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Prosseguem as obras de acabamento na Radioterapia/HCC
A Fundação Padre Albino continua com as obras de acabamento no Serviço de Radioterapia/HCC. Pavimentação, interligação entre prédios, calçamento, iluminação, paisagismo, instalação de acessórios do acelerador linear, entre outras. Última página.

Biomedicina, Medicina e Direito
são destaques em avaliações

Imprensa/FPA

Os cursos de Biomedicina, Direito e Medicina da UNIFIPA foram destaques em avaliações no RUF - Ranking Universitário Folha, do jornal Folha
de São Paulo, no XXV Exame de Ordem Unificado/OAB e no exame do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). Página 08.

Colégio Catanduva inicia
matrículas para 2019 com novidades
O Colégio Catanduva iniciou o período de matrículas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Técnico com novidades. Uma delas é desconto de 30% nas mensalidades para todos os
níveis de ensino aos dependentes de até 18 anos de funcionários da
Fundação Padre Albino. Página 09.

Fundação supera índice de doação de órgãos
Demarcações para o calçamento na entrada do Serviço de Radioterapia.

Concurso de desenho recebe
mais de 1.400 inscrições

Após a campanha de conscientização realizada pelos hospitais da
Fundação Padre Albino, o número de doações de órgãos dobrou em
apenas dois meses. Até o dia 24 de setembro último foram registrados
67 doadores de órgãos; em 2017 foram 28 doadores. Página 06.

VESTUNIFIPA recebe 2021 alunos

O Concurso de Desenho Infantil promovido pela Fundação Padre Albino recebeu 1.478 inscrições. Com o tema “A importância de Padre Albino
para minha cidade e minha família” o concurso faz parte da programação
dos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva. Última página.

Marketing/FPA

Fundação é indicada ao prêmio Lide Rio Preto
A Associação Comercial e Empresarial/ACE Catanduva indicou a Fundação Padre Albino para o prêmio Lide Rio Preto na categoria “Melhor Empresa – Terceiro Setor”. O vencedor será divulgado no dia 22 de novembro
próximo, no Villa Conte, em Rio Preto. Última página.

Hospital Padre Albino investe
na ambiência hospitalar
O Hospital Padre Albino adquiriu sete novos aparelhos de ar-condicionado e sete refrigeradores tipo “frigobar” para a enfermaria “Posto III”,
destinada aos atendimentos particulares e de convênios credenciados. O
objetivo da gestão é promover ambiente cada vez mais humanizado, oferecendo acomodações de qualidade e que atendam da melhor forma as
expectativas dos pacientes e familiares. Página 06.

FAECA Jr. faz pesquisa para
Conjuntura Catanduva 2018
A FAECA Jr., empresa de consultoria do curso de Administração da
UNIFIPA, desenvolveu trabalho de levantamento socioeconômico, em
parceria com a Prefeitura de Catanduva, Sincomércio e ACE Catanduva,
para confecção da Conjuntura Catanduva 2018. O trabalho foi lançado
no “Café da manhã com o LIDE” dia 26 de setembro. Página 11.

A VESTUNIFIPA, realizada nos dias 03 e 04 de outubro no Câmpus Sede
da UNIFIPA, recebeu 2021 alunos de 37 escolas de 17 cidades, que participaram das visitas guiadas, conheceram os 11 cursos ofertados para 2019
e se integraram através de dinâmicas e atividades propostas. Página 08.

Campanha de lacres para o HCC
O Hospital de Câncer de Catanduva/HCC iniciou campanha de coleta
de lacres de latinhas de alumínio. Os interessados em disponibilizar coletores em seus estabelecimentos devem entrar em contato com o Setor
de Captação de Recursos da Fundação. Página 09.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Muito ajuda quem
não atrapalha
Em primeiro lugar é preciso deixar
claro que a Fundação Padre Albino,
instituição que no
momento dirijo e a
quem me compete
defender sob qualquer circunstância,
não deseja polemizar com ninguém, mas tão somente restabelecer
a verdade sobre o pronto-socorro do Hospital
Padre Albino (HPA), que tem sido alvo de virulentos ataques através de mídias sociais e pronunciamentos sem o devido contraditório.
Tal atitude não pode ficar sem resposta.
Ao perpetrar o ataque, o agressor demonstrou
desconhecer três elementos fundamentais: a lei, o
Sistema Único de Saúde (SUS) e a realidade. 1 - A lei,
à medida que filmou e divulgou imagens de pessoas sem a devida autorização dessas. Poderia,
com a devida autorização, ter filmado o ambiente evitando imagem identificável de pacientes,
médicos e enfermeiros; 2 - o SUS, por desconhecer seus princípios e organização de maneira
descentralizada e hierarquizada quanto ao que
seja atendimento primário, secundário e terciário e de quem é a responsabilidade por cada uma
dessas hierarquias de assistência à saúde e, ainda, o
que vem a ser um pronto-socorro ou uma unidade
de urgência e emergência e seus respectivos protocolos de atendimento; 3 - a realidade, à medida em
que está pelo menos cinco anos atrasado em relação à reorganização do pronto-socorro do HPA
que hoje, apesar de tudo, é muito melhor do que
já foi no passado.
Se quem produziu as imagens tivesse nos solicitado, nós mesmos teríamos mostrado a situação, assim como já fizemos com diversas autoridades e parlamentares que nos visitaram.
Desde quando assumimos, em 2012, essa
ala do HPA tem merecido permanente atenção
e aprimoramentos. Contudo, continuamos tendo limitações físicas, contratuais e financeiras.
Quem nos acompanha por este jornal – impresso e/ou no site – sabe, por exemplo, que muitas
pessoas que estavam ali, a rigor, não deveriam
estar. Porque apresentam patologias de baixa
complexidade que poderiam ser tratadas nos
postos de saúde próximos de suas casas. Nem
por isso deixaram de ser atendidas.
Em média, de cada dez pessoas atendidas
no pronto-socorro, pelo menos seis não precisariam ser. Muitos também estão lá apenas como
acompanhantes dos pacientes; não é incomum
um paciente estar acompanhado por mais de
um familiar ou amigo, gerando assim a sensação
de maior lotação do que na verdade é. Poucos
sabem que, quando os pacientes estão em macas ou cadeiras no corredor, apesar de estarem
plenamente atendidos e medicados, seus custos
não são pagos pelo SUS e sim pela própria Fundação, porque estão sendo atendidos além do
nosso limite contratual (extrateto). Aliás, um dos

setores do hospital que mais dá prejuízo é justamente o pronto-socorro. Contudo, nenhuma das
dezenove prefeituras da região, cujos pacientes
de sua responsabilidade são para lá encaminhados através de ambulâncias, contribuem para minimizar esses prejuízos.
Outra situação grave e que muitos desconhecem diz respeito aos pacientes psiquiátricos que
são atendidos primariamente no pronto-socorro.
Depois de atendidos e medicados, deveriam ser
encaminhados aos hospitais especializados responsáveis pelas internações desses pacientes, o
que, na maioria das vezes, acaba não acontecendo por falta de vagas. Esses pacientes – às vezes
mais de uma dezena – acabam ficando lá por
dias, sem que ninguém os assuma. Também esses
custos são bancados pela Fundação.
É de se lamentar que pessoas ou autoridades
representativas, que tinham a obrigação de conhecer de perto estes problemas nos critiquem
por uma situação que está fora do nosso alcance,
em vez de ajudar. Jogar pedras não ajuda a resolver o problema. Essa atitude apenas tende a jogar na lama a reputação de uma instituição quase
centenária, construída com muito sangue, suor e
lágrimas. É, a meu ver, falta de responsabilidade
fazer o que se fez, sem um mínimo de conhecimento sobre o assunto. Nada temos a esconder
de ninguém. Todas as nossas dependências estão
abertas para quem quiser nos conhecer; mostraremos o que temos de excelente e também as
nossas muitas dificuldades. Queremos que venham somar conosco através de ações positivas
e não com críticas sem fundamentos.
Hoje, a grande maioria das Santas Casas está
em sérias dificuldades, fechando leitos ou negando procedimentos; estão no limite de suas forças.
Essa não é a realidade dos hospitais da Fundação. Em que pesem as dificuldades e déficits, ela
se encontra sólida e atendendo com qualidade,
dentro dos limites de sua capacidade. Se mais
não é feito não é por culpa da Fundação, mas da
própria conjuntura nacional de políticas públicas.
Tudo o que afirmei aqui pode ser confirmado
junto ao Departamento Regional de Saúde – DRS,
em São José do Rio Preto, na própria Secretaria de
Estado da Saúde, em São Paulo, ou ainda através
do “Portal Transparência” do Governo do Estado
de São Paulo. Por outro lado, todos os anos publicamos nossos Relatórios de Atividade e Balanço
Social, que são enviados a todas as autoridades
locais, assim como aos nossos gestores estaduais,
aos representantes políticos das esferas municipal, estadual e federal e demais autoridades ou
formadores de opinião.
Não temos receio algum em sermos transparentes. Quem não sabe que procure saber; aí
sim poderá falar. Agora, se não tem coragem para
ajudar, pelo menos não atrapalhe.

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)
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20 trocas que
valem a pena

CULINÁRIA

15 - Molho branco pelo de tomate
O macarrão é o mais inocente por aqui. Quem
incentiva ou não a escalada do colesterol é o molho
— sempre. O branco é bem gordo. Em duas colheres
de sopa encontramos 4,5 gramas de gordura. Como
o preparo exige creme de leite e queijo, o prato fica
cheio de ácidos graxos saturados. Uma bela macarronada ao sugo não guarda esse perigo. Nas mesmas
duas colheres de sopa há somente 0,1 grama de gordura. Apenas procure usar o molho de tomate feito
em casa e evitar a manteiga no momento de refogá-lo. E, se possível, opte pela massa integral.
16 - Chocolate ao leite pelo amargo
O doce de cacau se notabilizou como um amigo
do sistema circulatório. Mas não é todo chocolate
que, de fato, prova sua amizade às nossas artérias. O
tipo que merece respeito é o amargo. Ele possui menos gorduras saturadas que o branco e a versão ao
leite. Sem falar que fornece catequinas, substâncias
que ajudam a sequestrar o LDL e impedir sua oxidação. Mas fique atenta ao rótulo: amargo de verdade
tem mais de 60% de cacau em sua composição.
17 - Sal por ervas e alho
Está em suas mãos uma maneira de preservar
os vasos sem deixar a comida ficar insossa: em vez
de exagerar no sal, ingrediente que patrocina a hipertensão, use a imaginação e as ervas aromáticas,
além de alho. Ele tem compostos capazes de controlar o colesterol. E ervas como o orégano e o alecrim merecem ser convidadas à cozinha por causa
do seu poder de fogo contra a oxidação, um fenômeno que, você já sabe, não poupa o LDL, tornando-o ainda mais danoso para as artérias. Mas essa
ação pode minguar quando os ingredientes são expostos a temperaturas elevadas. Procure acrescentá-los nos minutos finais do cozimento. Continua.

Deus responde
Você diz: “Eu não mereço perdão”.
Deus diz: “Eu te perdôo”. (1Epístola de João 1:9;
Romanos 8:1)
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

Curiosidades do meio literário
(e esquisitices dos escritores)
Guimarães Rosa, médico recém-formado, trabalhou em lugarejos que não constavam no mapa. Cavalgava a noite inteira para atender a pacientes que
viviam em longínquas fazendas. As consultas eram
pagas com bolo, pudim, galinha e ovos. Sentia-se culpado quando os pacientes morriam. Acabou abandonando a profissão. "Não tinha vocação. Quase desmaiava ao ver sangue", conta Agnes, a filha mais nova.

Couve-flor recheada e gratinada
Preparo rápido (até 30 minutos)
Rendimento: 6 porções
Ingredientes
• 1 couve-flor média
• Sal a gosto
• 150 g de mussarela em fatias
• 150 g de presunto em fatias
• 2 colheres (sopa) de maionese
• 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
• Salsa picada
Modo de preparo: Aqueça o forno a 200ºC. Lave
bem a couve-flor e deixe de molho em água com
vinagre durante dez minutos. Lave novamente e
cozinhe em água e sal até ficar macia, tomando o
cuidado de não deixar amolecer demais. Escorra e
espere esfriar em um refratário redondo. À parte,
sobreponha uma fatia de mussarela e uma fatia
de presunto e enrole formando rolinhos. Corte-os
ao meio e introduza-os entre os buquês da couve-flor. Espalhe a maionese sobre a couve-flor, salpique com o queijo ralado e leve ao forno até que o
queijo se derreta (aproximadamente 15 minutos).
Retire do forno, salpique a salsa e sirva.
Dica: substitua o presunto por peito de peru.

Bolo de abobrinha
Ingredientes
• 2 xícaras de abobrinha italiana picada
• 3 ovos
• 2 xícaras de açúcar
• 1 xícara de óleo
• 3 xícaras de farinha de trigo
• 1 colher de sopa de canela em pó
• 1 colher de sopa de essência de baunilha
• 1/2 xícara de uva passa
• 2 colheres (de sopa) de fermento em pó
• 1/2 xícara de açúcar (para polvilhar)
Modo de preparo: Separe os ingredientes secos
dos líquidos. Coloque a farinha de trigo, o açúcar, a
canela em pó e as uvas passas numa tigela. Reserve.
Ponha no liquidificador o óleo, os ovos, a baunilha
e a abobrinha. Bata até desmanchar a abobrinha.
Acrescente, então, os ingredientes secos. Misture
até ficar uma massa homogênea Por último, inclua
o fermento e mexa. Coloque numa assadeira untada e asse no forno pré-aquecido a 180 graus por 30
minutos. Para a cobertura, polvilhe com açúcar.

“A inveja é assim tão magra e pálida
porque morde e não come”.
(Francisco Quevedo)

DATAS
COMEMORATIVAS
1º - Dia de todos os santos
02 – Dia de finados
03 – Dia do Cabeleireiro
04 – Dia do Inventor
05 – Dia da Cultura e da Ciência, do Radioamador e do Designer
07 – Dia do Radialista
08 – Dia do Radiologista; do Aposentado
09 – Dia do Hoteleiro
12 – Dia do Diretor de Escola
14 – Dia Nacional da Alfabetização
15 – Proclamação da República (1889)
17 – Dia da Criatividade
18 – Dia do Conselheiro Tutelar
19 – Dia da Bandeira Nacional
20 – Dia nacional da consciência negra, do Auditor Interno, do Biomédico, do Esteticista e do
Técnico em Contabilidade
21 – Dia da Homeopatia
22 – Dia do Músico
23 – Dia do Engenheiro Eletricista
25 – Dia do doador de sangue
26 – Dia do Ministério Público
27 – Dia do Técnico de Segurança do Trabalho
30 – Dia do Estatuto da Terra, do Síndico e do Teólogo

SEGREDOS CULINÁRIOS
Polenta
4. A polenta frita ficará mais macia e com uma
crosta crocante se você passar na farinha de trigo
antes de fritar.
5. Cozinhe a polenta na panela de pressão
durante quarenta minutos. Assim, a polenta não
queimará e cozinhará mais rápido.
6. Quando você fizer polenta e ficar aquela
parte grossa no fundo da panela, coloque leite e
deixe de molho. As placas finas de polenta se soltarão da panela e ficarão muito gostosas temperadas com açúcar.

As principais fontes
de Vitamina D
A Vitamina D promove a absorção de cálcio,
essencial para o desenvolvimento normal dos
ossos e dentes. Também ajuda a manter os níveis
sanguíneos de cálcio e fósforo. Atua na fixação de
cálcio e fósforo nos ossos e no crescimento. As doses diárias recomendadas são:
Entre 19 e 50 anos - 5 microgramas
Dos 51 aos 70 anos - 10 microgramas
Mais de 71 anos - 15 microgramas

CURIOSIDADE
Um cachorro poder sofrer infarto?
De acordo com zootecnista, não há dúvidas de que um cachorro obeso corre o risco de
ter infarto. Assim como ocorre com os seres humanos, a alimentação inadequada aliada à
falta de exercícios e à obesidade pode desencadear vários problemas de saúde nos animais,
adverte o profissional.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Fundação outorga troféus na Semana Monsenhor Albino

Troféu Fundação Padre Albino.
No dia 21 de setembro, às 20h30, no Anfiteatro Padre
Albino, dentro da programação da XXVII Semana Monsenhor Albino, a Fundação promoveu a outorga dos troféus Fundação Padre Albino e Monsenhor Albino.
O Troféu Fundação Padre Albino, que tem o objetivo de, em reconhecimento aos méritos de membros
da Fundação e seus funcionários, distinguir, exaltar e

Troféu Monsenhor Albino.
homenagear os mesmos, ainda em vida, apresentando
a eles o agradecimento pelos bons serviços prestados
e para que seu trabalho seja estímulo e exemplo para
seus colegas e pessoas que se destacam com algum
ato em dedicação a Fundação, foi outorgado ao Prof.
Dr. Carlos Elysio Castro Corrêa, docente da UNIFIPA.
Dr. Carlos é médico formado pela Faculdade de Medi-

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

Contratado na função de

Depto

Promovido para

Paloma Michele Rapagane

Auxiliar administra vo I

HPA

Auxiliar de faturamento

Nayara Xavier Sousa Cruz

Auxiliar rouparia

HPA

Recepcionista

Daniela Perpétua Pereira

Recepcionista

HPA

Porteira

Paulo César Ferreira de Andrade

Auxiliar administra vo I

HPA

Auxiliar de almoxarifado

Helena Ribeiro de Souza

Auxiliar técnico I Nível I

UNIFIPA

Bióloga

Marli Nascimento Gama

Auxiliar técnico I nível II

UNIFIPA

Assistente técnico I nível I

Fernando Ruiz Cega

Comprador

Coordenadoria

Analista de custo

Mariele Cris na Zan Tossoni

Operador de telemarke ng

Coordenadoria

Auxiliar administra vo I

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em setembro, que vestem a camisa da Fundação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
HOSPITAL PADRE ALBINO
Alessandra Silva Santos Novais
Beatriz Aparecida Sbaes do Amaral
Wagner de Lima Santos
Erivan Pereira Batista
Paula Fachina
Sandy Galo da Silva
Paula Juliane Bolla
Raissa Adrielle Lemos
Ketlyn Ferreira da Costa
Evandro Vaqueiro Genovez Junior
Rener Vitor Alves dos Santos
Rafaela Alves Garcia
Elaine Aparecida Ramos de Melo
Angelina de C. P. Rodrigues Zolli

Jéssica Karolina Lima da Silva
Bruna Ellen da Silva
Paloma Taurrany Evangelista
Bianca Zanardi Boschetti Valdo
Adriana Garcia Murakami
Ana Cristina Caldeira
Catiane de Jesus Silva
Mariana Aparecida Marion
Patrícia Aparecida Cordeiro Bergamasco
Lidiane Cristina Pizzi

Alicia Lima Alves Rodrigues
Alessandra C. Barbosa Humel
Yara de Maria Rubio Martin
Bruno Zanini de Oliveira

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Camila Lipari Cordioli
Bruna Giovana de Souza Batista
Elisangela Ap. dos Santos Medina

COORDENADORIA GERAL
Sonali Jantorno Duran Porcatti
Thiago Fernando S. de Almeida
Pedro Danilo Miranda da Silva

UNIFIPA
Jéssica Messias da Silva
AME
Aline Aparecida Del Ré de Souza

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Setembro/2018

cina de Ribeirão Preto/USP em 1959 e está em Catanduva
desde 1973, contratado como professor titular de Clínica
Pediátrica da Faculdade de Medicina. É portador do título
de Doutor em Pediatria pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em 1968, pós-graduado em doenças renais
e metabólicas no Serviço de Pediatria do Hospital Des-Enfant-Malades, de Paris, bolsista pelo Centro Internacional
da Infância e de Assistente Estrangeiro pela Faculdade de
Medicina de Paris, após tese e arguição.
Terceiro diretor da FAMECA, de 1981 a 1985, durante
a gestão de Dr. Carlos a escola transferiu-se da Vila Guzzo para o Hospital Emílio Carlos. Ainda na sua gestão
foi iniciada a montagem dos Ambulatórios de Ensino
no Hospital Emílio Carlos e ele foi o principal responsável pela implantação do PROTRENE e da Residência
Médica na faculdade, sendo presidente da Comissão de
Residência Médica. Em 1998, Dr. Carlos colaborou com
a equipe da Fundação que trabalhava na criação do
curso de Enfermagem. Curso criado, Dr. Carlos Corrêa
foi o primeiro diretor da Faculdade de Enfermagem de
Catanduva (FEC). O reitor da UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, entregou o troféu ao Dr. Carlos.
O Troféu Monsenhor Albino, que tem o objetivo de
homenagear e reconhecer os méritos de pessoas que,
de alguma forma, colaboraram e auxiliaram Monsenhor
Albino ou que colaborem e/ou trabalhem pela Fundação Padre Albino com o mesmo espírito benemérito e
cristão de Monsenhor Albino, foi outorgado ao conselheiro da Fundação Dr. Antonio José dos Santos.
Dr. Antonio José dos Santos foi admitido no Conselho de Curadores da Fundação Padre Albino em 1987.
Em 1989 foi eleito 2º secretário da Diretoria Administrativa, ocupando a 1ª e 2ª secretarias nos mandatos seguintes, até 2009, quando foi eleito Vice-presidente da
Diretoria Administrativa, cargo que ocupou até 2017.
Foi também Diretor da área da Saúde de 2000 a 2008 e
Diretor do Museu Padre Albino.
Advogado pela Fadir - Faculdade de Direito Riopretense, formado em 1971, Dr. Antonio foi aluno da
primeira turma da faculdade e exerceu a advocacia de
1983 a 2016. Foi professor do curso Técnico em Contabilidade do Colégio Catanduva de 1962 a 1965 e funcionário do Banco do Brasil de 1959 a 1983. O conselheiro
Renato Centurion Stuchi, representando o presidente
do Conselho de Administração, Dr. Antonio Hercules,
entregou o troféu ao Dr. Antonio José dos Santos.
Após a entrega dos troféus foi apresentada a intervenção teatral "Memória viva: Padre Albino", do grupo
Sobrado Verde Produções, que trouxe um breve panorama da trajetória, grandes feitos e os ideais de Padre
Albino. A partir de encenação simples, o grupo traçou
um panorama de como Catanduva teve grandes conquistas e desenvolvimento a partir do visionário homem de fé Albino Alves da Cunha e Silva. “Uma vida de
doação ao próximo que deve ser sempre lembrada e
servir de lição”, disse o diretor do grupo, Lucas De Lucca.

Museu Padre Albino recebe a visita
de mais de mil pessoas em setembro
O Museu Padre Albino recebeu a visita, no mês
de setembro, de mais de mil visitantes. Entre Pré-Escola, Ensino Fundamental, Médio e Superior foram mais de 20 instituições. Além disso, recebeu
a visita de três turistas franceses de Caen, cidade
francesa da região da Normandia. No total, 1.182
visitas foram registradas.
Inaugurado em 1999, o museu possui peças,
fotos e publicações que contam a história de Padre Albino. O local também abriga grande acervo
para pesquisa sobre a história do município. Localizado na Rua Belém, 647, ele fica aberto de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 17h00, e aos sábados,
das 7h00 às 11h00. As visitas podem ser agendadas pelo fone (17) 3522.4321. A entrada é franca.
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Hospital Padre Albino investe
na ambiência hospitalar
Arquivo
Marketing/FPA

HPA: ambientes cada vez mais humanizados.
O Hospital Padre Albino adquiriu sete novos aparelhos de ar-condicionado e sete refrigeradores tipo
“frigobar” para a enfermaria “Posto III”, destinada aos
atendimentos particulares e de convênios credenciados. Os clientes e colaboradores já estão usufruindo
das melhorias. Seja no atendimento particular ou no
de convênios, incluindo o SUS, o objetivo da gestão é
promover ambiente cada vez mais humanizado, oferecendo acomodações de qualidade e que atendam
da melhor forma as expectativas dos pacientes e familiares. De acordo com a gerente de leitos, Sônia Aparecida Solcia Izepeto, os 10 apartamentos do Posto III
foram totalmente remodelados. “O espaço físico está
ainda mais acolhedor, pois recebeu pintura entre outras melhorias”, conta.

O ambiente hospitalar climatizado influencia na redução do desconforto dos pacientes
causado pela temperatura irregular. A coordenadora de humanização do “Padre Albino”,
Maristela Neves, ressalta que o investimento
em hotelaria é uma premissa da ambiência
hospitalar, que possui três eixos norteadores:
construção de espaço que vise à confortabilidade, à produção de subjetividades, e que
possa ser utilizado como ferramenta facilitadora do processo de trabalho. “A valorização
da ambiência é uma das diretrizes da política
nacional de humanização e sempre é importante pensarmos nos acessórios como modificadores de um espaço e contribuintes para o
processo da produção de saúde”, diz.
A gestora administrativa do Hospital Padre
Albino, Renata Rocha Bugatti, ressalta que toda intervenção feita no hospital é embasada e envolve o trabalho sério de equipe multidisciplinar. “Além do Posto III,
o Berçário também acaba de ser reformado, mas temos
a consciência de que sempre há o que melhorar, principalmente na área da saúde, e estamos trabalhando
para oferecer a qualidade preconizada pela instituição,
que tem como patrono Monsenhor Albino, um homem
que trabalhou muito pelo bem do próximo”, finaliza.
Até o final do ano, o Posto III ainda deve receber
ambientação específica, que está sendo desenvolvida
pelo Departamento de Marketing, voltada ao público
infantil e será disponibilizada uma sala de estar com espaço lúdico aos pacientes, acompanhantes e visitantes.
A ação integra o programa de humanização e o planejamento institucional do hospital.

HEC apresenta trabalho em
Congresso da UNIFIPA
Marketing/FPA

Apresentação de trabalho pelo farmacêutico Belmiro
Morgado Junior.
Funcionários do Hospital Emílio Carlos apresentaram
trabalho de pesquisa no II Congresso Regional de Ensino
Superior Catanduva + 100 realizado de 17 a 21 de setembro pelo Centro Universitário Padre Albino. Apresentado
pelo farmacêutico Belmiro Morgado Júnior, duas temáticas
foram abordadas: “Medicação segura: da ponta da caneta à
ponta da agulha” e “Prescrição assertiva: teste de progresso”.
Respectivamente, os trabalhos foram produzidos
por Ariane Ranzani Rigotti, coordenadora de enfermagem, Belmiro Morgado Junior, farmacêutico, Marília
Nogueira, enfermeira gerente de risco, e pelas enfermeiras Vanessa Morgado e Márcia Barbuio, integrantes
do Comitê de Gerenciamento de Risco do Núcleo de
Educação Permanente; o segundo trabalho foi desenvolvido pelo docente da UNIFIPA Prof. Me. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga e pelo Farmacêutico Belmiro
Morgado. O trabalho “Da ponta da caneta à ponta da
agulha” está disponível em
http://prezi.com/tvpyqnwaoqsj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Pacientes são homenageadas
no Outubro Rosa

Fundação faz campanha Setembro Amarelo
A Fundação Padre Albino, através dos hospitais Padre
Albino, Emílio Carlos, de Câncer de Catanduva e do Centro Universitário Padre Albino, promoveu em setembro
campanha interna de conscientização do suicídio denominada Setembro Amarelo.
Cartazes foram distribuídos nas unidades e peças digitais de conscientização divulgadas nas mídias internas
e redes sociais. Para a idealizadora da campanha, Adriana
Tonon, psicóloga do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e
Cultural (NAP) da UNIFIPA, o primeiro e o mais importante passo para a prevenção ao suicídio “é você reconhecer
os sinais de alerta em si mesmo e nas pessoas próximas e
assim ter a capacidade e a oportunidade de ajudar”.

Divulgação

Dia Nacional do Doador de Órgãos: FPA supera índice de 2017
Marketing/FPA

Simpósio de doação de órgãos realizado em setembro.
No dia 27 de setembro é comemorado o Dia Nacional
do Doador de Órgãos e, após a divulgação da campanha
de conscientização lançada pelos hospitais da Fundação
Padre Albino, o número de doações dobrou em apenas
dois meses. De acordo com dados da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos dos Hospitais
Emílio Carlos e Padre Albino foram registrados até o dia
24 de setembro último 67 doadores de órgãos, sendo 10
fígados, um pâncreas, 20 rins e 114 córneas doadas; enquanto os registros apontam para 28 doadores em 2017,
37 doadores em 2016 e 25 doadores em 2015.

Os hospitais Emilio Carlos e Padre Albino realizam
o acolhimento dos familiares dos possíveis doadores
internados após a notícia do falecimento. Uma equipe
multiprofissional de forma humanizada oferece a possibilidade da doação, lembrando que a decisão é familiar.
O Hospital Padre Albino é referência na região em captações de órgãos e também é habilitado para o transplante de córneas.
“Familiares com até 2º grau de parentesco podem
autorizar a doação. Não é necessário deixar nada por
escrito. Documentos em nossa legislação atual não são
válidos. Por isso, a necessidade de comunicar à família
do desejo em ser doador é tão importante”, informou
a Comissão Intra-hospitalar, completando que “a doação de órgãos não interfere no velório e sepultamento,
tampouco na aparência, e os procedimentos são totalmente custeados pelo SUS, ou seja, não há gastos para
a família que doou, nem para o receptor. É um ato de
generosidade e empatia”.
No dia 27 de setembro, a Fundação Padre Albino realizou o IV Simpósio de Doação de Órgãos, no Anfiteatro
Padre Albino, como forma de preparar e conscientizar os
profissionais da saúde sobre a importância da abordagem
no momento de falar sobre doação de órgãos.

No dia 10 de outubro, as pacientes do Ambulatório de
Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Emílio Carlos foram
presenteadas com café da tarde e mimos alusivos às comemorações ao Outubro Rosa, mês de conscientização
do câncer de mama. A ação foi parceria entre os profissionais do ambulatório e o laboratório Herbarium, de Araçatuba, através de sua representante, Elisangela Franso.

Deputado visita a Fundação Padre Albino
Marketing/FPA

No dia 3 de outubro, o deputado estadual Marco Vinholi visitou unidades de negócio da Fundação Padre Albino. O tour foi iniciado no Hospital Padre Albino, onde
visitou as UTIs e os principais setores, seguido pelo Hospital Emílio Carlos e Coordenadoria.
As visitas foram acompanhadas pelo diretor médico
do Hospital Padre Albino, Dr. Luís Fernando Colla, pela
administradora do HPA, Renata Rocha Bugatti, Dr. José
Carlos Rodrigues Amarante, presidente da Diretoria Administrativa, Benedito Rodrigues, administrador do Hospital Emílio Carlos, e Angélica Rodrigues Costa, gerente
de Captação de Recursos da FPA.
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A história que você não ouviu
Marketing/FPA

Cristiano Natal da Silva, 39 anos, pai, esposo, aposentado
por invalidez, é o primeiro paciente da Ala Marfim.
Cristiano Natal da Silva, 39 anos, o primeiro paciente da Ala Marfim, deu entrada no final da tarde do dia
19 de setembro último no Hospital Emílio Carlos. A primeira noite da sua estadia foi de tempestade e ele nem
percebeu a chuva torrencial que caía do lado de fora
das grandes janelas de vidro. Devido a problemas na
sonda, após 5 dias foi novamente internado e então a
notícia de que ele seria o primeiro paciente da nova ala.

“O ambiente é tranquilo, me senti tão calmo como em
um hotel em cidade pacata. As árvores e o jardim; as
pessoas precisam conhecer essa realidade”, disse.
O que ninguém sabe do Cristiano é o que o fez
chegar até aqui. Há 15 anos morador da cidade de São
Paulo, vítima de um assalto à mão armada, reagiu. Uma
das balas acertou sua coluna espinhal. Após 3 meses
em coma e mais 9 meses de internação, o retorno para
casa tetraplégico. As dificuldades encontradas com a
nova realidade e limitações fizeram com que decidisse
que era hora de ir para o interior e começar uma nova
história. Constituiu uma nova família, deu continuidade ao seu comércio, recuperou o movimento de uma
das mãos e há cerca de duas semanas voltou a sentir
formigamento e o toque em seus pés. Cristiano, assim
como cada colaborador e cada paciente, tem uma história pra contar de dor, de alegria e de muita perseverança. O que o Cristiano não sabia e agora vê e sente
é o amor com que todo este trabalho é feito. “Estive
reticente em vir pra cá, mas vendo de perto essa estrutura, o acolhimento dos profissionais e o conforto,
percebo que foi a melhor decisão. A paz que eu precisava estou encontrando aqui”.

III Rádio Abrace HCC arrecada mais de R$ 11 mil
Marketing/FPA

Os locutores participantes do evento pró HCC.
Em apenas três horas, das 9h00 às 12h00, o III “Rádio abrace HCC” realizado dia 22 de setembro último,
na Praça Monsenhor Albino, arrecadou R$ 11.850,00.
Nesse dia, as emissoras de rádios de Catanduva se reuniram e transmitiram a mesma programação para divulgar o trabalho do Hospital de Câncer de Catanduva.

As rádios Jovem Pan, com Cristiano Geraldi, coordenador da ação; Nativa, com Leandro Alves; Ondas
Verdes/Difusora, com Fábio César; Band, com Maurício
Henrique (Mau Mau) e Vox, com Fabrício Santana, se
transformaram em “Rádio abrace HCC” com o objetivo
de arrecadar doações para o hospital. Todas as doações
foram citadas e os locutores agradeceram ao vivo durante o programa.
Caminhada No dia 29 de setembro, às 17h30, o HCC
promoveu a III Caminhada contra o câncer. Com apoio
das academias TNT, Pró Corppus, T10, Aquatic Center e
da loja Corpo Atleta, a caminhada foi realizada na pista
do Aeroclube de Catanduva e contou com a participação de muitos apoiadores da causa.
Elisiário A cidade de Elisiário/SP realiza no dia
02 de dezembro próximo seu 1º Leilão de gado com
100% da renda revertida pró HCC. Com entrada gratuita, o evento acontece ao lado da Igreja Matriz e haverá, também, leilão de prendas e alimentação para
os participantes.

NEP promove treinamento de atendimento
O NEP - Núcleo de Educação Permanente da Fundação promoveu nos dias 21 e 24 de agosto e nos dias 03,
04, 25 e 27 de setembro o treinamento “Atendimento
na área da saúde” para os colaboradores da Fundação
Padre Albino objetivando a otimização do atendimento ao paciente, além do aprimoramento das relações
internas, buscando uma equipe mais motivada, gerando confiança, satisfação e melhoria na qualidade do
atendimento e dos serviços prestados.
O treinamento proporcionou oficina prática com o
cabeleireiro Tonny Eros e com as cabeleireiras Juliana e
Natália, do Instituto Embeleza, e Rita Lopes, consultora
Mary Kay, e o treinamento foi ministrado pela psicóloga
do NEP, Michele Menezes. “O conteúdo foi apresentado
de forma dinâmica e vivencial, com participação ativa
dos presentes, por meio de dinâmica de grupo, teste
para autoavaliação de atendimento ao cliente e oficina

Marketing/FPA

HCC inicia campanha
de doação de cabelo
O Hospital de Câncer de Catanduva iniciou campanha de doação de cabelos para produção de perucas
para pacientes do Setor de Quimioterapia da Fundação,
após fechar parceria com empresa que as produz gratuitamente. Para isso é necessária a doação de cabelos
de no mínimo 12 centímetros. “Nosso objetivo com a
campanha é arrecadar cabelo para produzir perucas e
emprestar a nossas pacientes para melhorar a autoestima durante o tratamento”, disse a gerente de Captação
de Recursos, Angélica Rodrigues. Para doar a pessoa
deve entrar em contato pelo fone 17 - 3311-3365.
Motoqueiros O grupo de Motoqueiros “Canibais e
Reburf´s”, de Novo Horizonte, doou mantimentos para
o HCC. Foram arrecadados 332 litros de leite e 828 caixas de gelatinas de 85 g, entregues pelo representante
do grupo, José Natal Torsani. Além disso, o grupo doou
uma escultura em pedra sabão. A peça, com nuances
greco-romana e barroca, retrata a figura de uma mulher
expressando intenso dramatismo, exuberância das formas e expressividade teatral.
Marapoama O HCC recebeu a doação de mantimentos e produtos descartáveis, arrecadados pela Comunidade Barro Preto, de Marapoama, de 03 a 11 de
outubro, durante a novena de Nossa Senhora Aparecida. A entrega foi feita pelo Sr. José Luís Loretto. Foram
arrecadados 106 pacotes de copos descartáveis, 16 rolos de papel higiênico, 5 kg de arroz, 5 kg de açúcar refinado, 10 kg de açúcar cristal, 5 pacotes de macarrão,
3 litros de óleo, 1 kg de fubá e farinha de trigo, 1 kg de
feijão, 3 sachês de molho de tomate e chá mate.

HEC homenageia idosos
Marketing/FPA

Comemorado no dia 1º de outubro, o Dia do Idoso
foi celebrado no saguão dos Ambulatórios do Hospital
Emílio Carlos com dinâmicas elaboradas pelo GAT (Grupo de Apoio ao Trabalhador) da Fundação Padre Albino,
apresentação de dança do grupo da Terceira Idade da
Coordenadoria de Inclusão Social e entrega de mimos
aos idosos presentes.
Participaram da ação o Comitê do Selo Hospital
Amigo do Idoso, o GAT, Núcleo de Educação Permanente e Serviço Social da FPA.
Impresa/FPA

O treinamento visa melhoria na qualidade do
atendimento e dos serviços.
prática de penteados práticos e cuidados na apresentação pessoal”, contou Michele.
Do treinamento participaram recepcionistas, porteiros e auxiliares administrativos do AME, HEC, HPA e PAS.

Pacientes comemoram o Dia da Criança
Pacientes do Ambulatório de Ortopedia Pediátrica
foram surpreendidos no dia 10 de outubro com comemoração pelo Dia da Criança. Todos os funcionários
estavam caracterizados para ação, que teve músicas infantis na sala de gesso, pipoca, distribuição de bexigas
e mimos para as crianças atendidas.
A ação foi promovida pela médica responsável pelo
Ambulatório, Drª Milena Bolini Cunha, pelos funcionários do setor e amigos e familiares que colaboraram
para a realização da comemoração.
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Setembro Verde Dia 04 de outubro, às 9h30, no saguão central do Hospital Emílio Carlos, a Fundação encerrou as ações de conscientização do “Setembro Verde
– Inclusão e Direitos da Pessoa com Deficiência” com
apresentação do coral da APAE de Catanduva. Cerca de
20 jovens, sob a regência de Evandro Maria, cantaram
músicas populares e com mensagens inclusivas, animando os pacientes, acompanhantes e funcionários.
Após a apresentação, funcionários da Fundação homenagearam os integrantes do coral com brindes, chocolates e mensagens de carinho.
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Biomedicina, Medicina e Direito são destaques em avaliações
Dados divulgados no último mês de setembro
apontam novo crescimento do curso de Biomedicina
da UNIFIPA no RUF - Ranking Universitário Folha, do
jornal Folha de São Paulo. O curso está entre as 20 melhores faculdades biomédicas do Estado de São Paulo,
com ótima posição e aumento de dois pontos na avaliação em relação ao ano passado. No indicador nacional
a graduação ocupa a 69ª posição entre os 384 cursos
disponíveis e avaliados no Brasil. O Ranking Universitário é uma avaliação anual do ensino superior do Brasil
feita pela “Folha” desde 2012.
Iniciado em 2012, a Biomedicina da UNIFIPA, apesar
de um curso novo, já desponta entre as melhores, segundo dados coletados. Das 251 graduações biomédicas paulistas, o curso ocupa a 17ª posição no ranking
geral, a 14ª entre as instituições particulares e o primeiro lugar na Região Noroeste. O satisfatório desempenho dos últimos anos fez com que a graduação superasse posições de faculdades localizadas em regiões
tradicionais do Estado, como São Paulo, Campinas, São
José do Rio Preto, Araraquara e São Carlos.
Os dados que compõem os indicadores de avaliação
do RUF são coletados através de uma equipe em bases
de patentes brasileiras (Inpi), bases de periódicos científicos (Web of Science e SciELO), bases do MEC, agências
de fomento à ciência federais e estaduais e em pesquisas
nacionais de opinião feitas pelo Datafolha. A metodologia tem inspiração em rankings internacionais de universidades e segue uma revisão de literatura de avaliação de
ensino superior com cerca de 400 referências.
Segundo a coordenadora Profª Drª Ana Paula Girol, o curso de Biomedicina vem adotando estratégias
de ensino atualizadas, capacitação dos docentes e
forte investimento no desenvolvimento de pesquisas
científicas como ferramenta de conhecimento. “Nossa
missão está na formação de profissionais generalistas
efetivamente comprometidos com o desenvolvimento
regional e cuja competência ultrapasse o âmbito das
suas especialidades, atuando como promotores e incentivadores de novas tecnologias e mediadores de novas ideias, que visam à melhoria da qualidade de vida”,
completa Ana Paula.
Medicina e o exame do Cremesp
O curso de Medicina da UNIFIPA novamente ficou
entre os melhores do Estado no exame do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp),
que neste ano teve a participação de 37 escolas de

Medicina. Com adesão desde 2005 ao exame, a Medicina UNIFIPA tem se destacado na avaliação. Em 2018,
61 alunos prestaram a prova, sendo que 77,05% foram
aprovados, contra 61,78% das demais faculdades do Estado. Foi a única faculdade particular da região a ficar
entre as melhores colocadas.
O coordenador do curso, Prof. Dr. Jorge Luís Valiatti,
comemorou. “Os nossos resultados foram bons e nos
mantemos entre os cursos com melhor desempenho”,
disse. Para o pró-reitor Acadêmico e de Graduação, Prof.
Dr. Antonio Carlos de Araujo, “os resultados que a UNIFIPA vem alcançando só reforçam a opção pela qualidade
realmente superior em todos os cursos. Isto é motivo de
orgulho para todos nós”.
O Exame de 2018 teve recorde de inscrição e de
participação entre todas as edições, com 4.690 inscritos
(30% a mais em relação a 2017) e 3.174 participantes
do Estado de São Paulo, dos quais 61,8% – ou 1.961
– acertaram mais de 60% das 120 questões da prova,
porcentagem que o Cremesp considera mínima para a
aprovação. A edição contou com a participação de todas as escolas médicas do Estado de São Paulo que já
tem turmas formadas.
O Exame do Cremesp, destinado aos alunos do 6º
ano e aos recém-formados em Medicina, é facultativo
e permite que os egressos testem seu conhecimento e
que as escolas tenham parâmetros de desempenho por
áreas. As escolas privadas com melhor desempenho no
Cremesp 2018, em ordem alfabética, foram: Centro Universitário Lusíada (Unilus); Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata; Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; Faculdade de Medicina
de Jundiaí; Faculdade de Medicina do ABC; Faculdades
Integradas Padre Albino; Pontifícia Universidade Católica de Campinas; Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo; Universidade Anhembi-Morumbi; Universidade
de Franca; Universidade de Ribeirão Preto; Universidade
de Taubaté e Universidade São Francisco.
Direito e o exame da OAB
O curso de Direito da UNIFIPA conquistou no XXV
Exame de Ordem Unificado/OAB excelente colocação
no ranking do índice de aprovação dos estudantes entre as universidades particulares do Estado de São Paulo. O percentual de aprovação na prova foi de 32,18%,
superando cursos de Direito de Rio Preto, Araraquara,
Votuporanga, Ribeirão Preto, entre outros. A prova foi
aplicada para formandos do último ano da graduação

VESTUNIFIPA recebe 2021 alunos em dois dias de Feira
tivo de 2019 no Ensino Infantil, Fundamental,
Médio e Técnico.
A VESTUNIFIPA é a maior feira de vestibulares de Catanduva e região e apresenta aos alunos as possibilidades do ensino superior existentes no Centro Universitário, tira dúvidas e
mostra o mercado de trabalho para cada área.
Dinâmicas e brincadeiras foram desenvolvidas pelos cursos para facilitar a integração dos
alunos com a área de preferência. De acordo
com o pró-reitor acadêmico e de graduação
da UNIFIPA, Prof. Dr. Carlos Antonio de Araújo,
“o objetivo da VESTUNIFIPA é facilitar e ajudar
o aluno na escolha do curso e da profissão que
gostaria de seguir, além das possibilidades
dentro de cada área de atuação”.
A animação musical foi da dupla Duda & Neto. Visitaram a Feira escolas de Catanduva, Novo Horizonte,
Itajobi, Bebedouro, Cajobi, Catiguá, Elisiário, Embaúba, Marapoama, Novais, Palmares, Paraíso, Pindorama,
Santa Adélia, Tabapuã, Urupês e Vista Alegre do Alto.
As inscrições para o vestibular agendado começam
no dia 1º de novembro, através do portal www.unifipa.
com.br O edital já está disponível. As inscrições para o
vestibular de Medicina, organizado pela VUNESP, já estão abertas e seu edital também está no portal.

(quinto ano) e alunos já formados, mas que não atingiram a aprovação.
O Exame de Ordem é uma avaliação a que se submetem, por força de lei, graduandos e graduados em Direito, por meio do qual demonstram suas capacitações,
conhecimentos e as práticas necessárias ao exercício da
advocacia. O índice alcançado neste último exame pelo
Direito UNIFIPA representa número expressivamente
superior à média nacional, que ficou em 18,99%, e o
resultado estadual, que não ultrapassou 16,51%. Com
estes resultados, a UNIFIPA consolidou mais uma vez a
sua permanência entre as melhores privadas do interior
do Estado, num ranking que considerou a posição de
ano menos 27 faculdades particulares do Estado.
Segundo o coordenador, Prof. Dr. Luís Antonio Rossi, o curso de Direito da UNIFIPA vem ao longo da graduação preparando seus alunos para a aprovação nas
provas da OAB e mercado de trabalho, além do investimento maciço na capacitação dos docentes da instituição. “Os resultados positivos são fruto de uma política
de valorização do conhecimento, fincado na solidez do
tripé ensino, pesquisa e extensão. Um ensino de qualidade reflete imediatamente nas avaliações deste porte”, salienta Rossi.
Ainda de acordo com o coordenador, os resultados
deste exame são ainda mais expressivos quando examinados apenas na perspectiva dos graduandos, estudantes quintanistas que ainda não concluíram a graduação,
aos quais a prova também é facultada. Quando considerados apenas os graduandos que prestaram a prova,
o índice de aprovação é ainda maior e isto em relação
a estudantes que ainda não finalizaram o quinto ano,
ou seja, ainda concluíram a graduação, para os quais o
curso tem oferecido intensas atividades aplicadas, com
o objetivo de solidificação do aprendizado.
CONCEITO MEC O excelente desempenho do curso
no ENADE 2012 culminou com a atribuição, pelo MEC,
de nota 5 (cinco) no Conceito Preliminar de Curso (CPC),
que representa a maior nota possível. Este resultado foi
também confirmado por visita in loco de comissão especialmente designada pelo MEC no final de 2014, com
divulgação oficial do conceito máximo no ano de 2016.
“Estas conquistas são resultado da disposição da Fundação Padre Albino, coordenação, docentes e funcionários
em manter um curso de excelente qualidade, aliado a
uma estrutura que possibilite ao corpo discente vivenciar o Direito em sua mais alta dimensão”, finalizou Rossi.

Imprensa/FPA.

Marketing/FPA

Os alunos na academia do curso de Educação Física.
A VESTUNIFIPA, realizada nos dias 03 e 04 de outubro no Câmpus Sede da UNIFIPA, recebeu 2021 alunos
de 37 escolas de 17 cidades que participaram das visitas guiadas, conheceram os 11 cursos ofertados para
2019 e se integraram através de dinâmicas e atividades propostas pelas graduações de Administração,
Agronomia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito,
Educação Física Licenciatura, Educação Física Bacharelado, Enfermagem, Farmácia, Medicina e Pedagogia.
O Colégio Catanduva divulgou o curso de Técnico de
Enfermagem e a abertura de matrículas para o ano le-

Exposição A exposição fotográfica itinerante “A
vida e obra de Padre Albino” está no Câmpus Sede da
UNIFIPA. As fotos ficarão disponíveis para visitação
até o final deste mês, na entrada principal, no subsolo.
São sete painéis, frente e verso, com 123 fotos desde
a chegada de Padre Albino a Catanduva até seu falecimento, em 1973.

Outubro/2018

Colégio Catanduva inicia período de
matrículas com desconto e novidade
O Colégio Catanduva iniciou o período de matrículas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e Técnico. Em 2019, uma das novidades é a
abertura do 2º ano do Ensino Fundamental no período
da tarde, antes ofertado apenas para o 1º ano.
O curso de nível Técnico em Enfermagem vem ganhando destaque diante da rápida absorção dos formados pelo mercado de trabalho. A qualidade do curso pode
ser medida, também, pela oportunidade dos seus alunos
estagiarem nos hospitais-escolas Padre Albino e Emílio
Carlos e em instituição de longa permanência, o Recanto Monsenhor Albino, além da continuidade da formação
com as graduações na área da saúde, também oferecidas
pela Fundação Padre Albino através da UNIFIPA.
A outra novidade é que o Colégio Catanduva oferece desconto de 30% nas mensalidades para todos os
níveis de ensino aos dependentes de até 18 anos de

funcionários da Fundação Padre Albino, “reforçando o
compromisso com a qualidade de ensino e desenvolvimento sócio educacional familiar de toda a equipe da
Fundação, preceitos básicos difundidos por Padre Albino”, disseram a diretora e a coordenadora pedagógica,
Tânia Pimentel e Fabiana Checconi.
Ciclo de Palestras O Colégio realizou de 01 a 09 de
outubro o II Ciclo de Palestras UNIFIPA para os alunos
do Ensino Médio com o objetivo divulgar a qualidade,
seriedade e competência encontrada naquela instituição de ensino superior, bem como as oportunidades e
informações referentes a cada curso. A UNIFIPA oferece
os cursos de Agronomia, Biomedicina, Educação Física
(Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem, Medicina,
Pedagogia, Administração e Direito. Para o vestibular
2019 estão sendo oferecidos dois novos cursos: Ciências Contábeis e Farmácia.

Show de Talentos arrecada mais de mil itens
Médio. O ingresso ao show foi doação de produtos de higiene pessoal e os pais puderam escolher entre sabonete; xampu; condicionador;
desodorante (sem álcool); pasta de dente ou
escova de dente. A campanha arrecadou 1.236
itens, doados ao Recanto Monsenhor Albino.
Encontro Vivência No dia 28 de setembro,
às 7h00, foi realizado o “Encontro Vivência”,
cujo tema foi a solidariedade, caridade e boas
ações, com base no legado de Padre Albino. A
ação teve como principal objetivo a integração
colégio, família e aluno, promovendo a união e
resgate de valores éticos e morais, com a participação de alunos do 2º ao 5º ano do Ensino
Fundamental. Os alunos realizaram a campanha “Pequenos gestos, grandes ações” durante os meses de agosto e
setembro, com arrecadação de lacres de latinhas para o
HCC. A arrecadação total foi entregue ao Setor de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino, totalizando
32 garrafas pets de 2 litros com os lacres.

Divulgação

Os alunos doaram do HCC 32 garrafas com lacres.
A campanha “Solidariedade não tem idade” realizada
anualmente pelo Colégio Catanduva na Semana Monsenhor Albino, integrada ao IV Show de Talentos, com o
objetivo de despertar nos alunos o sentimento de solidariedade ao próximo, foi realizada no dia 21 de setembro,
envolvendo os alunos da Educação Infantil ao Ensino
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Campanha de lacres
O Hospital de Câncer de Catanduva iniciou campanha de coleta de lacres de latinhas de alumínio, com a
confecção de coletores distribuídos em estabelecimentos comerciais de Catanduva. Os interessados em disponibilizar o coletor em seus estabelecimentos devem
entrar em contato com o Setor de Captação de Recursos
da Fundação pelo fone 3311-3365.
Os locais que já dispõem do coletor são Bar da Vó Luzia, na Av. Eng. José Nelson Machado; Bar do Salles, na
Rua Gravataí; Lanchonete Central, na Rua Brasil; Lanchonete e Bar Ipanema, na Rua Cuiabá; Panificadora Doce
Maju, na Rua Pitangueiras; Bar do Rincão, na Avenida Palmares; Panificadora e Confeitaria Rocha, na Rua Gravataí;
Panificadora Pão & Cia, na Avenida Palmares; Panificadora Flor de Trigo, na Rua Jaboticabal; Bar do Prata, Tabacaria Pajé e Bar Nossa Senhora Aparecida, na Rua Quinze de
Novembro, Bar da Pracinha, na Rua João Chimelo e bar
da Rua Gramado.

Aniversário solidário
arrecada 9 mil para o HCC
No dia 27 de setembro, a aniversariante Márcia Colombo promoveu um aniversário solidário para comemorar seus 55 anos. Como presente, seus convidados
fizeram doações ao Hospital de Câncer de Catanduva,
que somaram R$ 9 mil.
Para realizar um aniversário solidário a pessoa deve entrar em contato com o Setor de Captação de Recursos da
Fundação Padre Albino por meio do telefone 3311-3365.
Nossa Sra das Lutas
Dia 16 de outubro, no Reisper Hotel, o grupo de voluntárias Nossa Senhora das Lutas doou três mil reais
para o HCC. As contribuições financeiras para o hospital
e mais cinco entidades da região são frutos de arrecadações anuais provenientes de bazares e chás beneficentes. O grupo existe desde 1977.
Divulgação

Voluntários de Paraíso entregam renda da 1ª Porcada
Osei Stefen e Alexandra Pontin Stefen entregaram
dia 04 de outubro ao presidente da Diretoria Administrativa R$ 35.489,95, renda líquida da 1ª Porcada pró
HCC realizada na Porcada do Irupi, no bairro Irupi, em
Paraíso/SP, no dia 08 de setembro a partir das 18h00.
Organizada pelos voluntários da cidade de Paraíso, a
porcada ofereceu porções, bebidas, leilão de prendas e
show com Laisa Migliari. Antes da entrega, Osei e Alexandra
visitaram as instalações do Serviço de Radioterapia/HCC.

Imprensa/FPA

Gincana 100 anos
HPA vence segunda tarefa obrigatória;
todas as equipes cumprem a tarefa Fatos e fotos
O Hospital Padre Albino/HPA (Equipe Branca) foi vencedor da segunda tarefa social mensal obrigatória da I
Gincana Socioeducativa da Solidariedade. As equipes
deveriam arrecadar a maior quantidade de feltro para o
Ateliê Amor ao próximo. A prova seria cumprida com a
coleta de 10 metros de feltro por equipe. Para o excedente foram computados 10 pontos por metro.
Na tarefa “Fatos e fotos” as equipes deveriam
fazer cinco fotos de monumentos, estátuas ou lugares
referentes a fatos históricos ocorridos em Catanduva,
preferencialmente com a interferência de Padre Albino,
com dois participantes diferentes em cada uma. A postagem deveria ser feita no evento 1ª Gincana da Solidariedade/100 anos na página da Fundação no Facebook,
especificando o nome da equipe e um pequeno texto
contando o fato histórico. Todas as equipes cumpriram a
prova, ganhando 15 pontos.
O resultado final da prova do feltro foi: Hospital Padre
Albino – 320 metros, 6.400 pontos; Hospital Emilio Carlos,

206 metros - 4.120 pontos; Coordenadoria Geral, 113,5 metros - 2.270 pontos; UNIFIPA, 65 metros - 1.300 pontos; AME
Catanduva, 33,68 metros - 673,6 pontos; Recanto Monsenhor Albino, 2,5 metros - 25 pontos; Colégio Catanduva, 0,5
metro e 05 pontos; APAS, 10 metros (tarefa cumprida).
A tarefa social mensal obrigatória de outubro é arrecadação de mantimentos e produtos de higiene para os
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos e Recanto Monsenhor Albino. Com a soma dos pontos conquistados pelas
equipes nas duas últimas provas finalizadas, a classificação é a seguinte:
1º - Hospital Padre Albino – 17.605 pontos
2º - Hospital Emílio Carlos – 10.885 pontos
3º - UNIFIPA – 9.505 pontos
4º - PAS – 6.015 pontos
5º - Coordenadoria Geral – 4.510 pontos
6º - Colégio Catanduva – 1.910 pontos
7º - Recanto Monsenhor Albino – 1.540 pontos
8º - AME Catanduva – 1.438,6 pontos

Márcia Colombo realizou aniversário solidário pró HCC.

Captômetro
A Fundação Padre Albino precisa captar R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para terminar o
Serviço de Radioterapia, que propiciará a instalação do
Hospital de Câncer de Catanduva. Confira o que foi arrecadado até 30/09/18:
Eventos e doações ...................................................R$ 2.296.843,97
Doações através do site ...............................................R$ 48.491,39
Doações através do 0500 (2016 e 2017) ........................... R$ 3.403,72
Doações através da conta de energia elétrica .... R$ 339.504,00
Telemarketing ............................................................R$ 1.802.504,60
Cofre HCC ..........................................................................R$ 24.855,00
Nota Fiscal ..................................................................... R$ 324.635,89
Total ........................................................... R$ 4.840.414,57

Faltam R$ 159.585,43
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

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

NEUROLOGIA CLÍNICA
(Adulta e infantil) Eletroencefalografia computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia e potenciais evocados audivo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera - •Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438 - Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento cerebral.
•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO
•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr. - Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin - Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269
PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz - Rua Ceará, 847 - Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Drª Gisele Maria Couto - Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios - Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436
PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
MASTOLOGIA/GINECOLOGIA
Instituto Jorge de Medicina
•Dr. Bruno C. Sabino - Rua 13 de Maio 1269 - Tel: (17) - 3522-5396

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

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

Docente da Medicina lança livro em Congresso de Neurologia
No período de 11 a 14
de outubro foi realizado, em
São Paulo, o XXVIII Congresso Brasileiro de Neurologia e
o Congresso Pan-americano
de Neurologia e Mundial de
Neurologia Tropical. No dia
13, no estande da Academia
Brasileira de Neurologia,
foi lançado o livro "Dor de
cabeça e enxaqueca: tudo
o que você precisa saber!",
autoria da neurologista e
docente do curso de MediDrª Eliana: o livro tira dúvidas cina da UNIFIPA Drª Eliana
sobre a dor de cabeça.
Melhado.

O livro aborda a dor de cabeça e enxaqueca desde sua
origem histórica até assuntos mais complexos, como terapias futuras com as nuances de quadro clínico e epidemiologias. “O grande diferencial que vem conquistando o
público em geral está em sua linguagem tranquila, mas
científica, respondendo às dúvidas dos leitores”, disse Drª
Eliana. Com este formato o livro visa tirar as dúvidas das
pessoas que têm ou não dor de cabeça e até mesmo dos
estudantes e Residentes que precisam de consulta rápida
sobre o assunto.
No congresso, o trabalho científico de alunos da Medicina UNIFIPA “Protocolo de estado de mal epilético nos
hospitais da Fundação Padre Albino” foi apresentado por
Laura Montouro. A pesquisa foi desenvolvida por Laura,
João Carlos da Fonseca Riccardi e Marcela Luísa Ervolino,
todos do Internato, orientados pela Drª Eliana.

Docente da Medicina
participa de congressos
O docente do curso de Medicina da UNIFIPA Luiz
Lázaro Ayusso participou, no período de 27 a 29 de
setembro, do Congresso Brasileiro de Nutrologia, em
São Paulo. Dr. Ayusso ministrou a palestra “Cálculos
Renais: aspectos nutricionais e estilo de vida - atualização” e coordenou duas mesas de discussão sobre
“Sarcopenia” e “Nutroestética”.
Congresso de Nefrologia
No período de 19 a 22 de setembro, Dr. Luiz Lázaro Ayusso participou, no Rio de Janeiro, do Congresso Brasileiro de Nefrologia onde apresentou o trabalho de pesquisa “Renoproteção da Caméllia Sinensis
(Chá Verde) na injúria renal aguda induzida pelo uso
de Gentamicina em Ratos Wistar”.
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FAECA Jr. desenvolve trabalho de pesquisa
para confecção da conjuntura Catanduva 2018

Na manhã do dia 26 de setembro no “Café da
manhã com o LIDE” realizado pela Prefeitura de Catanduva e o LIDE - Grupo de Líderes Empresariais foi
apresentado oficialmente o trabalho de levantamento
socioeconômico desenvolvido pela equipe da FAECA
Jr., empresa de consultoria do curso de Administração
da UNIFIPA, em parceria com a Prefeitura de Catan-

duva, Sincomércio e ACE Catanduva. O levantamento foi coordenado pelo Prof. Cléber Peres ao
longo de meses, com pesquisa e levantamento
de dados relevantes da conjuntura social e econômica do município.
Denominado “Conjuntura Catanduva 2018 Um olhar para o futuro - Aspectos históricos e contemporâneos”, o relatório técnico desenvolvido pela
FAECA Jr. proporciona um grande salto no planejamento e desenvolvimento estratégico da economia
catanduvense. Atualmente Catanduva é um polo
microrregional econômico, com movimentados
setores de comércio, serviços, indústrias e agropecuária. Quatro distritos industriais formam um parque industrial, onde neles funcionam mais de 340
indústrias de diferentes ramos, como metalúrgico,
químico, construção, mecânica, tipográfico, calçadista, moveleiro, usinagem entre outros.
Para o professor e coordenador do trabalho, Cléber
Peres, é de extrema importância analisar, compreender e
planejar novos rumos para o atual cenário econômico da
região de Catanduva. “Com as informações que reunimos
ao longo de vários meses de trabalho em conjunto com
alunos e docentes é possível traçar novos panoramas para
o crescimento de toda nossa região”, salienta Peres.

Comissão de Egressos do Direito forma grupo de estudo
A Comissão de Egressos do curso de Direito da
UNIFIPA “Leonardo José Gonçalves Decaris”, em parceria com o curso e com o egresso Jefferson Lucas Alves, lançou em agosto grupo de estudos com foco no
concurso público de provas e títulos para a outorga
de delegações de notas e registros de São Paulo. Coordenadas pelo egresso Jefferson Alves, as reuniões
são mensais, sempre no último sábado de cada mês,
com encontros já realizados em agosto e setembro.

A reunião de outubro foi no dia 27. De acordo com a
presidente da comissão, Leila Masteguim, o objetivo é
discutir a estrutura do concurso, analisando os principais pontos cobrados pela banca, além de dicas para
a preparação do concurso e planejamento de estudos.
Oficinas A Comissão de Egressos realizou em
setembro quatro oficinas - Direito Processual Penal,
Direito Previdenciário, Direito Trabalhista e Direito
Tributário.

Gincana da Enfermagem arrecada óleo usado
O curso de Enfermagem da UNIFIPA realizou a Gincana
de sustentabilidade solidária, desenvolvida pela disciplina
Sustentabilidade e Biossegurança, ministrada pela Profª
Ma. Luciana Braz de Oliveira. Com objetivo no desenvolvimento do conhecimento científico sobre sustentabilidade
e consumo consciente, foram arrecadados mais de 190 litros de óleo usado, doados ao HCC. A gincana mobilizou
todas as séries da graduação de 04/09 a 04/10.
Setembro Amarelo No dia 26 de setembro, graduandos da 2ª e 3ª séries do curso, sob supervisão da
Profª Drª Maria Rita Braga, realizaram jogos educativos
com os calouros da graduação. As ações integraram as
atividades do Setembro Amarelo, instituído pelo Governo Federal para sensibilização e conscientização na
prevenção ao suicídio.
Jornada internacional O docente Prof. Me. João

César Jacon e graduandos da 1ª a 4ª séries participaram da I Jornada Internacional de Enfermagem Geriátrica dia 28 de setembro na Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto/EERP-USP. O professor e alunos apresentaram quatro trabalhos na forma oral.
Simpósio Os docentes Profª Drª Giovana Vidotti e o
Prof. Me. Daniel Gonçalves participaram do II Simpósio
do Programa de Pós-Graduação do Departamento de
Ginecologia da UNIFESP/SP, que reuniu egressos para
discutir atualizações em Ginecologia e Obstetrícia.
Curso No dia 26 de setembro foi promovido o Curso de Desbride para capacitação de dez enfermeiras
da Rede Básica de Atenção do município, ministrado
pelo Prof. Me. João César Jacon. A ação é contrapartida do curso junto ao COAPES com a Secretaria Municipal de Saúde, no eixo Educação Permanente.

União e cooperação no GPS da Alegria
Divulgação

Ação envolve cerca de 140 alunos e professores da
"Sinharinha Netto".
O projeto de extensão GPS da Alegria do curso de
Pedagogia da UNIFIPA produziu no início de outubro
seus aventais, abordando o trabalho e cooperação da
história de João e Maria. Após a confecção, alunos do
2º e 3º anos e a Profª Dirce Gimenez foram à Pediatria

do Hospital Padre Albino para a contação de história,
enaltecendo os laços de amizade entre as crianças e a
percepção do espaço coletivo.
Coordenação motora O projeto de extensão Brinquedoteca realizou no final de setembro, na Casa da
Criança Sinharinha Netto, tarde de lazer com jogos e
brincadeiras com foco na coordenação motora das
crianças. O projeto objetiva possibilitar aos alunos e
professores vivências e experiências educativas com a
utilização de brinquedos, atividades recreativas e cooperativas, alternativas como ferramenta pedagógica.
Mestrado A Profª Jéssica Maria dos Santos, docente
do curso e responsável pelo Apoio Cultural do NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico), foi aprovada em banca
de qualificação de Mestrado em Educação Escolar. A pesquisa tem como foco a proposta de construção de Escolas Sustentáveis no Brasil e seguiu a linha de pesquisa,
gestão e políticas educacionais da UNESP de Araraquara.
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AME faz campanha
pelo “Outubro Rosa”
No dia 16 de outubro, às 8h00, o AME Catanduva, sob
gestão da Fundação Padre Albino, realizou campanha
alusiva ao “Outubro Rosa” na recepção central. No total,
56 colaboradores e pacientes participaram das atividades de prevenção, através de palestra temática ministrada pelo médico mastologista Dr. Bruno Christiani Sabino.
Além disso, o ambulatório foi decorado com motivos alusivos ao movimento e entregues goma de fruta
rosa para as mulheres presentes.
Divulgação

A palestra foi uma das ações do AME no Outubro Rosa.

Educação Física capacita
professores da Rede Municipal
O curso de Educação Física Licenciatura da UNIFIPA promoveu no dia 27 de setembro, no Câmpus
Sede, curso de capacitação para professores da Rede
Municipal de Ensino de Catanduva. Os temas abordados foram “Primeiros socorros na escola”, com o
Prof. Me. Cássio Gustavo Santana Gonçalves e o biólogo José Ricardo de Souza, técnico do Laboratório
de Habilidades em Emergências Médicas; “Atividades
motoras na Educação Infantil”, com o Prof. Me. Marcus
Seixas, e “Base Nacional Curricular Comum (BNCC) –
Educação Infantil”, com os Profs. Ms. Luciana Carvalho
Leite e Marcus Seixas.
Metodologias ativas O curso de Educação Física
Bacharelado promoveu encontro mediado pelo Prof.
Dr. Manzélio Cavazzana Junior para abordar metodologias ativas. Os docentes da UNIFIPA debateram
sobre os métodos de ensino PBL (Problem Based Learning) e TBL (Team Based Learning). De acordo com
o coordenador do curso, Prof. Igor Augusto Braz, os
encontros serão regulares.
Pós-graduação O Prof. Igor Augusto Braz ministrou aula em Itumbiara-GO na Pós-Graduação em
“Ergonomia”. O coordenador do curso de Educação
Física Bacharelado abordou o módulo “Metodologia
da Pesquisa Científica”, disciplina ministrada por ele
no curso da UNIFIPA.
Simpósio O coordenador do Bacharelado, Prof.
Igor Braz, apresentou o trabalho “Comparação dos
valores do salto vertical obtidos por fotogrametria e
aplicativo de celular em adultos jovens”, no 41º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, realizado
em São Paulo pelo Centro de Estudos do Laboratório
de Aptidão Física de São Caetano do Sul. Os estudos
foram desenvolvidos em coautoria com o Prof. Dr.
José Cláudio Jambassi Filho e o Prof. Dr. Luís Ferreira
Monteiro Neto.

UNIFIPA homenageia professores
Para comemorar o Dia dos Professores, a UNIFIPA, através do NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico), realizou
café especial para todos os docentes do Centro Universitário Padre Albino no dia 16 de outubro, com entrega de
mimo confeccionado especialmente para eles.
O café foi realizado em três horários diferentes nos
Câmpus Sede e São Francisco para que todos pudessem participar. Ao todo 173 professores participaram
da homenagem.
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Concurso de desenho recebe mais de 1.400 inscrições
Terminou no último dia 10 de outubro o prazo de
entrega dos desenhos concorrentes do 1º Concurso de
Desenho Infantil promovido pela Fundação Padre Albino. Com o tema “A importância de Padre Albino para minha cidade e minha família”, o concurso teve o objetivo
de incentivar os alunos a desenvolverem reflexão sobre
a importância da atuação do Monsenhor Albino para Ca-

tanduva. O concurso é voltado para alunos de 03 a 05
anos de idade matriculados em escolas do município.
No total, 1.463 desenhos foram desenvolvidos em
sala de aula pelos alunos, sendo 367 do Maternal, 474 do
Jardim l e 622 do Jardim II, que serão analisados e julgados em duas etapas. Comissão julgadora composta por
profissionais de diversos segmentos avaliou os desenhos

e elegeu os finalistas. Na segunda etapa, os desenhos finalistas ficarão disponíveis no site dos 100 anos fundacaopadrealbino.org.br/100anos no período de 01 a 10
de novembro para votação do público.
O resultado final será divulgado em dezembro. Os
três desenhos mais votados através do site ganharão
como prêmio um tablet cada.

Só dorme tranquilo
quem veste o amor

ACE Catanduva indica a Fundação para o prêmio Lide Rio Preto
A Associação Comercial e Empresarial/ACE Catanduva indicou a Fundação Padre Albino para o primeiro
prêmio Lide Rio Preto na categoria “Melhor Empresa –
Terceiro Setor” juntamente com o Instituto As Valquírias
e o Lar São Francisco de Assis, de Jaci. O vencedor será
divulgado no dia 22 de novembro próximo, no Villa
Conte, em Rio Preto, com show de Preta Gil e sua banda.
A votação foi até o dia 22 de outubro último através do
site http://lideriopreto.com.br/premiolide/
De acordo com os empresários Leonardo Mei e
Tatiane Alves, a ACE indicou a Fundação Padre Albino

pela força que representa em Catanduva e região, empregando milhares de pessoas, direta e indiretamente,
através da sua atuação nas áreas da saúde, educação e
assistência social, assim como pelo arrojo e iniciativa da
construção do Serviço de Radioterapia, que vai propiciar a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva/
HCC. Os jovens empresários consideraram outro fato
importante para a indicação - a comemoração dos 100
anos da chegada de Padre Albino a Catanduva, cuja
programação está sendo desenvolvida pela Fundação
desde abril último.

Prosseguem as obras de acabamento na Radioterapia/HCC
Imprensa/FPA

A Fundação Padre Albino continua com as obras de
acabamento no Serviço de Radioterapia/Hospital de
Câncer de Catanduva/HCC. Funcionários prosseguem
com os trabalhos na área que abrigará o estacionamento para pacientes, médicos e funcionários. Toda a pavimentação será feita com piso de concreto intertravado, haverá iluminação para maior segurança do local e
bancos. As demarcações de solo para o início do calça-

mento e a interligação da Radioterapia ao
Hospital Emílio Carlos já foram executadas.
Na área interna foi instalado o móvel de
comando do acelerador linear, onde serão
feitas todas as funções programadas e controladas – o equipamento exige cuidados
especiais, como refrigeração 24 horas, já em
funcionamento. Também foram designados dois eletricistas para ajustes e conexões
dos painéis elétricos aos sistemas gerais de
energia, geradores e comunicação.
Além disso, após visita de técnicos da
empresa especializada na blindagem da
casamata, foi entregue a porta blindada
que fará a vedação da área onde se encontra o acelerador linear, equipamento
utilizado no tratamento do câncer. O “no-break”, estrutura complementar do sistema hospitalar,
chegou e aguarda sua instalação. O sistema fornece
proteção importante em casos de queda de energia,
evitando interrupções, danos ou complicações nos
aparelhos e nos procedimentos médicos.
O Serviço de Radioterapia terá capacidade para
atender de 100 a 120 pacientes/dia através do SUS,
convênios e particulares.

Governador do Distrito 4480 do Rotary visita a FPA
O governador do Distrito 4480 do Rotary, Dr. Luís
César Rodrigues, e integrantes dos clubes de serviço
de Catanduva, visitaram a Fundação Padre Albino. No
mês de setembro conheceram o Hospital Emílio Carlos,
a UNIFIPA e o Hospital de Câncer de Catanduva.
Doação Integrantes da Casa da Amizade do Rotary
Catanduva Norte doaram aparelho de tevê de 49 polegadas ao Hospital Emílio Carlos no final do mês de
setembro, que será disponibilizado aos pacientes que
aguardam consultas nos ambulatórios.

Marketing/FPA

O Recanto Monsenhor Albino realiza a campanha “Só
dorme tranquilo quem veste o amor” de arrecadação de
pijamas para seus idosos. Para doação de camisolas e pijamas de malha, preferencialmente masculinos tamanhos
M e G, basta entrar em contato com o Setor de Captação
de Recursos da Fundação pelo fone (17) 3311-3365.
No dia 29 de setembro, o Recanto recebeu doação de
fraldas geriátrica. A arrecadação foi promovida por Isabela
Couto, através de seu aniversário solidário. As mais de 835
fraldas foram entregues por Isabela e sua mãe, Drª Adriana
Bertolo Couto.

Fundação entrega Kwid
à ganhadora do sorteio
Imprensa/FPA

Entrega das chaves à ganhadora.
A Fundação Padre Albino entregou na tarde do dia
08 de outubro à Srª Ivanilde Prais dos Santos, de Catanduva, o Renault Kwid ganho no sorteio pró HCC, através
do último número dos quatro primeiros prêmios, 2574,
da Loteria Federal do dia 22/09/2018. A chave do carro
foi entregue pelo diretor do Setor de Captação de Recursos, Prof. Nelson Lopes Martins, acompanhado pelo
presidente da Diretoria Administrativa, Dr. José Carlos
Rodrigues Amarante, e da gerente do Setor, Angélica
da Costa. A empresária catanduvense Aparecida Maiorano, que ganhou o Kwid em promoção do shopping
da cidade e decidiu doá-lo para o HCC, e o esposo da
ganhadora, Aparecido Donizete Valera dos Santos, também participaram da entrega.
Após receber a chave do carro, a ganhadora visitou a Radioterapia/HCC. Ela ficou surpresa e encantada com a obra e parabenizou a Fundação Padre Albino
pela construção do Serviço, que vai beneficiar a população de Catanduva e região.
Marketing/FPA

Governador do Rotary em visita a laboratório da UNIFIPA.

Desafio Cultural
Imprensa/FPA

A coordenadora do curso de Biomedicina da UNIFIPA, Profª Drª Ana Paula Girol, e o Prof. Me. Daniel Henrique Gonçalves entregaram ao presidente da Diretoria
Administrativa, Dr. Amarante, a renda, R$ 3.096,65, do
II Desafio Cultural realizado nos dias 16 e 17 de agosto
em benefício do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC.
As quatro equipes arrecadaram R$ 1.868,65 que somados a R$ 1.228,00 das inscrições dos participantes totalizou R$ 3.096,65. As equipes também arrecadaram alimentos destinados aos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos.

Na praça O evento “Fundação Padre Albino na praça”
realizado dia 22 de setembro na Praça Monsenhor Albino
foi sucesso absoluto. Centenas de pessoas prestigiaram
as diversas atividades dos departamentos da Fundação
que marcaram o encerramento da Semana Monsenhor
Albino 2018. Durante toda a manhã foram realizadas
orientações, exames, atendimentos, sorteios e atividades
de lazer, como apresentações de músicas e danças.
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