02 - Profa. Márcia Maria Menin
03 - Daiane Canossa
05 - Prof. João Paulo Ferreira
07 - Michele da Silva Pereira
11 - Adriana Bernucci
Prof. Cléber Peres
Profa. Giovana Ap. Gonçalves Vidotti
Prof. João Gabriel Romero Braga
13 - Cristiane Pereira do Carmo Ferreira
Prof. Luis Alberto Gonzales Peres
14 - Eliena Jesus de Souza Lima
15 - Profa. Gisele Maria Couto
17 - Prof. André Luiz Franco
Beatriz Batista de Lima
Jhonata Malheiro Sousa
18 - Prof. Antonio Sérgio Munhoz
20 - Profa. Beatriz Trigo
Carliano Gonçalves Ferreira
23 - Prof. Bruno Paladini Camargo
25 - Prof. Francisco Carlos de Lucca
Jéssica Beatriz M. de Oliveira
26 - Daniel Monteiro Francisco
Flávia Lima Fávero
30 - Profa. Aline Fiori dos S. Feltrin
31 - Prof. Eduardo Marques da Silva
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Prof. José (Zeca)
Cione Neto
José Cione Neto, mais conhecido por Prof. Zeca, formado em
Educação Física pela Universidade
de São Paulo/USP em 1970, vai
completar 48 anos de docência na
Fundação Padre Albino.
Prof. Zeca iniciou sua trajetória
como docente, em 1974, na então
Escola Superior de Educação Física e Desportos/ESEFIC e de 1990
a 2002 ocupou o cargo de diretor.
Implantou, em 1997, o primeiro
curso de pós-graduação na área
da Educação Física, que recebeu
alunos de toda a macrorregião.
Em 2013 Prof. Zeca foi designado como coordenador do curso
de Licenciatura em Educação Física da Unifipa. A partir de 2020 assumiu as coordenações do Centro
Cultural e Histórico Padre Albino e
do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Cultural-NAP da UNIFIPA.
Prof. Zeca durante a sua carreira cursou duas pós-graduações,
tendo atuado também como professor da Rede Pública de Ensino,
instrutor de atividades no SESC/
Catanduva, foi presidente da Comissão Central de Esportes da Prefeitura de Catanduva de 1973 a
1977 e técnico de futsal no Clube
de Tênis Catanduva. Ele recebeu
várias homenagens ao longo de
sua carreira profissional, com destaque para o Troféu Fundação Padre Albino, em setembro de 2017.
Prof. Zeca é casado com Rita
de Cássia Alves de Souza Cione,
com quem comemorou, em janeiro passado, Bodas de Ouro. Tem
três filhos, Luciana, Cássia e Ricardo, que também cursaram Educação Física na UNIFIPA, sendo que
sua filha Luciana, até o início deste
ano e por mais de vinte anos, pertenceu ao quadro de professores
da instituição. Por fim, Prof. Zeca
disse ter cinco netos, que ajudam a
impulsionar e motivar o seu trabalho na instituição.
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”Só sei que nada sei, e o fato de
saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham
que sabem alguma coisa”.
Sócrates

Na medida certa, chocolate
integra saúde e bem-estar
Colocado como
Coloca
“vilão”, o chocolate,
na med
medida certa, é
aliado da saúde e
do bem-estar
beme até é
apontado em estudos
como alimento capaz de diminuir o
risco de doenças cardíacas. Quanto maior o teor
d
de cacau no chocolate,
h
l t mais
i nutritivo
t iti ele é, além
de ser rico em minerais e fonte de fibra, potássio,
fósforo, zinco e selênio.
Disponível nas versões branca, ao leite, meio
amargo e amargo, as duas últimas também contêm estimulantes, como cafeína e teobromina.
Saúde
Estudos apontam que o cacau e o chocolate
amargo têm grande variedade de antioxidantes, polifenóis e flavonóis que estimulam o revestimento das
artérias e contribuem para a melhora do fluxo sanguíneo e causam leve diminuição da pressão arterial.
O consumo moderado do cacau em pó, em estudo controlado, apontou redução significativa do
colesterol ruim (LDL) e aumento do colesterol bom
(HDL), graças ao teor oxidante do alimento, que
também pode reduzir a resistência à insulina, fator
de risco comum para doenças cardíacas e diabetes.
Atenção! Não exagere, pois o chocolate também é rico em açúcar e pode causar o efeito oposto.

CURIO
SIDADE
Por que é comum os
cofres serem retratados
na forma de porco?
No século XVIII as pessoas guardavam
moedas em potes feitos com uma argila chamada pygg. Certa vez, um ceramista não
muito familiarizado com o assunto recebeu
encomenda de algumas peças deste material
e imaginou que o cliente queria compartimentos com aparência de pig (porco, em inglês).
Assim nasceram os cofres em forma de porquinhos, hoje tradicionais em todo o mundo.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Estudos realizados em 2006 e 2011 apontam que:
• O chocolate reduz o risco de morte por doença
cardíaca em 50%.
• Comer chocolate, em média duas vezes por
semana, reduz 32% do risco de placa calcificada
das artérias.
• A ingestão de chocolate, em média cinco vezes por semana, diminui em até 57% as chances
de doenças cardíacas.
• Os compostos bioativos do chocolate amargo também podem ser aliados à pele e protegê-la
dos danos do sol, assim como melhorar o fluxo
sanguíneo e aumentar a densidade e hidratação
da derme.
O chocolate também é conhecido por aumentar a sensação de bem-estar, pois ajuda a liberar o
hormônio serotonina.
Apesar dos benefícios, o consumo do chocolate deve ser moderado, não ultrapassando 100
gramas por dia. A orientação de nutricionista é imprescindível para uma dieta balanceada que inclua
o alimento.

Menos embutidos
Ao avaliar 156 homens com dificuldade para
se tornarem pais, cientistas de uma universidade
americana notaram que os espermatozoides daqueles que comiam pelo menos uma porção de
carne processada por dia, como bacon e presunto, tinham qualidade inferior em relação aos que
não costumam comê-la. Uma cientista ressaltou
que a gordura nos embutidos por si só não explica o achado. Na pesquisa ela não buscou outros
culpados pelo resultado. No entanto uma nutricionista alerta que os conservantes e hormônios
desses alimentos costumam culminar em estresse
oxidativo e, por isso, interferir na qualidade dos
espermatozoides.

Ômega-3
No entanto, quem consumia peixe regularmente foi identificado com espermatozoides mais
eficientes. O motivo pode ser o ômega-3 presente, pois essa gordura faz parte das membranas
plasmáticas das células dando resistência e maleabilidade, características essenciais para a fecundação.

Perigo na cama
dos pais

Muitos pais se sentem mais tranquilos ao dormirem junto de seus filhos. Mas, segundo pesquisa de uma escola londrina, a prática não é segura
para a criança, principalmente se ela tiver menos
de um ano de idade. O risco da criança sofrer
morte súbita aumenta em 5 vezes, conclui a pesquisa. A ameaça se deve, sobretudo, ao fato de
que, ao se movimentarem, os pais podem acabar
sufocando o bebê.

CULINÁRIA
BOLO DE MILHO CREMOSO
COM FUBÁ DE LIQUIDIFICADOR
Ingredientes
4 ovos
1 caixa de leite condensado (400ml)
1 lata de milho com a água
1/2 lata de óleo (utilizar a lata de milho
para medir)
200 ml de leite de coco
10 colheres (meio cheias) de fubá
50 g coco ralado
50 g queijo ralado (opcional)
1 e 1/2 colheres (sopa) de fermento
Modo de preparo: Bata no liquidificador os
primeiros seis ingredientes, acrescente o coco,
o queijo ralado e o fermento e bata novamente, porém durante pouco tempo. Coloque em
forma untada e no forno preaquecido a 200°C
por aproximadamente 50 minutos. Tempo de
preparo: 60 min.

BOLINHO DE BATATA-DOCE
COM CARNE
Ingredientes
1/2 kg de batata-doce cozida e amassada
1 ovo
3 colheres (sopa) de farinha de arroz
2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
2 colheres (sopa) de salsinha picada
sal a gosto
farinha de linhaça para empanar
Para o recheio
250 g de patinho moído
3 colheres (sopa) de azeite
2 dentes de alho amassados
1/2 cebola picada
sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo: Em uma panela, aqueça
azeite e refogue a carne moída com a cebola
e o alho. Cozinhe até que ela fique bem soltinha, mexendo de vez em quando. Quando
a carne começar a grudar na panela, acrescente um pouco de água e cozinhe em fogo
baixo até que a água tenha secado e a carne
esteja bem cozida. Em seguida, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Cozinhe a batata-doce em água e pouco sal até que ela fique
bem macia. Com ajuda de um amassador de
batatas ou até mesmo com um garfo grande,
amasse bem as batatas e junte o ovo, o queijo parmesão, a salsa e mais um pouco de sal
e pimenta-do-reino. Por último, acrescente
a farinha de arroz e misture bem até formar
uma massa homogênea. Cubra o recipiente
com papel-filme e leve para a geladeira por
aproximadamente 20 minutos para descansar. Depois faça bolinhas médias e, com a
palma das mãos, achate-as e recheie com a
carne moída. Modele o bolinho novamente
e passe-o na farinha de linhaça. Coloque os
bolinhos em uma assadeira untada com um
pouco de azeite e leve para assar em forno
preaquecido a 180ºC.
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Com nova ambiência, Idosoteca sedia
ação pela qualidade de vida
No dia 14 de abril, a Idosoteca – espaço para
atividades entre pacientes e acompanhantes – do
Hospital Emílio Carlos (HEC) sediou a ação “5 pasComunicação/FPA

A Idosoteca tem nova ambiência.

sos para alimentação saudável” com a nutricionista Karina Brito Soares. A idosoteca, que recebeu
nova ambientação, não havia sido usada desde
o início da pandemia, como forma de precaução.
As orientações sobre alimentação foram acompanhadas de dinâmica alusiva à Páscoa, em que os
pacientes puderam resgatar memórias da infância.
Ao final foi entregue bombom a todos os pacientes
e acompanhantes do hospital.
A atividade foi organizada pela assistente social
Maria Aparecida B. Nacci, pela coordenadora do Serviço de Reabilitação do HEC Keity Guim, pelas coordenadoras do Serviço de Fisioterapia dos hospitais
da FPA Bruna Gabriela de Oliveira e Izabela Cristina

AME realiza 1ª Olimpíada da Segurança do Paciente
No dia 8 de abril, o AME Catanduva, sob
gestão da Fundação Padre Albino, realizou a 1ª
Olimpíada da Segurança do Paciente. O objetivo
foi conscientizar os pacientes e acompanhantes
sobre a importância do tema e os protocolos de
segurança vigentes na Unidade. A olimpíada foi
realizada alusiva ao “Abril pela Segurança do Paciente”, mês de promoção do cuidado e envolveu
dinâmicas e premiação simbólica para os primeiros colocados.
Páscoa
O AME Catanduva entregou mimos de Páscoa para colaboradores e crianças que aguarda-

vam atendimento no dia 13 de abril. A ação foi
realizada pelo grupo de Trabalho de Humanização, administração e colaboradores.
Primeiros socorros
No dia 26 de março foi promovido, para a
equipe de Enfermagem, o curso Primeiros socorros a pacientes politraumatizados ministrado pelo
Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências/SAMU
de Catanduva, com participação dos instrutores
Bruno Golfe Andreazzi, enfermeiro responsável
técnico, enfermeira Elaine Sigoli e o condutor Josimar Batista Aranha.

Martins e pela nutricionista Karina Brito Soares.
A nova ambientação da Idosoteca foi feita pelo
setor de Marketing e Comunicação da FPA com o
intuito de tornar o ambiente mais acolhedor e criativo para o desenvolvimento das atividades.
O HEC está em busca do Selo Pleno Hospital
Amigo do Idoso e para isso desenvolve atividades
com este público e seus acompanhantes. O Selo
prevê melhorias de ambiente, atividades e atendimento aos pacientes da terceira idade.

Liga da Farmácia
tem sua 1ª aula
No dia 02 de abril foi ministrada a aula inaugural da Liga Acadêmica de Assistência Farmacêutica e Saúde Coletiva para professores e alunos do
curso de Farmácia da Unifipa, com a participação
do Prof. Tiago Silva, enfermeiro e coordenador administrativo da Associação Mahatma Gandhi, que
administra as unidades básicas de saúde de Catanduva. Ele compartilhou sua formação e experiências
com a saúde pública, a importância do SUS e da
boa gestão na atenção primária.
A Liga pretende capacitar os alunos do curso
em Saúde Pública, Assistência Farmacêutica e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, destacando-se a última em fitoterapia e homeopatia.

Excelência no atendimento ao cliente
Os colaboradores da enfermagem, portarias,
recepções, auxiliares administrativos e vigias dos
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos participaram do treinamento “Excelência no atendimento ao
cliente” nos dias 12 e 13 de abril. O objetivo foi
qualificar e melhorar as práticas de atendimento ao
cliente, garantindo a qualidade no serviço prestado.
A ação foi promovida pelo Núcleo de Educação Permanente, o treinamento ministrado por
Silvio Flório, mentor comportamental, psicólogo
organizacional e consultor de RH, com participação especial da equipe teatral Brigadu Dinada.
Higiene e limpeza
Nos dias 28 e 29 de março, a enfermeira Pa-

trícia Helena de Oliveira, responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH)
do Hospital Padre Albino (HPA), ministrou o treinamento “Boas práticas do Serviço de Higiene
e Limpeza e desinfecção de superfícies” para as
colaboradoras do Serviço de Higiene e limpeza
daquele hospital.
No treinamento foram abordadas as práticas
de limpeza terminal, limpeza concorrente, imediata, desinfecção de superfícies, uso adequado
e objetivos dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e higienização das mãos com o
objetivo de prevenir as infecções relacionadas à
assistência à saúde.

Unifipa traz cursos Ecotin e Venuti para Catanduva
A coordenação do curso de Medicina da Unifipa firmou convênio com a AMIB (Associação de
Medicina Intensiva Brasileira) e traz dois cursos de
extensão a Catanduva.
O primeiro curso, o Ecotin, visa o ensino da sonografia, ecocardiografia, ultrasonografia pulmonar
e dos acessos vasculares profundos, que se tornam
muito mais seguros com a utilização desta técnica. O
segundo curso, o Venuti, é sobre a ventilação mecânica de maneira segura em várias situações clínicas,
com fundamentos do suporte ventilatório artificial e
tratamento da insuficiência respiratória segundo as
melhores evidências. Os cursos são dirigidos para

médicos, com 36 vagas e carga horária de 16 horas.
As inscrições podem ser feitas no site da Unifipa.
Para o Prof. Dr. Jorge Valiatti, coordenador do
curso de Medicina da Unifipa, as grandes vantagens
em trazer os cursos da AMIB para Catanduva são
a redução de custos por já ter estrutura própria e
muito bem construída para atender as demandas,
evitando assim o deslocamento para a capital, e a
possibilidade do parcelamento, através de boleto
bancário, fazendo com que a pessoa interessada se
programe e realize todos os cursos para sua capacitação profissional. Para maiores informações acesse
o site http://unifipa.com.br/site/107-cursos-livres

Pediatria

Cirurgia Geral
Gastroenterologia/Endoscopia

Dr. Jussemar Roces Rios

Rua Taquaritinga 630
Fones 3522-4566 | 3524-2074

Dr. Raul José de A. Vianna Jr.

Rua Belo Horizonte, 689 - Fone 3522-5381

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
Luciana Calza

Psicóloga - CRP 06/84.125

A pandemia
e as emoções
Não há dúvidas que 2020 e 2021 obrigaram
a todos nós a lidar com emoções desagradáveis,
como medo, angústia e tristeza.
A prática clínica e diversos estudos realizados
no mundo apontam que o contexto pandêmico
aumentou a incidência na população geral de
Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), Transtorno de Estresse Pós Traumático ( TEPT) e Transtorno de Ansiedade Generalizada ( TAG).
Mas você sabe qual a diferença entre o Transtorno de Ansiedade e a Ansiedade comum, inerente à condição humana? A intensidade dos
sintomas, sua frequência e respectivos prejuízos?
Qualquer pessoa fica ansiosa diante de algo inédito em sua vida, seja mudança, desafio ou frustração. No Transtorno de Ansiedade quase tudo se torna
motivo de preocupação EXAGERADA e CONTÍNUA.
O que fazer?
• Para graus leves de ansiedade, suportes paliativos e alternativos, como técnicas de respiração e atividades físicas podem trazer benefícios e
até mesmo acabar com os sintomas.
• Para graus de ansiedade moderado ou grave o mais indicado é a busca por suporte e apoio
especializado.
Fique atento aos sinais e sintomas e busque
ajuda, se necessário.
Lembre-se: Transtorno de Ansiedade não é frescura ou fraqueza; é uma doença e tem tratamento.
Aqui me despeço e vejo você se reinventado.
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Lessie visita pacientes do HPA
Comunicação/FPA

Lessie com o crachá da Fundação.
A “cãoterapeuta” Lessie visitou os pacientes e
colaboradores do Hospital Padre Albino (HPA) no
dia 29 de março. Passando por leitos de internação e setores do HPA, a cachorra levou alegria e
carinho para quem está internado.

Esta já é a terceira visita da “cãoterapeuta” aos
hospitais da Fundação. Sempre acompanhada de
sua tutora, a médica veterinária Isabela de Lima
Saes, a cãoterapeuta recebeu crachá personalizado na última visita ao Hospital Emílio Carlos, dia
22 de março. Todas as medidas de segurança e
higiene, tanto para a cachorra quanto para os pacientes, são tomadas antes e depois da visita.
O projeto “Cãoterapia” está sob a responsabilidade dos membros do Comitê Hospital Amigo
do Idoso do HEC, do Grupo de Trabalho de Humanização e do Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar (SCIH) da Fundação. A Terapia Assistida por Animais (TAA) tem o objetivo de modificar
a rotina hospitalar, criando laços entre paciente
e animal como parte integrante do processo de
recuperação, promovendo o bem-estar físico e
emocional dos pacientes. Todos os pacientes são
consultados sobre a visita e também avaliados
para que não haja risco nem para o animal e
nem para os internados.

Saúde bucal e alimentação saudável
são temas da Semana da Saúde
Divulgação

Avaliação nutricional, um dos temas
da Semana.

A Fundação Padre Albino promoveu, de 4 a 8
de abril, a Semana da Saúde nos hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos com foco na saúde bucal
e alimentação saudável. Os participantes acompanharam temas como “O que a indústria do
emagrecimento não quer que você saiba”, com
a nutricionista Thais Possetti; Saúde Bucal, com a
Uniodonto; e avaliação nutricional com as nutricionistas do Padre Albino Saúde Camille Mascaro
e Rafaella Vianna.
A ação, promovida pela Medicina do Trabalho, Grupo de Apoio ao Trabalhador e Programa
de Medicina Preventiva do Padre Albino Saúde PAS Previne, contou com a participação de 187
colaboradores.

Agentes Comunitários de Irapuã
entregam cartas para pacientes
Os agentes comunitários de saúde da Prefeitura de Irapuã, Leonardo Rios da Cruz e Izabelli
do Carmo Val, através do projeto Cartas da Esperança, entregaram bilhetes para os pacientes
Divulgação

Bilhetes e cartas para pacientes e
colaboradores.

do Hospital de Câncer de Catanduva no dia 12
de abril. As 238 cartas foram escritas por colaboradores e populares na Prefeitura de Catanduva,
Unidades Básicas de Saúde, Estratégia de Saúde
e no Centro de Referência de Assistência Social
de Irapuã e ficaram dispostas nas recepções da
Quimioterapia e Radioterapia do HCC. “Nosso
propósito é trazer esperança, palavra de conforto
em um dia difícil”, disseram os agentes.
Mais cartas
“As cartas trazem mensagem de esperança
a todos que têm se empenhado em fazer o bom
trabalho”, disse Matheus Silva, representante de
Testemunhas de Jeová, que entregou mais de 500
cartas com versículos bíblicos escritos à mão para
os colaboradores do Hospital Emílio Carlos e outras 100 direcionadas aos pacientes do Hospital
de Câncer de Catanduva junto com revista bíblica. A ação foi promovida pelo grupo como forma
de reconhecimento e agradecimento aos colaboradores da saúde e também de incentivo e esperança aos pacientes. O Centro Integrado de Humanização (CIH) e o Serviço Social dos hospitais
da Fundação agradecem e enaltecem a iniciativa.
Recanto
Idosos e colaboradores do Recanto Monsenhor Albino também receberam cartas de Matheus Silva. Escritas à mão, elas foram entregues e
lidas pela psicóloga Lilian Buniak. “Essa iniciativa
é muito positiva; um carinho especial. Agradecemos ao Matheus pelo gesto”, disse Silvia Moreno,
gerente administrativa do Recanto.

Curso Internacional de
Gerontologia e Geriatria
A Fundação Padre Albino está promovendo o
VII Curso Básico e I Internacional de Gerontologia
e Geriatria, em parceria com o Instituto Paulista
'José Ermínio de Moraes'. Com aulas quinzenais,
o curso teve início em 1º de abril e termina em
novembro. Voltado para multiprofissionais da área
da saúde e profissionais assistenciais que atuam no
processo de envelhecimento do indivíduo, o objetivo é a capacitação para atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa e o desenvolvimento
educacional em gerontologia no âmbito do SUS.
“Precisamos atender a necessidade de implementar políticas públicas capazes de oferecer suporte ao processo de envelhecimento e serviços de
promoção à saúde e de recuperação de doenças.
Com enfoque no desempenho do cuidado e na
atenção à manutenção da autonomia das pessoas
idosas esperamos alcançar este propósito”, disse a
coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do Hospital Emílio Carlos, Erika Fachim Esteves.
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Workshop premia experiências exitosas
Comunicação/FPA

A mesa da solenidade.
A Fundação Padre Albino realizou o 1º
ni; “Racionalização de materiais administrativos”,
duplicidade das medicações, apresentado pela geWorkshop de Formação de Belts dia 1º de abril
que trouxe o controle do consumo médio como
rente administrativa do Recanto Monsenhor Albino Anfiteatro Padre Albino. Entre os 10 trabalhos
solução para gastos desnecessários, além da pano, Silvia Moreno, que recebeu troféu, certificado
apresentados foram premiadas as experiências exidronização, divulgação, redução de consumo, enYellow Belt e premiação de R$ 300.
tosas na redução de custos nos subestoques dos
volvimento das chefias no processo como medidas
Além dos três primeiros premiados, outros sete
setores hospitalares; a redução de desperdício de
para redução de custos e reaproveitamento do estrabalhos foram selecionados formando os Top 10:
lençóis e a redução de medicação desnecessária
paço de armazenagem. Na apresentação, o con“Redução do turnover dos colaboradores do HPA”,
em idosos institucionalizados. A votação foi feita
sumo médio mensal de papel da Fundação Padre
com o propósito de criar programas de retenção,
pelo público presente e
Albino é o equivalente a
comissão julgadora.
37 árvores. O projeto foi
O primeiro colocado
apresentado pelo gerente
Comunicação/FPA
foi o projeto de “Redude Logística, Eliezer CleA egressa do curso de Enfermagem da UNIFIção de custos no subes- PA, Adriani Izabel de Souza Moraes, foi a primeira
mente Valle.
toque dos setores de in- colocada no Workshop.
Para finalizar, o diretor
ternação”, que apontou
médico dos hospitais da
“A UNIFIPA visa não só o estudo técnico, mas
a readequação de recur- os projetos de extensão que viabilizam que o aluFundação Padre Albino,
sos, a orientação sobre o no consiga desempenhar maior desenvoltura na
Dr. Luís Fernando Colla,
Centro de Custo, a auto- resolução de conflitos e liderança. Sempre me enapresentou o Green Belt
disciplina para o 5S e o volvi em todas as atividades e ligas aproveitando
“Redução da variabilidacontrole de acesso e reti- todas as oportunidades que a faculdade ofereceu
de do tempo médio de
rada dos materiais como e isso contribuiu muito para a minha qualificapermanência hospitalar”,
solução para evitar a falta ção profissional”, pontuou Adriani. “Para nós é
que tem sido aplicado
de materiais muito utiliza- satisfação ver nossos alunos crescerem e se descom sucesso, reduzindo
dos, a sobra dos poucos tacarem na profissão que escolheram. O desemconsideravelmente a taxa
utilizados, a solicitação penho da Adriani mostra como ela é assertiva no
de permanência e, por
inadequada e custos des- estudo que desenvolveu e no trabalho diário que
consequência, a diminuiAdriani Izabel, a primeira colocada no
necessários, apresentado realiza”, disse a vice-reitora da UNIFIPA, Cristiane
ção de pacientes aguarworkshop, recebe seu prêmio.
pela coordenadora de Procópio de Oliveira.
dando no pronto socorro
Enfermagem dos setores
do Hospital Padre Albino.
SUS Adriani Izabel de Souza Moraes, que recebeu
A cerimônia foi concluída com a entrega de prequalificação e reconhecimento dos colaboradores,
troféu, certificado Yellow Belt e premiação no valor
miação e troféus para os Top10 e o lançamento de
apresentado pela gerente de Recursos Humanos da
de R$ 1.000.
um novo desafio: apenas 2% das instituições que
FPA, Tatiane Kratuti Devitto; “A redução do índice
O segundo colocado foi o projeto de “Redução
aplicam os projetos conseguem mantê-los. “Nosso
de intervalo de substituição de leitos”, com o objede desperdício de lençóis”, que apontou economia
desafio não é manter; é escalar”, disse a diretora de
tivo de otimizar o giro de leitos do Hospital Emílio
de até R$ 52 mil por ano com a redução do uso de
Saúde e Assistência Social, Renata Rocha Bugatti.
Carlos, da colaboradora do Núcleo de Qualidade,
71 lençóis diários, da supervisora de hotelaria do
O evento contou, ainda, com a presença do preElisa Bueno de Lima; “Elaboração de critérios para
HPA, Miriane Marins Macedo, que recebeu troféu,
sidente do Conselho de Administração, Dr. José Carcirurgias emergenciais”, para melhoria no fluxo do
certificado Yellow Belt e premiação de R$ 500.
los Rodrigues Amarante, do presidente da Diretoria
centro cirúrgico, do médico Victor Milani; “Apoio e
Na terceira colocação, o projeto de “Redução
Executiva, Reginaldo Donizeti Lopes, da diretora de
tomada de decisões da política de presença famide medicação desnecessária nos idosos instituEducação, Cristiane Procópio de Oliveira, do diretor
liar”, que coloca o acompanhante como parceiro
cionalizados”, que apontou 55% de redução nos
administrativo e financeiro, Heliton Wagner Benetelli,
de cuidados e que pontuou a comunicação como
custos, aumento na qualidade de vida e diminuido administrador do Complexo Santa Casa de Vo90% das queixas registradas, da coordenadora de
ção de queixas de dores estomacais, através da
tuporanga, Angelo Jabur Bimbato; do coordenador
Atendimento ao Cliente e Humanização, Maristereavaliação das prescrições médicas, que apontou
de pós-graduação da Unioeste, Rodrigo Susuki, do
la Paiva; “Redução do excesso de solicitação de
consultor sênior de excelência operacional, Adriano
exames laboratoriais”, que apontou a redução de
Fernandes, e do CEO e instrutor master black belt da
custos com materiais utilizados para exames e auMaster Lean Academy, Daniel Meireles.
mento da segurança do paciente, exposto a menos
O workshop foi realizado pelo Escritório de
procedimentos, do coordenador médico do HosMelhorias de Processos, que integra o Núcleo da
pital Emílio Carlos, Dr. Rogério Lima Duarte; “ImQualidade dos hospitais da Fundação, que tem
plementação de triagem nutricional”, que pontuou
como objetivo alinhar o ambiente operacional com
que 65% dos pacientes do HEC dão entrada na
a direção estratégica, visando crescimento sistêmiinternação com quadro de desnutrição e a imporco e a identificação de oportunidades de melhotância de caracterizar os riscos nutricionais para
rias, criando cultura orientada para melhoria condiminuir o risco de mortalidade, tempo de internatínua de processos, com uso de ferramentas Lean
ção e reinternação, das nutricionistas Karina Brito
Trabalhos selecionados.
Six Sigma e da Qualidade.
Soares Marostegone e Roberta Verdiano Guerzo-

Egressa da UNIFIPA foi a 1ª colocada no Workshop
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Educação Física realiza
“Movimento e Saúde” em maio
no Parque Esportivo do Aeroporto
O curso de Educação Física da UNIFIPA, com
o apoio da Prefeitura de Catanduva e a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, promove no
dia 7 de maio, das 9 às 11h30, o “Movimento
e Saúde”, com objetivo de divulgar diferentes
modalidades esportivas e promover a prática de
exercícios físicos para a população. As atividades
acontecerão no “Parque Esportivo do Aeroporto”,
nas duas quadras poliesportivas, dois paredões de
tênis, quadra de tênis e quadra de areia. A Guarda Civil Municipal fará a segurança e a Prefeitura
fornecerá água e alimentos com fontes de energia
para os participantes das atividades físicas. Haverá
recreação para as crianças e campeonato de tênis
em duplas.

A Unifipa vai levar estrutura de som, palco e os
monitores das atividades. Durante o evento, professores e alunos do curso de Educação Física realizarão avaliações físicas para motivar a população
a adotar hábitos mais saudáveis.
Responsável pelo evento, Prof. Me. Igor Augusto Braz, coordenador do curso de Educação Física
da Unifipa, diz que “as atividades serão gratuitas
e coordenadas por professores de educação física,
com o auxílio dos estudantes do curso”.
As atividades programadas são: 9h - Abertura
com alongamento e ginástica; 9h15 – Basquete;
9h30 – Fitdance e Beach Soccer; 10h30 – Demonstração de exercícios de lutas e Slack Line;
11h30 – Encerramento.

Unifipa recebe alunos do Colégio Catanduva
através do projeto “Desvendando a Vida”
Comunicação/FPA

Todos os alunos participantes do projeto.
Sempre a cada quinze dias, o Prof. Me. Daniel Henrique Gonçalves, coordenador do curso
de Biomedicina da Unifipa, recebe os alunos do
Colégio Catanduva para passarem por processo
de aprofundamento através do projeto especial
"Desvendando a vida".
Os alunos visitam os laboratórios da área de
saúde para observar a evolução da vida humana
desde a célula ao envelhecer. O objetivo é in-

crementar e proporcionar para eles o prazer de
estudar. “Esta descoberta tem feito com que se
mostrem mais interessados nas aulas voltadas à
área de Biológicas”, disse Prof. Daniel.
A ideia inicial do projeto foi da Profa. Ma. Fabiana Checconi, Prof. Me. Daniel Henrique Gonçalves e da Profa. Dra. Ana Paula Girol. Em média são cerca de cinquenta alunos do 1º, 2º e 3º
anos do Ensino Médio participantes. As atividades
são realizadas quinzenalmente, sempre às sextas-feiras, e continuam por todos os meses de 2022.
Água
No dia 22 de março é comemorado o Dia
Mundial da Água e o Colégio Catanduva realizou oficina de arte para os alunos da Educação
Infantil Pré I, com a Profª Joseane Madalozzo, e
Pré II, com a Profa. Karina Vieira da Cruz, para
conscientização sobre o consumo e desperdício
de água no planeta Terra. A oficina proporcionou
reflexões a respeito de assuntos importantes relacionados a esse recurso natural e destacou que
a vida no planeta só é possível graças à presença da água; dessa maneira, cuidar das fontes de
água é fundamental para a nossa sobrevivência.

Atividade física no Recanto
Para aumentar a autonomia nas atividades
diárias, os idosos do Recanto Monsenhor Albino
participaram de atividade física em grupo com a
educadora física Suzana Lopes no dia 16 de abril.
Realizada ao ar livre, no horário do banho de
sol, foram realizados alongamento e fortalecimenDivulgação

Produtos arrecadados e já entregues
por Lourdinha Fávero.

to dos membros superiores, extensão e flexão dos
membros inferiores e socialização entre os idosos.
Campanha
O Recanto agradece a voluntária Lourdinha
Fávero pela doação de produtos de higiene – sabonete, shampoo, pasta dental, papel higiênico
e desodorante. A entrega aconteceu no dia 12
de abril e os itens foram coletados em campanha
que está sendo realizada por Lourdinha.
Vacinas
Os idosos e colaboradores do Recanto receberam a 4ª dose da vacina contra Covid-19 e da
Influenza no dia 6 de abril pela equipe do Centro
de Especialidades Médicas/CEM da Secretaria
Municipal de Saúde. A vacinação segue o cronograma nacional e o Recanto continua mantendo
todas as medidas de prevenção e cuidados para
evitar a contaminação pelo vírus.
Ovos de páscoa
O Recanto recebeu doação de 32 ovos de
páscoa do Fundo Social de Solidariedade de Catanduva entregues durante o café da tarde do dia
12 de abril pelo vice-prefeito, Cláudio Romagnolli, pela presidente do Fundo, Vera Lúcia Pinfildi, e a colaboradora Ariana Ramos.

COM&POSTURA
Atendimento
humanizado
na saúde
Deniz Simiel
Psicólogo - CRP 06/161256

O conceito de humanização na saúde é relacionado com as interações interpessoais, questões
estruturais, ambientação e relações acolhedoras
em unidades de saúde. Para que se tenha atendimento humanizado precisamos entender que sistemas rígidos e extremamente padronizados tendem
a se distanciar em suas conexões pacientes e profissionais da saúde.
Como colaboradores de unidades da saúde
temos o dever de compreender que lidamos com
seres humanos que têm suas individualidades, seus
desejos, sonhos, amores. E o bem-estar do paciente não é apenas o bem-estar físico. Por isso um
atendimento humanizado de qualidade potencializa o tratamento, além de ampliar as chances e
reduzir o tempo para a cura do paciente.
Quando nos deparamos com interações frias e
distantes dificilmente criaremos vínculos com essas
relações. Tudo se torna estreito e superficial, mas
quando encontramos colaboradores que se utilizam
de atendimento empático, com acolhimento e gentileza, essa relação provavelmente terá benefícios
para todos que fazem parte dela, evitando situações
que geram conflitos, violência e desrespeito, diminuindo eventos negativos e estressantes.
Cito alguns dos inúmeros benefícios que podemos obter no atendimento humanizado na saúde:
melhora significativa na eficácia do tratamento,
satisfação do paciente e dos envolvidos, confiabilidade para a instituição, fidelização dos usuários e
impacto positivo no clima organizacional.
Está cientificamente comprovado que a humanização em saúde constrói relações profundas com
os envolvidos, construindo melhores caminhos para
satisfação de todos.

Academia da Unifipa
retoma atividades
A Unifipa está com ótima novidade para os
adeptos da malhação que querem levar vida mais
saudável através da atividade física. A academia
irá reabrir a partir de maio, com funcionamento
das 10h às 14h e das 15h às 19h.
Os alunos e colaboradores que quiserem aproveitar esta oportunidade, gratuitamente, precisam
fazer cadastro na própria academia nos horários
de funcionamento e aguardar a disponibilidade de
horários. O início das atividades está previsto para
o próximo dia 2 de maio.

Há 50 anos fazendo de
seu escritório um sucesso
TELEVENDAS (17) 3522-6167

Abril/2022

09

Unifipa será sede de evento internacional em 2023
O Centro Universitário Padre Albino/Unifipa
será sede de evento internacional em 2023, o
“3rd International Conference on natural Products
and Human Health-2023” (3ª Conferência Internacional sobre Produtos Naturais e Saúde Humana-2023 - ICNPHH-2023), prevista para os dias 4
a 7 de setembro de 2023.
A conferência está sendo organizada pela Unifipa, em associação com o Programa de Pós-Gra-

duação em Biociências da UNESP de São José do
Rio Preto e o Programa de Pós-Graduação em
Biologia Estrutural e Funcional da UNIFESP de São
Paulo, bem como os co-anfitriões internacionais,
Walailak University, da Tailândia, e Universidade
de Aveiro, Portugal.
Na Unifipa a organização é da Profa. Dra. Ana
Paula Girol, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, e da Profa. Dra. Giovana Vidotti, coordenado-

ra do Núcleo de Internacionalização da Unifipa. A
conferência tem como objetivo promover a rede científica, pesquisa e colaboração de treinamento entre
especialistas de todo o mundo nas áreas de produtos
naturais e saúde humana.

Colaboração com evento na Índia
A Unifipa, através de seu processo de internacionalização e ampliação da visibilidade da
pesquisa desenvolvida na instituição, participará,
como colaboradora, na 2ª Conferência Internacional sobre Produtos Naturais e Saúde Humana-2022 (ICNPHH-2022).
A conferência, que é híbrida e com possibilidade de escolha de participação presencial ou
remota, será realizada de 4 a 6 de novembro, em
Nova Delhi, na Índia. Ela é organizada pelo Departamento de Zoologia da Faculdade Deshbandhu, em associação com a Delhi Pharmaceutical
Sciences and Research University, Índia; Sikkim
Manipal University, Índia, e coanfitriões internacionais, incluindo World Union for Herbal Drug

Discovery (WUHeDD), Walailak University, Tailândia; Instituto Pasteur de Epidemiologia e Microbiologia, Rússia; Consórcio de Pesquisadores e
Educadores da Ásia-Pacífico (APCORE), Filipinas;
Universidade de Aveiro, Portugal; Centro Universitário Padre Albino, Catanduva-SP, Brasil; e Universidade UCSI, Kuala Lumpur, Malásia.
A conferência tem como principal objetivo
promover a rede científica, pesquisa e colaboração de treinamento entre especialistas de todo o
mundo nas áreas de produtos naturais e saúde
humana. Aos interessados há possibilidade de
submissão de resumos.
Outras informações e inscrições através do link
https://www.deshbandhucollege.ac.in/icnphh2022/.

Encontro de veículos antigos
Comunicação/FPA

A Unifipa participou com 6 cursos.
No dia 3 de abril foi realizado o 11º Encontro de Veículos Antigos de Catanduva, na Avenida Mogi das Cruzes, ao lado do Aeroporto. A

Unifipa participou com os cursos de Administração, que levou conceitos de orientação financeira; Biomedicina, que aplicou testes de glicemia;
Enfermagem, com aferição de pressão arterial e
orientação na prevenção de queimaduras; Engenharia Agronômica, com distribuição de mudas
para plantio; Farmácia, com orientação sobre o
uso racional e descarte de medicamentos, e Pedagogia, com “contação” de histórias e atividades
lúdicas - pintura, massinha, painel interativo para
fotos para as crianças.
O evento se estendeu até o final da tarde e
recebeu grande público.
Em Ariranha
No dia 29 de março a Unifipa prestigiou
evento na cidade de Ariranha, realizado pela prefeitura municipal, em comemoração ao Dia da
Mulher. A Unifipa participou através da Área de
Negócios, com Janaina Rogante Huck e Alessandro Pirota, proporcionando palestra ministrada
pela psicóloga Luciana Calza sobre o que é ser
mulher na contemporaneidade, agregando valor
e conhecimento a todas as mulheres participantes. O evento contou com mais de duzentas mulheres da cidade.

Pedagogia encerra as atividades do PIBID 2021
No dia 02 de abril, no Campus Sede da Unifipa, foi realizado o IV Encontro PIBID e Residência
Pedagógica encerrando as atividades realizadas
no curso de Pedagogia em 2021 do Programa
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que se
constitui em atividades elaboradas para promover oportunidade de aprendizagem profissional,
social e cultural ao graduando por meio de situações reais de vida e de trabalho, inserindo assim
os alunos bolsistas na viva realidade do mercado
de trabalho.
O programa, parceria entre a Unifipa e a CAPES, foi oferecido aos alunos do curso visando
à formação integral e a inserção dos mesmos
nas escolas de educação básica na qualidade de
aprendizes, atendendo 24 bolsistas que atuaram
nas escolas da rede de ensino de Catanduva. O
projeto institucional no âmbito da Unifipa teve
como objetivo geral contribuir para o aprimora-

mento do desempenho do aluno no ambiente da
escola pública e o aperfeiçoamento da competência profissional adquirida na graduação.
Seminário
De 21 a 25 de março, o curso realizou o II
Seminário de Educação Especial e Inclusão Escolar, com palestras, mesa redonda, oficina e
apresentações culturais para ampliar a formação
docente com relação à construção de práticas
educacionais que atendam à diversidade inerente
aos estudantes da Educação Básica, com foco na
construção de conhecimentos e na sensibilização
sobre a inclusão escolar e social.
A semana proporcionou palestras online, cine
educativo, oficina formativa, mesa-redonda e foi
encerrada com atividades culturais entre os alunos
e apresentação do Coral Vozes da Pedagogia. O
evento sorteou brindes, doados pela Cocam Cia.
de Café Solúvel e Derivados, de Catanduva.

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

Recrutamento
e Seleção
O setor de Recrutamento e Seleção é responsável por realizar processos seletivos para contratação de todos os níveis para as unidades de
negócio da Fundação Padre Albino. Recebe as
requisições das vagas aprovadas pelos gestores
responsáveis, divulga nas redes sociais e em outras plataformas de emprego e faz a seleção dos
currículos cadastrados no banco de currículos do
portal, de acordo com o perfil da vaga.
O sistema de currículos, dentro do portal da
Fundação, passou por revitalização e agora os
candidatos podem enviá-los para participar dos
processos seletivos. O setor faz a entrevista comportamental com o objetivo de buscar candidatos
de acordo com o perfil solicitado pelos gestores.
Para alguns cargos pode ser aplicada prova de
conhecimento específico ou testes psicológicos.
Após essa etapa, os candidatos são encaminhados para entrevista com o gestor responsável.
Na admissão, o novo colaborador participa da
Integração, quando recebe informações das Unidades, além da missão, visão, valores, vídeo institucional e benefícios oferecidos pela Fundação.
O setor também realiza entrevistas com todos
os colaboradores, demitidos ou desligados, a fim
de buscar melhorias.
Integrantes do setor:
Daniela Nery – Psicóloga
Daniela Perpétua Pereira – Auxiliar administrativo II
Suelen Cristina Zanirato Dodorico – Analista de RH

NAP inicia Curso de
nivelamento em Libras
No próximo dia 5 de maio será iniciado, no
Campus Sede da Unifipa, o Curso de nivelamento
em Libras para funcionários, através do Núcleo
de Apoio Psicopedagógico e Cultural/NAP. O
objetivo é permitir aproximação entre os falantes da Língua Portuguesa e a utilização da língua
visual-gestual usada pelas comunidades surdas.
As aulas terão início às 15 horas na sala 18. No
Campus São Francisco as atividades terão início
no dia 12 de maio, às 15h, na sala 04 e ocorrerão todas as quintas-feiras, quinzenalmente, em
cada Campus.
As inscrições vão até o dia 04 de maio e o
curso é organizado pela pró-reitora Acadêmica,
Profa. Dra. Silene Fontana, e o Prof. Esp. José
Cione Neto, coordenador do NAP. As aulas serão ministradas pela Profa. Esp. Alda Nascimento
Batista, membro de Apoio à Inclusão e Acessibilidade do NAP.
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Unifipa inicia Core Curricullum
para alunos e funcionários
Comunicação/FPA

A Profa. Silene Fontana abriu o Core
Curriculum.
Com a ideia inicial de criar uma unidade curricular onde os alunos de todos os cursos possam
participar de atividades de formação humana comum, nasceu o Core Curricullum da Unifipa no
dia 19 de março, apenas para alunos e funcionários da instituição. “O objetivo é fazer com que os
participantes adquiram novos conhecimentos para
enriquecer ainda mais suas vidas pessoal e profissional, disse a idealizadora do projeto”, Prof. Drª

Silene Fontana, pró-reitora Acadêmica da Unifipa.
As atividades foram divididas em dois cursos
livres, o Inglês Instrumental e Inteligência Emocional, onde os coordenadores dos cursos, em consenso, decidiram que seriam as melhores opções
de acordo com as vivências profissionais e curriculares. “O inglês foi uma opção muito forte por causa da internacionalização da instituição e o sócio
emocional para dar diretrizes de como trabalhar
em equipe, tendo empatia, resiliência sem invadir
de maneira direta o espaço do outro”, explicou
Profa. Silene.
Aproximadamente duzentas pessoas, entre alunos e funcionários, se inscreveram. Para os alunos
da graduação os cursos contam como atividades
complementares de ensino, com carga horária de
quarenta horas, e irão até o meio do ano com possibilidade de novo módulo ser aberto, com novas inscrições, e talvez até com novas unidades curriculares.
Os cursos são ministrados aos sábados, no
Campus Sede da Unifipa, das 14h às 16h, pelos
professores Franco Cossu Junior, de Inglês Instrumental, e Luciana Calza, de Inteligência Emocional, com coordenação da Prof. Drª Andreia de
Haro Moreno, pró-reitora de Ensino de Graduação, Extensão, Assuntos Comunitários e EAD.

Unifipa realiza seu
1º Mentoring
No dia 11 de abril, a Unifipa realizou o 1º
Mentoring, que apresentou a história e vivências
do empresário Carlos Eduardo Corá, fundador e
diretor da Embremac, uma das principais empresas do país no segmento de embreagens de caminhões e tratores.
Mentoring é termo em inglês que significa “tutoria”, “mentoria” ou “apadrinhamento” e é utilizado como caminho de desenvolvimento através
de profissional experiente, chamado de mentor ou
conselheiro. O mentor possui larga bagagem profissional, visto que já passou por diversas situações
que lhe proporcionaram profundo aprendizado,
aumento de repertório e desenvolvimento de novas
competências para enfrentar situações complexas
em sua área de atuação. E, com essa bagagem,
auxilia profissionais menos experientes ou em início
de carreira, disponibilizando toda sua experiência
para que aprendam com quem já viveu situações
similares.
O cerimonial foi comandado pelo jornalista
Cristiano Geraldi, com participação musical de
Martha Ocon e Gabriel Yanni Ocon.
Comunicação/FPA

7ª cartilha do Direito Unifipa aborda
as questões indígenas e da Amazônia
O cacique Raoni,
em 2020, foi
indicado ao
prêmio Nobel da Paz
por defender
o direito dos
indígenas, a
preservação
da Amazônia
e, sobretudo,
por denunciar a ocupação ilegal das
terras indígenas. A luta
Indígenas e a Amazônia
indígena pela
são tema da 7ª cartilha.
manutenção
de seus direitos é uma constante, em especial, em
face da lentidão no processo de regularização de
suas terras. Comumente, atos normativos são elaborados para retirar o indígena de suas terras, numa
sabotagem ao direito originário dos índios às terras
que ocupam. Cabe a União demarcá-las, proteger
e fazer respeitar todos seus bens, e não o contrário.
Dentro desse contexto, o curso de Direito da
Unifipa lançou a sétima cartilha educativa com
destaque para as questões indígenas e da Amazônia. As cartilhas educativas fazem parte do grupo

de extensão “Controle social dos gastos públicos”
que há mais de sete anos é coordenado pela Profa. Ma. Ivana Mussi Gabriel, com a participação
de alunos e egressos.
Para a Profa. Ivana Mussi “é preciso esclarecer a sociedade brasileira, com arrimo diretamente da Constituição, a respeito das manobras
políticas que buscam, com frequência, retirar os
direitos da população indígena, em especial na
questão da regularização de suas terras. É nossa
contribuição acadêmica para as causas indígenas
e preservação da Amazônia”.
Os autores da cartilha VII são alunos e egressos do curso de Direito da Unifipa que, além do
compromisso de escrever as cartilhas educativas,
promovem, semanalmente, atualização de temas
jurídicos pertinentes para sociedade na página
criada no Instagram (@mensalinho.explica), com
visibilidade social.
A Profa. Ivana destaca que as cartilhas educativas já tiveram algum reconhecimento, como
na seleção de trabalhos brasileiros voltados à
cidadania realizado em 2017 pela Universidade
de Sourbonne. Em 2018, recebeu votos de congratulações na Câmara Municipal de São José do
Rio Preto em razão do teor informativo da cartilha
IV voltada às eleições. E nesse ano Profa. Ivana
informou que estará, como autora convidada, na
26ª Bienal do Livro de São Paulo, que será realizada nos dias 2 a 10 de julho.

Carlos Corá abriu o Mentoring Unifipa.

Diretora de Saúde e
Assistência Social é
homenageada pela PM
A diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação, Renata Rocha Bugatti, foi homenageada
pelo 30º Batalhão de Política Militar do Interior no
dia 13 de abril último, em solenidade no anfiteatro
do Colégio Jesus Adolescente, às 19h, com a participação da banda da PM.
Renata foi indicada para receber a homenagem pelo corpo de oficiais daquela Unidade em
reconhecimento aos relevantes serviços prestados
por ocasião da pandemia de Covid-19. Ela recebeu a Challenge Coin (Moeda Desafio) e o respectivo diploma. Renata agradeceu a homenagem e
disse que a recebeu em nome da Fundação Padre
Albino e de toda a equipe de Saúde.
Comunicação/FPA

Mesa redonda discute pandemias
Alunos do curso de Biomedicina da Unifipa e o
Centro Acadêmico ‘Leal Prado’ promoveram mesa-redonda no dia 25 de abril, as 19h30, no Anfiteatro Padre Albino, para discutir as grandes pandemias do mundo contemporâneo, especialmente
dos últimos duzentos anos, tais como as gripes
espanhola e suína, ebola, Covid-19, entre outras.
O evento, teve a participação de egressos,
alunos e comunidade e como convidados especiais o Prof. Dr. Ricardo Santaella, médico infectologista e docente, a Profa. Dra. Ana Paula Girol,

pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, o Prof.
Me. Daniel Henrique Gonçalves, coordenador do
curso de Biomedicina, e Heitor Pedro Della Matta, presidente do Centro Acadêmico ‘Leal Prado’,
todos da Unifipa.
'TEA
A Liga de Hematologia e Banco de Sangue do
curso promoveu no dia 2 de abril, das 14 às 15h30,
a palestra “Genética e Aspectos Fisiopatológicos do
Transtorno de Espectro Autista” (TEA), ministrada
pela Profª Nathália Maniezzo.

Renata recebeu a Challenge Coin.
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HCC realiza 5º Leilão de
Gado em maio
O Hospital de Câncer de Catanduva/HCC promove seu 5º Leilão de gado no dia 22 de maio, a
partir das 10 horas, na LG Leilões. Este ano a edição
será presencial, com transmissão online pelo Youtube
do HCC. O evento tem renda 100% revertida para o
hospital, entrada franca e 100 dias para pagamento.
Além do gado, haverá leilão de prendas.
A LG Leilões fica na Rodovia Alberto Lahós de
Carvalho, 200, próximo ao trevo de acesso Ca-

tanduva a Novais. Para assistir a transmissão ao
vivo acesse ww.hospitaldecancercatanduva.com.
br/abracehcc Informações: 17 99789 8343 ou 17
99789 7859.
A última edição do leilão de gado do HCC
foi virtual e registrou a maior arrecadação desde
a primeira edição - R$ 253.350,00, que foram
utilizados no custeio dos tratamentos oncológicos
dos pacientes.

Scancelai Comercial doa Troco Solidário ao HCC
Participante da campanha Troco Solidário do
Hospital de Câncer de Catanduva/HCC, a Scandelai Comercial, da Rede Mais Supermercados,
doou R$ 1.709,12 arrecadados durante o mês de
março nas cinco unidades do supermercado que
participam da campanha. No momento da compra, o caixa oferece ao cliente se ele gostaria de
“arredondar o troco”, que será doado ao HCC.
O HCC agradece a parceria com a @scandelai. Essa ação solidária é muito importante, pois
ajuda no custeio do tratamento oncológico de
pacientes de Catanduva e região.

As lojas participantes da campanha são: Catiguá - Av. José Zancaner n° 1301; Av. Manoel
Simeão Rodrigues n° 03 e Av. Manoel Simeão
Rodrigues n° 05; Tabapuã - Av. Dr. José do Vale
Pereira n° 1332; Itajobi - Av. Catanduva n° 455,
Jardim Ferreira II, e São José do Rio Preto - Rua
da Fé n° 748 - Jardim Urano.
Se sua empresa quiser aderir à campanha
Troco Solidário deve entrar em contato pelo 17
99789 8343. Não tem custo nenhum para a empresa e o pequeno valor do troco de todas as
compras faz uma diferença enorme para o HCC!
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Campanha da Piuka
reverte quase
R$ 15 mil ao HCC
A marca de semijoias Piuka entregou R$
14.725 arrecadados com a venda dos acessórios
da coleção Outubro Rosa, criada exclusivamente
para o Hospital de Câncer de Catanduva. A entrega aconteceu no dia 24 de março pelas proprietárias Ana Flávia e Ana Beatriz Mei. É o quinto
ano que a Piuka cria a coleção alusiva ao mês de
prevenção do câncer de mama. Este ano 60% das
vendas foram destinadas ao hospital.
“Quando nos apresentaram o HCC e as campanhas que desenvolvem para a captação de recursos percebemos que podíamos fazer muito mais
e criamos a nossa própria campanha e é gratificante poder ajudar, pois sabemos a importância
do HCC para toda a região”, afirmaram as irmãs
Ana Flávia e Ana Beatriz.
A Piuka é uma marca de acessórios, com lojas
físicas e e-commerce, que cria moda e tendências
desde 2007. Conheça: https://www.piuka.com.br/
Comunicação/FPA

Sorvete do Bem
Parceria entre o grupo Voluntários do Bem e
a sorveteria Ice Creamy deu origem à campanha
Sorvete do Bem, com renda 100% revertida ao
HCC. O pote de 1,5 litro do sorvete, conhecido
por sua qualidade e sabor, está à venda por R$ 25.

MÃOS
ESTENDIDAS

Caio, da cidade de Embaúba, acompanhado dos pais Lucirea e Agnaldo, doou ao HCC
R$ 200 do prêmio que ganhou em ação solidária à prática esportiva em sua cidade!
A empresa Nappi Metais, de Pindorama/
SP, todos os anos promove ação para o HCC.
Este ano foram entregues 698 litros de leite coletados entre os colaboradores. A doação foi
entregue por Francisco e José Ricardo e o leite
utilizado nas refeições dos pacientes internados!
A Yes Comunicação Visual e E-Commerce
doou 10 banners para nossas campanhas de
captação de lacres e tampinhas. Os banners estão circulando nas escolas para incentivar alunos e professores a coletarem os materiais que
serão reciclados e os recursos utilizados para o
tratamento dos pacientes com câncer.
As distribuidoras de doces São Luís e Messias e a Doces Piauí doaram chocolates entregues aos pacientes internados e colaboradores
de plantão no domingo de Páscoa.
A @ongfiodaalegria entregou ao HCC
perucas confeccionadas com as mechas de
cabelos doadas. Nosso agradecimento à Ong
pelo trabalho voluntário de produção das perucas e doação ao hospital e à comunidade
pelas doações de cabelo. Esses fios são transformados em alegria! Só quem perde sabe o
valor de cada fio de cabelo.

Os sabores disponíveis são chocolate, doce de leite e
morango supremo. Para comprar entre em contato pelo
17 3311.3365 ou pelo WhatsApp 17 99789.8343. A
retirada dos potes será no dia 21 de maio, das 9h às
11h, por delivery no Hospital Emílio Carlos.

A colaboradora do Hospital Padre Albino,
enfermeira Ariane Fernanda Sanches, doou mecha de cabelo para o HCC.
O Colégio Ressurreição está fazendo campanha de arrecadação de lacres de
alumínio e tampinhas plásticas e já fez duas
significativas doações. Faça como o @ressurreicaocatanduva. Não custa nada; você colabora com o meio ambiente e ainda ajuda no
custeio do tratamento oncológico. Obrigado
ao Ressurreição e a Profa. Salete Gonçalves
pela iniciativa.
Leandro Rosa e Géssica M. de Faria doaram cabelos que serão transformados em perucas incríveis! O cabelo pode ter química e
precisa ter no mínimo 12 cm de comprimento.
Davi Alcieri organizou sua própria campanha de coleta de lacres de alumínio e tampinhas plásticas. Acompanhado do pai e da avó
ele trouxe o que arrecadou entre a família e
amigos. Você sabia que o plástico demora 450
anos para se decompor? Doando para o HCC
ele é reciclado e ajuda no custeio do tratamento
oncológico.

Esta é a 5ª campanha que a Piuka
realiza para o HCC.

Acapulco doa ovos
de páscoa para
pacientes do HCC
Pelo 5º ano consecutivo, os pacientes do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC foram presenteados com ovos de páscoa doados por Marcelo
Karwoski Barrionuevo, proprietário do Supermercado Acapulco, da cidade de Novais.
No dia 11 de abril, os pacientes da Quimioterapia e Radioterapia receberam os chocolates das
mãos dos colaboradores da Captação de Recursos
da Fundação Padre Albino. A entrega ocorreu ao
longo da semana para atender todos os pacientes
em tratamento.
Comunicação/FPA

A empresa Mr. Coaching e Treinamentos fez
campanha durante o evento “O poder da ação”
e coletou 1.010 litros de leite. Atualmente o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Emílio Carlos, responsável pela alimentação dos
pacientes oncológicos, prepara 800 refeições
diárias entre café da manhã, almoço, café da
tarde, jantar e ceia.
Quer fazer doação ou campanha para o
HCC? Informações 17 99789 8343.

O Supermercado Acapulco é parceiro
do HCC desde 2018.
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Radioterapia do HCC é habilitada
pelo Ministério da Saúde
FPA passa a receber, agora, pelos tratamentos SUS que custeava com recursos próprios.
Dois anos e sete meses após o início de funcionamento (14/8/2019), o Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer (HCC) de Catanduva
foi habilitado pelo Ministério da Saúde. A Portaria 608, de 23/3/2022, foi publicada no Diário
Oficial da União no dia 28 de março último. A
inauguração oficial, com a presença do então governador João Doria, ocorreu em 14/09/2019.

Em 2021 o Serviço de Radioterapia do HCC
registrou 4.466 atendimentos, 6.100 sessões de
radioterapia, 405 exames de tomografia em 322
pacientes de Catanduva e região.
O presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Donizeti Lopes, comemorou a habilitação,
pois a Fundação Padre Albino (FPA) passa, agora, a receber pelos tratamentos SUS que desde

Diretores da FPA solicitam aumento
de teto para angioplastias
Divulgação

Os diretores também estiveram na CMB.
O presidente da Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino, Reginaldo Donizeti Lopes, a diretora de Saúde e Assistência Social, Renata Rocha
Bugatti, e a gerente técnica, Fátima Pinto Cajuela,
foram recebidos no Ministério da Saúde, em Brasília, dia 12 de abril último, acompanhados pelo diretor-geral da CMB/Confederação das Santas Casas
de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas,
Mário César Homsi Bernardes.
Os diretores tiveram agenda com a secretária
de Atenção Especializada, Maíra Batista Botelho, e
com a diretora do Departamento de Atenção Especializada e Temática, Ana Patrícia de Paula, a quem
agradeceram pela habilitação do Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer. Além de agradecer,
os diretores da Fundação relataram a real e grave
situação do Serviço de Cardiologia Intervencionista (angioplastia) do Hospital Padre Albino, que está
atendendo acima da cota pré-estabelecida desde o
início da sua habilitação, em maio/2009.
“Estamos realizando aproximadamente 300%
da cota estabelecida, pois o teto contratado pelo
SUS é de nove angioplastias/mês e o Serviço vem
fazendo 25 angioplastias/mês”, informou Reginal-

do. Ele esclareceu que os procedimentos são de
pacientes provenientes da Unidade de Urgência do
Hospital Padre Albino em moradores dos 19 municípios, que é referência para a região de aproximadamente 320.000 habitantes. Reginaldo lembrou que os procedimentos de angioplastias são de
alto custo financeiro e o material utilizado tem valor
expressivo, o que tem contribuído para o aumento
do déficit financeiro do hospital, refletido pelo significativo excesso na produção. De 2.009 a 2.021
o teto seria de 108 angioplastias/ano; no entanto,
em 2014 foram feitas 379! “Solicitamos ao Ministério o aumento do teto, considerando o significativo
aumento dos casos de diagnósticos que precisam
desse procedimento para sobrevida dos pacientes; a imediata intervenção é primordial”, esclareceu Reginaldo. Ressaltou, ainda, que em 12 anos
(2009-2021) o valor acima do contratado com o
SUS, ou seja, bancado pela Fundação com recursos
próprios, ficou em mais de R$ 16 milhões, ou seja
mais de R$ 113 mil/mês.
Por fim, os diretores falaram sobre os constantes valores acima do contratado com o SUS do
Serviço de Oncologia, solicitando adequação na
Portaria. “No ano de 2.021 os tratamentos oncológicos realizados pelo HCC chegaram a R$
6.143.058,78 de extrateto, ou seja, média de R$
511.921,57 por mês, acima do contratado” apontou Reginaldo Lopes.
“Fomos muito bem recebidos pelas diretoras do
Ministério da Saúde, que nos ouviram atentamente
e disseram que vão encaminhar as solicitações para
as áreas técnicas responsáveis”, disseram os diretores da Fundação. Eles estão confiantes no atendimento dos pedidos.
Os diretores da Fundação também trataram,
junto à CMB, do movimento “Chega de Silêncio",
desenvolvido por aquela entidade, e do 30° Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e o 13° Congresso Internacional das Misericórdias, que está previsto para os dias 23, 24 e 25
de agosto de 2022, em Brasília.

Empresas podem doar energia
para a Fundação Padre Albino
O trabalho desenvolvido pela Fundação Padre Albino em benefício da população consome
471 mil kW/h de energia elétrica ao mês. Com a
colaboração de empresas pode cuidar ainda de
mais pessoas.
A FPA, instituição filantrópica, atua nas áreas
da Saúde, Educação e Assistência Social. Mantém
os hospitais Padre Albino, Emílio Carlos e o Hospital de Câncer de Catanduva, que são referência
e prestam atendimento de excelência para Catanduva e 18 municípios da região, num total de 320

mil pessoas, além do Recanto Monsenhor Albino,
que acolhe idosos em suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social. No
entanto, pode ir além, mas, para isso, conta com
a solidariedade de empresas, que podem fazer a
diferença na vida de milhares de pessoas doando
energia elétrica, seja ela excedente ou não.
Com a doação a FPA terá condições de ampliar o atendimento e fazer o bem a mais pessoas.
Saiba como doar através do 17 3311.3365, 17
99789.7859 ou captacao@padrealbino.com.br

o início do funcionamento da Radioterapia eram
custeados com recursos próprios, de doações, de
campanhas realizadas pela entidade e por voluntários e, eventualmente, verbas da Secretaria de
Estado da Saúde e de parlamentares. Reginaldo
ressalta que como todos os hospitais especializados em oncologia e que atendem usuários do
SUS, a habilitação não acabará com o déficit.
“Precisamos continuar contando com o apoio que
temos recebido através de doações e campanhas
regulares e constantes de captação de recursos
para nos ajudar a custear esse importante serviço
oferecido à população”, salienta ele, lembrando
que o HCC atende pacientes de Catanduva e de
18 municípios da microrregião. “A colaboração
da população de Catanduva e região, através de
doações e participação nos eventos, dos voluntários, da imprensa e das mídias sociais foram fundamentais para a manutenção do atendimento
neste período”, afirma Reginaldo Lopes.
Desde a inauguração, a Fundação Padre
Albino enviou inúmeros ofícios solicitando a
habilitação e/ou ajuda para isso. “A Fundação
agradece a todos os que nos apoiaram”, disse
a diretora de Saúde e Assistência Social, Renata
Rocha Bugatti.
Comunicação/FPA

A Radioterapia já registrou o 631º sino, de
Ivair Mistrom, da cidade de Urupês/SP.

Vacinação contra
a Influenza
A Fundação Padre Albino vacinou os colaboradores das suas Unidades de Negócio contra a gripe entre os dias 7 e 12 de abril. Os hospitais Padre
Albino e Emílio Carlos, postos de vacinação, vacinaram 1.301 colaboradores com faixa etária de
18 a 75 anos. A dose é eficaz contra H1N1, H3N2
e Influenza tipo B.
A vacina foi aplicada pelo Setor de Medicina
do Trabalho, com auxílio dos alunos do curso de
Enfermagem da UNIFIPA.
Comunicação/FPA

A vacina imuniza contra 3 tipos de gripe.
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