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Governador João Doria doa salário de abril para o HCC
Marketing/FPA

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, por indicação do catanduvense Marcos Scaldelai, doou seu salário do mês de abril para o Hospital de
Câncer de Catanduva/HCC. A entrega do cheque foi feita no último dia 25 de
maio pela primeira-dama, Bia Doria, e pelo presidente executivo do Fundo Social
de São Paulo, Filipe Sabará. Última página.

Fundação e Prefeitura
fazem campanha contra a meningite
A Fundação Padre Albino e a Prefeitura de Catanduva iniciaram campanha de combate à meningite para alertar a população sobre a importância
da vacinação e os principais grupos de risco. Página 08.
Imprensa/FPA

Bia Doria e Filipe Sabará entregam a doação ao presidente da Diretoria
Administrativa da Fundação, José Carlos Rodrigues Amarante.

CNEN analisa processo para
liberação do acelerador linear
No dia 28 de maio último, a Fundação Padre Albino obteve da CNEN Comissão Nacional de Energia Nuclear a aprovação no segundo processo de
diligência de análises técnicas do Serviço de Radioterapia/HCC para a liberação do acelerador linear e o consequente início dos tratamentos radioterápicos. O órgão tem até 60 dias para apresentação de parecer. Última página.

HPA inicia campanha
de doação de leite materno
O Hospital Padre Albino iniciou campanha para aumentar a doação de
leite materno para o seu Banco de Leite Humano. Qualquer mãe que esteja
amamentando e seja saudável pode doar o leite excedente. Página 09.

Solidariedade, educação física e cultura
O curso de Educação Física Bacharelado da UNIFIPA realizou, no dia
23 de maio, no Complexo Esportivo do Câmpus Sede, o 2º Educação Física, Arte e Cultura – Show de Talentos, com a participação de alunos,
funcionários e comunidade e arrecadação de leite, ofertados pelos participantes. Página 05.
Marketing/FPA

Doação Graças à doação do empresário Antonio Celidônio Ruette, o
Hospital Emílio Carlos adquiriu sete novos aparelhos para o Laboratório
de Patologia, que possibilitarão o aprimoramento dos diagnósticos de
exames anatomopatológicos com maior agilidade e precisão nos resultados. Página 06.

Colégio Catanduva desenvolve projeto
sobre reciclagem e meio ambiente
O Colégio Catanduva está desenvolvendo, com alunos do Ensino Infantil e Fundamental, o Projeto Reciclagem e Meio Ambiente. Com duração de
dois semestres, cerca de 460 alunos estão envolvidos em ações que visam
o despertar de valores e ideias de preservação da natureza e senso de responsabilidade. Página 11.

Enfermagem conquista prêmio em simpósio
Durante o V Simpósio Internacional de Enfermagem em Estomaterapia do Noroeste Paulista – SIENP realizado de 23 a 25 de maio, em Rio
Preto, alunas do curso de Enfermagem da UNIFIPA foram premiadas na
categoria pôster. Página 06.

A partir de 2023, médicos formados pela Medicina
UNIFIPA poderão pleitear trabalho nos EUA

Atendimentos. O XIX Encontro de Ligas Estudantis de Catanduva
(ELEC) do curso de Medicina da UNIFIPA realizou 250 atendimentos na Praça Monsenhor Albino no último dia 7 de junho. Página 07.

A Comissão Educacional para Médicos Graduados no Exterior anunciou mudanças para médicos estrangeiros que pretendam atuar profissionalmente nos Estados Unidos a partir de 2023. O órgão determinou
que somente médicos de escolas acreditadas por agências reconhecidas
pela Federação Mundial para Educação Médica poderão se candidatar. O
curso de Medicina da UNIFIPA, já acreditado, está entre as universidades
certificadas. Página 07.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

MOÇÃO DE APOIO AO MEMBRO DO CONSELHO DE CURADORES E PRESIDENTE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA
FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, Dr. JOSÉ CARLOS RODRIGUES
AMARANTE, E DE REPÚDIO AOS ATAQUES A ESTE PERPETRADOS PELO VEREADOR MAURÍCIO GOUVEA.
Os membros do Conselho de Curadores da
FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, abaixo assinados,
DECLARAM total e irrestrito APOIO e SOLIDARIEDADE ao membro do Conselho de Curadores e Presidente da Diretoria Administrativa
da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, ao mesmo tempo em que
REPUDIAM o injusto ataque verbal que lhe foi
perpetrado pelo vereador MAURICIO GOUVEA,
na Tribuna da CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA, em sua sessão ordinária realizada no dia
11 de dezembro de 2018 e que também constam dos relatos no Ofício nº 158/19 – 3 PJ, de
16 de maio de 2019, endereçado pelo Douto
3º Promotor de Justiça de Catanduva e Curador de Fundações, Dr. YVES ATAHUALPA PINTO,
lido na sessão ordinária daquela Câmara no dia
28 de maio de 2019, com cópia endereçada ao
Presidente ofendido, pelo ofício 177/2019, de
29 de maio de 2019.
REAFIRMAMOS, ainda, verdadeiras todas as
informações prestadas voluntariamente pelo
Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino naquela sessão, onde compareceu em atenção ao gentil convite formalizado pela presidência da citada Casa de Leis
e subscrito por todos os senhores vereadores
e quando só passou informações que já foram
objeto de divulgações periódicas em veículo
de comunicação da própria Fundação Padre
Albino, em edições de jornais locais, nas mídias
sociais e em brochuras enviadas anualmente a
todos os membros da Câmara Municipal, bem
como de balanços contábeis e sociais chancelado pelo membro do Ministério Público Curador
de Fundações, encaminhados a todas as demais
autoridades locais e do Estado de São Paulo, a
quem a Fundação tem o dever de comunicar.
Ao afirmar o vereador Maurício Gouvea, em
alto e bom som, as inverdades de que tanto o
Presidente da Diretoria Administrativa quan-

to os demais membros do Conselho Administrativo auferem vantagens pessoais e que
na Fundação Padre Albino não existe serviço
voluntário, sem sequer apresentar um só elemento probante, sem nenhuma dúvida o citado vereador feriu a honra e a dignidade não só
da pessoa do representante da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, como também a de todos estes membros
signatários, como bem relata o douto Promotor e Curador de Fundações em seu ofício já
citado, nº 158/19, de 16/05/2019, por ele encaminhado à Câmara Municipal.
Por tudo isso, reparando de vez a calúnia, a
difamação e a injúria perpetradas pelo citado
vereador ao Presidente, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, queremos reafirmar e deixar
registrado aqui nosso mais profundo respeito e
agradecimentos ao citado Presidente pela sua
conduta ilibada, ética, moral e digna na direção
da administração da Fundação Padre Albino.
CATANDUVA, 03 de junho de 2019.
Antonio Hércules
Joaquim Carlos Martins
José Silas Januário
Laer Sérgio Dervelan
Luiz Marcos Garcia
Natalin Antonio Natalício
Nelson Aparecido Oliani
Nelson Jimenes
Nélson Lopes Martins
Olegário Braido
Pedro Gonzaga da Silva Netto
Renato Centurion Stuchi
Vanderlei Carlos Facchin
Bento Geraldo Salles Neto
Gilson Antonio Porceban
Mário Luís Trassi Colnagi
*Excepcionalmente nesta edição não será
publicada a Palavra do Presidente.

Cada um segundo suas obras
Há os que tatuam cruzes no braço, mas não conseguem tatuar no coração.
Há os que colam o plástico “Jesus” no carro, mas plastificam seus corações.
Há os que lêem bíblias em voz alta, mas a bondade do coração está muda.
Há os que oram de joelhos, mas o orgulho reina em pé em seus corações.
Há os que frequentam templos, mas não frequentam a prática do amor.
Há os que louvam os anjos e santos, mas são surdos para os seus conselhos.
Há os que professam lindas doutrinas, mas sequer as praticam no próprio lar.
Há os que pregam a humildade, mas não se dobram diante do irmão de outra ideologia.
Há irmãos que doam valores materiais, mas não doam a boa ação que transforma. No entanto, há irmãos que não
doam nenhum bem, mas doam a si próprios.
Há irmãos que vivem no silêncio, mas seus corações gritam amor.
Há irmãos que são discretos em sua humildade, mas são gigantes fraternos.
Há irmãos sem cultura e ignorantes, mas praticam a sabedoria da caridade.
Há irmãos que nem conhecem doutrinas religiosas, mas já são sua própria religião no dia a dia.
Há amores e paixões, abrangência e limitações, vontade e má fé, humildade e orgulho. A cada um segundo suas
obras. Não importa o que a boca fala, mas o que o coração pratica.
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Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino
22 – Pe. Sylvio Fernando Ferreira
27 – Dr. Antonio Hércules
Coordenadoria Geral
03 - Roberto Pizzi
Zildo Milani
04 - Ramiro Braz Martins da Rocha
08 - Leuri Pereira dos Santos
09 - Benedito Maria
Deniz Simiel
12 - Roseli Martins da Rocha
15 - Luciana Primo
18 - Daniele de Cássia Peres Romero Betrame
Tatiana da Silva Guchardi
19 - Claudemir Viana Lopes
20 - Salvador José Izepan
22 - Fabiano Zeferino Gonçalves
24 - Angélica Rodrigues da Costa
Fátima Perpétua Ferrari
Rodrigo Sebastião Matheus
25 - Tatiane Kratuti Devitto
27 - Nathan Barbieri
29 - Ronaldo da Silva Costa
31 - Carlos Ernani Sangiorgi
João Ferreira Ministro
Osmar Cherubim Lereu
Vicente de Oliveira Junior
Hospital Padre Albino
01 - Andrieli Fernanda dos Santos Souza
Camila Luzia Damiana Chieratto
Dr. João Alarcon Júnior
Rafael José Lemos
Shirlei Matucho
02 - Amanda Ellen Florindo de Oliveira
Ana Letícia Amorim Lopes
03 - Izabela Mendonça
Jéssica Siqueira Monteceli
04 - Rita de Cássia Brambilla da Silva
05 - Janaína Fernanda Rizzi Deraco
Luana Alves da Silva
Maria Delci Gomes
06 - Izabel Cristina Brachi Fava
Jussara Galante
Paula Fernandes Gravata
Silvia Elena Lima
Vânia Aparecida Lazarini
07 - Eliane Lourdes Vieira Norato
Esmerinda Cavassana da Silva
Maira Monique Lemo
Maria Cláudia Piccolo Barbosa
08 - Eduarda Fernanda Alamino Dias
Elizandra Regina Rorato
Gabriela Grizoste Cassiolato
Lúcia Alves Pereira de Souza
09 - Benedito de Castilho Carvalho
Eduarda Paola Farina Moco
Eliana Aparecida de Souza
Polyana Batista de Oliveira
Taluana Ananda de Souza Polimeno
Zilda Aparecida Guimarães
10 - Cristina Pereira da Silva
Débora Fernanda Meneghesi
Elisabeth Alves de Oliveira
Emília Cristina Furtado
Géssica Damares Garcia
Lígia Paola Longo Cândido da Silva
11 - Flávio José da Silva
Nayara Cristina Silva
12 - Andressa Cristina de Oliveira
Jéssica Fernanda Leite
Juliana de Oliveira
13 - Madalena de Cássia Rodrigues das Neves
14 - Amanda Beatriz Miranda
Maria Helena de Lucena Silva
Maria Soares de Moraes Fava
Sandra Cavalieri
Tânia da Cruz
15 - Luís Fernando Silva
Maria Antônia Fragoso
16 - Diego Henrique de Souza
17 - Jeruza da Penha Bernardes de Carvalho
Márcia Cristina Ruiz Pedroso
Tatiane Lima Zanela

18 - Andreia Custodio Braga
Dr. Sidney Ivo Gerlack Júnior
Sônia Cristina de Britto
19 - Elias de Freitas Augusto
Nair da Silva Monte
Rayana Fernanda Barbosa
20 - Antônio Donizete de Souza
José Marciano Valente
21 - Josiane Soares
Sabina Perpétua Silvério Gallerani
Susy Pesarini Beia
22 - Heliana Arf
23 - Adriana Mara Cardoso de Oliveira
Bruno de Souza Mello
24 - Adriana Vantaggiatto Rouxinol Orlando
Jaice Regina Caserta Ribeiro
25 - Patrícia do Nascimento Silva
Perside Valzacchi Fernandes
26 - Larissa Pagliuco
Maria Aparecida Parra
27 - Adriano de Melo Mingoia
Andrea de Souza Silva e Silva
Jane Maria Garcia
Josiane Batista da Silva Duarte
Juliana Melo dos Santos Marchesini
Maitana Suélen Canassa Toledo
Maria Helena Bertolo Camargo
28 - Carmelita Rosa Duarte Paes
Clébia Antonia Bucalon
Gabriele D’Olivo Baltazar
Jucilene Souza de Jesus
Silmara Cristina Jorge
29 - Ana Beatriz Zucchini Rodrigues
Valdirene Aparecida de Sousa
30 - Daiana Geraldi da Silva Ribeiro
Fernando Gaspar Gatarossa
Izaias Martins
Jéssica Alcieri Molina
Renata Sigoli Procópio
Rener Vitor Alves dos Santos
Vera Lúcia Querino Cupaioli
31 - Francielli Franciosi
Hospital Emílio Carlos
01 - Edna dos Santos Pimentel
Michele Tavares de Menezes Processo
Rosângela Cristina Silvestre Boldrim
02 - Eula Mariani Mateus Vicente
Gláucia Cristina da Silva do Carmo
Rosângela Aparecida Piovesan de Britto
03 - Lucineia da Silva Velho
04 - Douglas André Gomes
05 - Maria do Carmo Guimarães
06 - Adriane Tamires Ferreira
Anneliese Elze Brattig
Célia Madalena Carleci Ferreira
Dalva Alice Fabre do Carmo
Neusa Perpétua da Silva
Roseli Cavassani
07 - Eliane Silmara Zirondi
José Roberto Dermindo
08 - Daiane Fernanda da Silva
Silvia Helena de Souza da Silva
09 - Camila Lipari Cordioli
Isabela Rodrigues da Costa
10 - Kelita Regina Flora
Ruth Marculina Bezerra de Mattos
11 - Aparecida Maria Vieira Cardozo
12 - Magaly Aparecida da Silva Peruqueti
13 - Alessandra Soares de Lima
José Luís Cabreira
14 - Alessandra Martins dos Santos Alves
15 - Fabiana Domingues de Lima Silveira
Jéssica Regina Macacari Silva
Luciana da Silva Santos Rodrigues
Maria Isabel Perozzi
16 - Andreia de Cássia Rorato Fernandes
Miriam Perez de Camargo
Tamiris Aparecida Soares
17 - Maria Elisandra Goncalves de Souza
18 - Izabelle Garcia Martins
20 - Andrea Cristiane Dutra Campos
21 - Luana Sousa Ribeiro Exposito
22 - Belmiro Morgado Júnior
Guilherme Buriosi Pereira

23 - Maria Ilza da Conceição
Rosicler Caroline Veronezi Ferreira
24 - Vanilde Alves Nogueira
Wesley Rogério Pereira Garcia
25 - Marcos Antônio Martim
Rafaela Lopes de Oliveira
Thamiris Giovanelli
26 - Camila Aparecida Costa
27 - Gilberto Mantovanelli
28 - Darci Ferreira da Silva
Josimara Matosinho da Silva
29 - Ana Paula Garavelo Ricci Main
Elisabete Machado
Taina Cristina dos Santos
30 - Edineia Aparecida Leão Magalhães
Recanto Monsenhor Albino
10 - Clair de Fátima Traldi
11 - Meire Aparecida da Silva
12 - Cleide Aparecida de Almeida da Silva
17 – Irmã Anália Nunes
18 - Elizabete Carmen dos Santos
21 - Ângela Bonafe
Mariane Mendonça
31 - Ana Maria Oliveira Lacrões
Lilian Karla Buniak Pinto
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
07 - Jorge Luiz Castro Ribeiro
11 - Patrícia de Carvalho Fracasso
13 - Itamar Francisco da Cruz
14 - Tauana Cândido Santana
Thaiza Rodrigues dos Santos Silva
15 - Sérgio Luis Bolzani
16 - Suelen Cesare
21 - Lucilene de Fátima dos Santos
30 - Nadir Aparecida da Cruz Carvalho
Colégio Catanduva
14 - Márcia Pereira
16 - Thayla Mayara Silva Pereira
21 - Carmelita Aparecida de Oliveira
Profa. Rosemeire Aparecida Marques Rosa
25 - Milene Aparecida Thomazeli
27 - Profa. Nathália Cristine Patane Nagasawa
30 - Profa. Thaísa Perez de Luca
UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino
02 - Izabel Marques
Marcos Roberto Pedroso
03 - Marisa Centurion Stuchi
04 - Ana Paula De Vechi Correa
Prof. Sérgio Rebellato
Profa. Simone Mayra Fernandes
05 - Bianca Carbonari
Vilma Eugênio dos Santos
07 - Ivanilda Cristina Zancheta
Vanessa Cristina Manganeli da Silva
08 - Maria Emília de Oliveira Lopes
09 - Profa. Cláudia Josefina Dorigan
11 - Prof. Alfeu Cornélio Accorsi Neto
12 - Prof. Luís Roberto Rissi
Prof. Paulo César Biagi
Vera Lúcia de Oliveira
13 - Mário Peres Neto
Rosana Gregório
14 - Prof. Renato Lorenzon
15 - Renata Cristina Teodoro de Mello
16 - Prof. Alisson Luiz da Rocha
Profa. Maria Rita Braga
22 - Profa. Márcia Alcântara Santos Cavazzana
23 - Prof. Antonio Carlos Arruda Souto
24 - Prof. César Augusto da Silva
Profa. Eliana Gabas Stuchi Perez
Profa. Letícia Ferracini Lenharo
25 - Profa. Cibelle Rocha Abdo
Profa. Janaína Ornelas
26 - Débora Aparecida Arens
Profa. Ivana Mussi Gabriel
27 - Profa. Daren Priscila Tashima Cid
Profa. Márcia Helena Magati Antonioli
Rosinete Lopes Araújo
29 - Prof. Gustavo Casagrande Canheu
Prof. Paulo Henrique dos Santos
31 - André Graciano Longhini
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Quais alimentos devem
CULINÁRIA
ser mantidos ou não
Coxinha feita na assadeira
sob refrigeração?
Ingredientes
Alho: A geladeira realmente não é o melhor
destino para o alho. O sabor e a consistência são
alterados pela variação de umidade. Além disso,
o alimento apodrece mais rápido.
Azeite: Não se deve armazenar o azeite na geladeira. Ele se torna mais viscoso e tem o sabor
alterado. O ideal é mantê-lo protegido da luz, em
local fechado e em temperatura ambiente.
Batata: Muito se fala que a batata não deve ir
à geladeira porque ela se torna mais doce e farinhenta. Porém, a produção de glicose a partir do
amido da batata é catalisada com o aumento da
temperatura. Portanto, armazenar este alimento
na geladeira não vai deixá-lo mais doce. Ela pode
ser levado ao refrigerador normalmente.
Cebola: A lógica é a mesma do alho. Na geladeira, a umidade faz a cebola se deteriorar mais
rapidamente. Porém, uma boa alternativa para
não "chorar" ao partir esse alimento, é guardá-lo
no refrigerador. Deixando a cebola na geladeira,
diminui a volatilidade do gás que tem nela, e que
faz 'chorar'.
Pão: Na geladeira, o pão resseca, portanto,
fica mais duro. Contudo, o processo de mofos e
fungos vai se estender por mais tempo. Se você
comprou um pacote de pão de forma e vai consumi-lo em até quatro dias, a melhor opção é
deixá-lo fora da geladeira. Mas, se o alimento for
durar mais de cinco dias, é aconselhável guardá-lo no refrigerador.
Tomate: As baixas temperaturas diminuem o
processo de amadurecimento do tomate, assim
como de qualquer outra fruta. Se você vai consumir o alimento no mesmo dia, para fazer um
molho, por exemplo, é melhor deixar fora da geladeira. Mas, se o objetivo é que dure por mais
tempo, é aconselhável guardá-lo no refrigerador.
Vale ressaltar que as frutas armazenadas na
geladeira não sofrem perdas consideráveis de
vitaminas, desde que estejam intactas, mas se o
alimento for manipulado, a perda vai ser grande.
Uma laranja aberta, na geladeira, sofre muita perda de vitamina. Um suco da fruta na geladeira já
não tem praticamente nenhuma vitamina depois
de 30 minutos.

Curiosidades do meio literário
(e esquisitices dos escritores).
O escritor norte-americano Ernest Hemingway
passou boa parte de sua vida tratando de problemas de depressão. Apesar da ajuda especializada,
o escritor foi vencido pela tristeza e amargas crônicas. Hemingway deu fim à própria vida com um
tiro na cabeça.

500g de peito de frango desfiado
1 ½ xícara de chá de caldo de frango (retirado do
cozimento da carne)
3 batatas médias amassadas
1 ½ xícara de chá de farinha de trigo
farinha de rosca a gosto
2 tomates picados
1 ovo
cebolinha e salsinha a gosto
1 cebola picada
1 dente de alho amassado
1 pacotinho de queijo ralado (cerca de 40g)
1 xícara de chá de requeijão
Azeite, sal, pimenta e alecrim
Prepare o frango. Cozinhe na panela de pressão, da forma tradicional, e reserve o caldo do
cozimento para fazer a massa. Comece pelo recheio. Com a panela no fogo, coloque o azeite,
o alho e a cebola. Adicione uma pitada de sal e
refogue bem. Acrescente o frango cozido na mistura. Coloque também os tomates e mexa um
pouco. Inclua mais uma pitada de sal, um pouco
de pimenta, o cheiro verde e umas folhinhas de
alecrim. São cerca de 10 minutos até o frango ser
refogado. O requeijão vai por último e, logo depois, pode retirar do fogo.
Prepare a massa. Em um recipiente, coloque
a batata amassada e o caldo de frango. Misture
bem e acrescente um pouco de sal. Incorpore o
ovo e a farinha de trigo aos poucos. Unte a assadeira com azeite e coloque só metade da massa. Aí vai o recheio. Por cima, a outra metade da
massa. Misture a farinha de rosca ao queijo parmesão ralado. Basta espalhar por cima. Leve ao
forno por uns 35 minutos na temperatura de 260
graus, até o prato ficar douradinho.

“As garrafas meio vazias fazem
mais barulho do que aquelas
que ainda estão cheias”.
(Provérbio chinês)

DATAS
COMEMORATIVAS
01 – Dia da vacina BCG
02 – Dia do hospital
04 – Dia do operador de telemarketing
08 – Dia do panificador
09 – Dia do soldado Constitucionalista
10 – Dia da pizza
12 – Dia do engenheiro florestal
13 – Dia do cantor, do engenheiro sanitarista e
mundial do rock
14 – Dia do propagandista de laboratório
16 – Dia do comerciante
17 – Dia da proteção de florestas
18 – Dia do trovador
19 – Dia do futebol e da caridade
20 – Dia da amizade e panamericano do engenheiro; aniversário da chegada do homem a Lua
(1969)
22 – Dia do trabalhador doméstico
23 – Dia do guarda rodoviário
25 – Dia do colono, do escritor e do motorista
26 – Dia dos avós
27 – Dia do motociclista
28 – Dia do agricultor

Anos das aparições de Nossa Senhora
Séculos X-XII
958 – Nossa Senhora da Cruz
980 – São Dustano e Nossa Senhora (909-988)
1001 - Nossa Senhora Incoranata
1008 – Nossa Senhora do Cordão
1084 – O Abade Rupert de Deutz e Nossa Senhora
1100 – Nossa Senhora da Misericórdia
Do livro“Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

SEGREDOS CULINÁRIOS
Suspiro
5. Para cortar uma torta coberta com suspiro, use
uma faca untada. Assim, o suspiro não esfarelará e as
fatias ficarão com uma aparência mais bonita.
Temperos
1. Para conservar a salsa fresca, lave, deixe secar
e corte bem fininho. Depois, guarde a salsa num vidro, coberta com óleo.
2. A salsa poderá ser conservada sempre fresca
por até três semanas. Para isso, lave, escorra bem,
coloque num vidro tampado e guarde na geladeira.
3. Aproveite as sobras de vinho e de cerveja para
temperar a carne assada em panela de pressão. O
vinho poderá ser usado na própria vinha-d’alhos e
a cerveja despejada na panela, depois que a carne
estiver dourada de todos os lados. (continua)

CURIOSIDADE
As cobras espirram?
Sim, pelo mesmo motivo que os outros vertebrados - para limpar suas vias respiratórias.
Mas isso não é comum. Assim, quando isso acontece, é sinal de algum problema respiratório que está acumulando fluído nas vias aéreas do animal.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

TELEVENDAS (17) 3522-6167
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Solidariedade, educação física e cultura
Marketing/FPA

O show teve apresentações culturais, musicais e esportivas.
O curso de Educação Física Bacharelado da UNIFIPA
realizou, no último dia 23 de maio, no Complexo Esportivo do Câmpus Sede, o 2º Educação Física, Arte e Cultura – Show de Talentos, com apresentações culturais,
musicais e esportivas. O evento contou com a participação de alunos e funcionários da UNIFIPA e da comunidade e foram arrecadados 217 litros de leite, oferta-

dos pelos participantes do evento, doados ao Recanto
Monsenhor Albino.
Com público de 380 pessoas, o show contou com
a participação de alunos do projeto de extensão Judô
para Todos; da Academia de Ginástica Rítmica, com a
apresentação “A esperança de uma partida”; solo de
violão com Vinícius Bottan; Cia Jovem do estúdio Alexandre Mendes Ballet; Banda Santa Croma; apresentação de dança aeróbica pelos alunos do 4º ano B do
curso de Educação Física Bacharelado; Banda Lottus;
dança de salão com a Conexão Cia. de Dança; Cia Espaço Árabe com dança do ventre; Hadidjatou Dairou,
intercambiária de Camarões da UNIFIPA, com apresentação musical; dança livre com alunos do 3º ano do curso de Educação Física Bacharelado; Banda Oh Yeah feat
Jeff Stars; musical infantil com alunos do 1º ano de Biomedicina; Maytê Almeida com apresentação de dança
e a Banda McFly.

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

José Ribeiro Lino Junior

Porteiro

HPA

Auxiliar de almoxarifado

Ana Carolina Cordeiro Rulli

Auxiliar de enfermagem

HPA

Técnica de enfermagem

Fernanda Couto Sivieiro

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnica de enfermagem

Daiane Beltrame Pereira de Araújo

Auxiliar administraƟvo I

HEC

Auxiliar AdministraƟvo II

Maria Rita de Cássia J. Bonfim

Auxiliar de enfermagem

HEC

Técnica de enfermagem

Vanessa Aparecida C. de Oliveira

Auxiliar administraƟvo I

HEC

Auxiliar de faturamento

Ana Flávia Moyses

Auxiliar de cozinha

HEC

Recepcionista

Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em maio, que vestem a camisa da Fundação
Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!
HOSPITAL PADRE ALBINO
Kellen Cristina T. Coelho da Silva
Moniele Fernanda Ribeiro da Silva
Ana Beatriz Barbosa Sales
Duciele de Oliveira Dias
Giovana Carolina M. de O. da Silva
Gabriela Acencio Barboza
Débora Pamela Gonçalves
Maricélia Pereira da Silva
Ednira Gonçalves da Costa
Jéssica Aparecida Jovedi
Joyce Silva Barbosa
Márcia Perpétua Coutinho Alamino
Natalina Angela Romani de Oliveira
Cleunice Aparecida Mendes da Costa
Mirtes Salai de Souza

Franciele Carolina de Lima Malavaes
Kelvin Sandro Aparecido Correa
Izabele Camila da Silva Rodrigues
Camila Abrante Trazzi
Márcio da Silva Camargo
Monieli Cristina Martins
Luma Karina Pendezza
Maria Margareth F. de Andrade Biela
Fabiana Rodrigues de Oliveira
Andreia Fogaça Hessel
Vitória Pereira Lima
Fábio Luís da Silva
Renata Sigoli Procópio
Amanda Ellen Florindo de Oliveira
Luciano Roberto Calvo
Danyella Aparecida Leite Cabral

Taluana Ananda de Souza Polimento
HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Jonas Rodrigues de Araújo
Ludimila Carla Oliveira Mingoia
Daiane do Nascimento Moreira
Maísa Cordeiro
COORDENADORIA GERAL
Maria Cândida Gil Fernandes Vitral
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Lisângela Cristina da Costa Menegutte
Rodrigo Berguio Vidotti
Ariane Harumi Yoshikawa
Luciene Dias Machado
Andreína Kathiussa Soares de Oliveira

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Maio/2019
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SIPAT envolve funcionários em
atividades de promoção de saúde
O SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho) e as CIPAs (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) do Hospital
Emílio Carlos, Coordenadoria Geral e UNIFIPA promoveram, de 21 a 24 de maio, a SIPAT 2019 (Semana Interna
de Prevenção de Acidentes do Trabalho) com o tema
Vida saudável.
Os participantes assistiram a palestras preventivas
contra infecções sexualmente transmissíveis e de saúde
mental e trabalho, além de teatro com o grupo Sobrado
Verde, ações de estética e podologia com o Senac Catanduva, testes de glicemia e tipagem sanguínea com
a UNIFIPA, aula de zumba com equipe da Prefeitura de
Catanduva e coffee break. “O principal objetivo foi promover e conscientizar os funcionários sobre prevenção
de acidentes, saúde e segurança no local de trabalho”,
explicou Carlos Henrique Ornellas, técnico em segurança do trabalho da Fundação Padre Albino.
Treinamento No dia 30 de maio, o SESMT da Fundação Padre Albino promoveu na sala D5 do Câmpus
Sede da UNIFIPA treinamento das CIPAs da Coordenadoria Geral e UNIFIPA. Os funcionários receberam treinamento sobre a NR5 - CIPA e Mapa de Risco; Legislação trabalhista e higiene do trabalho; Metodologia de
investigação e análise de acidente e doenças do trabalho; Noções sobre legislações trabalhistas e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho e estudo
do ambiente, das condições e riscos originados no processo produtivo e AIDS e medidas de prevenção.

Academia da UNIFIPA
divulga balanço do trimestre
A academia do Centro Universitário Padre Albino/
UNIFIPA, por meio do curso de Educação Física - Bacharelado, divulgou o relatório trimestral de atividades.
De fevereiro a abril, cerca de 230 pessoas estavam regularmente matriculadas em programas de exercícios
físicos de musculação, treinamento funcional e pilates.
As sessões de treinamento são gratuitas e ocorrem em
diferentes horários.
De acordo com dados da academia, no primeiro trimestre de atividades foram convocadas mais de 150 pessoas para a realização de matrícula e início das atividades
físicas. São 200 vagas para musculação, de segunda a
sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00, 25
vagas para treinamento funcional, oferecido de terça e
quinta-feira, das 18h10 às 18h55, além de 10 vagas para
pilates, de terça e quinta-feira, das 17h15 às 18h00.
Segundo o coordenador do curso de Educação Física - Bacharelado, Prof. Ddo. Igor Augusto Braz, entre
2016 e 2019 houve aumento de 250% no número de
praticantes de musculação na academia da UNIFIPA. “O
aumento se deve, em grande parte, ao reconhecimento
da qualidade dos trabalhos desenvolvidos e a abertura
de novas turmas”, comenta Isabela Regina Lima, Profissional de Educação Física responsável pela academia.
As matrículas estão constantemente abertas para
funcionários da Fundação Padre Albino e alunos do
Centro Universitário Padre Albino. No entanto, em alguns horários, é necessário inscrever-se na lista de espera. As inscrições devem ser feitas pessoalmente no
Complexo Esportivo da UNIFIPA, no Câmpus Sede, na
Rua dos Estudantes, 255.
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Doação proporciona aquisição de novos aparelhos
para o Laboratório de Patologia do HEC
Graças à doação do empresário Antonio Celidônio
Ruette, o Hospital Emílio Carlos adquiriu sete novos
aparelhos para o Laboratório de Patologia, que possibilitarão o aprimoramento dos diagnósticos de exames
anatomopatológicos com maior agilidade e precisão
nos resultados. Foram adquiridos Processador de tecidos, Central de inclusão, Placa refrigerada, Placa aquecida/módulo de aquecimento, Dispensador de parafina
digital, Micrótomo rotativo de parafina semiautomático
e Banho histológico digital.
Com os aparelhos, o processamento de tecidos, envolvendo fixação, desidratação, diafanização, impregnação,
inclusão e microtomia passou a ser feito de forma automa-

tizada, gerando, para o diagnóstico final, maior qualidade,
diminuição no tempo de liberação dos laudos e análises
mais precisas, além de contribuir para maior segurança
técnica no desempenho das respectivas funções.
“A velocidade nos resultados permitirá aos oncologistas clínicos e cirurgiões decidir, prontamente, entre
as opções de tratamento (quimioterapia, radioterapia e
cirurgia). Com isto, o HCC já oferece aos pacientes redução de tempo significativa para iniciar o tratamento”,
explicou o administrador do Hospital Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues.
Para o presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, “atitu-

des como esta do Dr. Antonio Ruete - e sabemos que
não é a primeira - deveria ser exemplo para muitas pessoas e empresas, independentemente de serem ou não
abastadas. As instituições filantrópicas cumprem um
importantíssimo papel social e saberão valorizar cada
centavo recebido em doação. As pessoas carentes ficarão eternamente agradecidas, e o doador, por incrível
que possa parecer, se sentirá o grande beneficiário de
sua própria ação. Muito obrigado, Dr. Antonio!”
A convite do Dr. Amarante, Dr. Antonio Ruette visitou o Laboratório de Patologia para conhecer os aparelhos adquiridos e recebeu informações sobre o funcionamento de cada um deles.

Imprensa/FPA

Imprensa/FPA

Dr. Antonio Celidônio Ruette e os técnicos do Laboratório de Patologia Mairton Roberis Geromel e Renata De
Fazzio Stuchi e a bióloga Helena Ribeiro Souza.

Enfermagem conquista prêmio em
simpósio de Estomaterapia

Dr. Antonio Ruette recebeu explicação sobre o funcionamento de todos os aparelhos.

Prevenção de Queimaduras
Nos dias 06 e 07 de junho, o curso de Enfermagem,
através da Liga de Curativos, e a Unidade de Tratamento
de Queimados do Hospital Padre Albino/UTQ realizaram,
nos Hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, campanha de
prevenção de acidentes com queimaduras em celebração ao Dia Nacional de Prevenção de Queimaduras. As
atividades foram desenvolvidas por alunos integrantes
da Liga, sob coordenação dos docentes responsáveis
Me. João César Jacon e Enf. preceptora. Elisabete Banhos.
A ação teve como objetivo orientar a população e
funcionários dos hospitais sobre medidas preventivas
contra queimaduras. As cartilhas educativas distribuídas foram elaboradas por alunos da Liga de Curativos
no ano passado como atividade de iniciação científica.
De acordo com Ministério da Saúde, cerca de um milhão
de pessoas sofrem queimaduras no Brasil a cada ano. As

maiores vítimas são crianças e pessoas de baixa renda.
Atendimentos noturnos O curso, através da Liga
de Saúde Coletiva (LSC), participou no último dia 05
de junho, das 17h00 às 20h00, dos atendimentos em
horário estendido da Unidade de Saúde da Família Dr.
Alcione Nasorri, no bairro Solo Sagrado, em Catanduva.
As alunas participantes da Liga, supervisionadas pela
professora responsável, Dra. Aline Fiori dos Santos Feltrin, auxiliaram nos atendimentos de usuários durante
as consultas no horário noturno.
O objetivo da ação foi apoiar o atendimento às consultas de Enfermagem da população em horário especial.
Segundo a professora responsável pela Liga, o horário
estendido (até a noite) é uma possibilidade de ampliação
do acesso a Atenção Básica às pessoas que trabalham e
não podem comparecer durante a manhã e tarde.

Liga de Enfermagem Materno-Infantil orienta gestantes
No dia 31 de maio, o curso de Enfermagem da UNIFIPA, através da Liga Materno-Infantil, promoveu orientação às gestantes do projeto "Visita da gestante à Maternidade" do Hospital Padre Albino, sobre cuidados no
banho e humanização de recém-nascidos. A ação foi
realizada no Anfiteatro Padre Albino e reuniu mais de
40 grávidas de Catanduva e região assistidas pelo projeto que tiveram informações multiprofissionais sobre
parto, amamentação e cuidados com o bebê.
Terceira Idade No dia 09 de maio, a Liga de Curativos
realizou atividade prática de identificação e conduta das
principais alterações de pele em idoso em parceria com o
curso de Educação Física - Licenciatura junto às alunas do
projeto de extensão 3ª Idade. A Liga utilizou como estratégias de ensino metodologias ativas, nas quais as idosas
puderam construir conceitos sobre o tema abordado.

Treinamento Entre os dias 22 e 29 de maio, as Ligas de Processo de Enfermagem e de Saúde Coletiva,
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e
COAPS (Contrato Organizativo de Ações Públicas em
Saúde), desenvolveram, no Laboratório de Enfermagem, atividades de educação permanente para todos
os auxiliares de enfermagem da Rede Pública de Saúde de Catanduva.
Oficinas A Liga de Saúde Coletiva (LSC) do curso ministrou a segunda e a terceira oficinas de Educação Permanente para Agentes Comunitários de Saúde de Catanduva da Unidade de Saúde da Família Dr. Alcione Nasorri
nos dias 27 de maio e 07 de junho. Os temas abordados
foram “Instrumentos de classificação de risco familiar (Escala de Coelho e Savassi, Genograma e Ecomapa)” e “Bioética em saúde e a estratégias de comunicação”.

Durante o V Simpósio Internacional de Enfermagem
em Estomaterapia do Noroeste Paulista – SIENP realizado de 23 a 25 de maio, em Rio Preto, alunas do curso de
Enfermagem da UNIFIPA foram premiadas na categoria
pôster pelo trabalho “Desenvolvimento e Avaliação de
uma Ferramenta Digital para o Ensino de Osteologia”,
autoria da graduanda Adriani Izabel de Souza Moraes,
com colaboração das alunas Tatiane Veteri Coneglian e
Letícia Fernandes Cavalcanti e orientação da Profa. Dra.
Maria Cláudia Parro, coordenadora do curso.
Segundo Profa. Maria Cláudia, o trabalho reitera
uma visão contemporânea do ensino que sofre constantes transformações com a era digital. “O educador
precisa atuar eficazmente, com didáticas inovadoras, e
possuir competência não somente no domínio do conteúdo que ministra, como também no conhecimento
de propostas alternativas, na busca pelo desenvolvimento de habilidades de correlacionar as ciências morfológicas e a prática do curso”, salienta.
Estomaterapia é uma área de especialização em enfermagem que engloba o tratamento nas áreas de estomias, feridas agudas e crônicas, fístulas e incontinência
anal e urinária.
Divulgação

O curso de Enfermagem foi premiado com um
trabalho na forma de pôster.
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A partir de 2023, médicos formados pela Medicina
UNIFIPA poderão pleitear trabalho nos EUA
O SAEME – Sistema de Acreditação de Escolas Médicas recebeu reconhecimento internacional da World Federation for Medical Education (WFME) como agência
acreditadora dos cursos de Medicina no Brasil durante
a World Conference da entidade realizada na cidade de
Seul, na Coreia do Sul, em abril deste ano.
Em 2015, o curso de Medicina da UNIFIPA inscreveu-se voluntariamente nesse processo e em 2016 foi realizada a autoavaliação, a apresentação das evidências
e a visita de comissão avaliadora composta por quatro
membros. No final do processo, o SAEME conferiu ao
curso de Medicina da UNIFIPA o parecer “ACREDITADO”,
que corresponde a um certificado de qualidade, com
validade nacional e internacional.
O pró-reitor acadêmico e de graduação da UNIFIPA,
Prof. Dr. Antonio Carlos de Araújo, sobre o reconhecimento do SAEME pela WFME, disse que “em primeiro lugar, o curso de Medicina foi avaliado pelo Sistema; em
segundo, ao acreditar, o SAEME, como órgão de avaliação internacional, qualifica o curso, como consequência, para avaliar médicos que queiram se qualificar para

atuarem nos Estados Unidos. Isto realmente é muito
importante para todos nós da Fundação Padre Albino
em geral e em especial para a UNIFIPA. Ou seja, ganhamos um selo de qualidade internacional”, finalizou.
Atuação nos EUA
A Comissão Educacional para Médicos Graduados
no Exterior anunciou mudanças para médicos estrangeiros que pretendam atuar profissionalmente nos Estados Unidos a partir de 2023. O órgão, responsável por
dar início ao processo de certificação, determinou que
somente médicos de escolas acreditadas por agências
reconhecidas pela Federação Mundial para Educação
Médica poderão se candidatar.
O curso de Medicina da UNIFIPA, já acreditado, está
entre as universidades certificadas para médicos que
pretendem atuar como profissionais nos EUA a partir
daquele ano. Alunos de apenas 32 escolas brasileiras
estão aptos a realizar este processo. No Estado de São
Paulo somente sete estão na lista dessa certificação,
entre elas o curso de Medicina do Centro Universitário
Padre Albino (UNIFIPA).
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Curso de Farmácia recebe
delegado regional do CRF/SP
O delegado do Conselho Regional de Farmácia (CRF/
SP), Seccional de São José do Rio Preto, Dr. Anderson
José de Almeida, ministrou, no dia 28 de maio, palestra
para alunos do curso de Farmácia da UNIFIPA sobre a importância do farmacêutico para a sociedade.
Segundo a coordenadora do curso, Profa. Dra. Andréia de Haro Moreno, “a palestra foi de grande importância para discussão dos novos caminhos e desafios
da profissão no mercado de trabalho e no contexto da
farmácia como estabelecimento de saúde”. Além dos
alunos do curso também assistiram a palestra alunos dos
cursos técnicos em Farmácia do SENAC e CETEC.
Divulgação

O delegado falou sobre a importância da profissão.

Ligas da Medicina desenvolvem campanha com alunos do ABC do Saber
Divulgação

Os acadêmicos de medicina realizaram exames nas crianças.
No dia 16 de maio, 19 integrantes das Ligas de Pediatria e Endocrinologia do curso de Medicina da UNIFIPA realizaram campanha de atividade física e alimentação saudável com 80 alunos do projeto ABC do Saber,
da escola municipal Arnaldo Zancaner. Além de medir
a glicemia capilar dos alunos participantes foi realizada gincana na qual as crianças responderam questões
sobre hábitos saudáveis. Ao final foi oferecida a elas salada de frutas como cardápio de alimentação saudável.
Segundo a vice-presidente Liga de Pediatria, Layra
Santos, o objetivo foi incentivar as crianças, de forma

lúdica, à prática de manter um cardápio saudável no dia
a dia. “Foram realizadas medições de índice de massa
corpórea e níveis de glicemia para informar aos professores sobre a saúde das crianças”, disse.
Visita Os alunos do 3º ano do curso visitaram, no dia
30 de maio, o Hospital Mahatma Gandhi. De acordo a
Profa. Me. Cristiane Paschoa, a visita teve a finalidade
de conhecer o funcionamento do hospital e suas instalações. A partir da visita técnica, os alunos entenderam
sobre a dinâmica do atendimento em saúde mental,
oferecida pela Instituição, bem como as demandas de
Catanduva e região.
Jornada A Liga de Endocrinologia e Diabetologia
realizou no dia 9 de maio a XVIII Jornada de Diabetologia e Endocrinologia (JODEC) no Anfiteatro Padre
Albino. As palestras ministradas foram Atualização em
Osteoporose; Mudanças de Paradigma no Tratamento
de Diabetes Mellitus Tipo 2: Glicemia, Rim e Coração, e
Insulinoterapia “State of the Art”.
Cefaleia A Liga de Neuropsiquiatria realizou no dia
18 de maio, no Anfiteatro Padre Albino o V Curso de Cefaleia. De acordo com as presidentes docente e discente
da Liga, Dra. Eliana Melhado e Laura Folquitto de Oliveira, o objetivo do curso foi instruir sobre os tipos de cefaleia, os indivíduos mais acometidos, os principais sinais
e sintomas para identificação correta e os tratamentos
mais atualizados.

UNIFIPA celebra missa ao
cadáver desconhecido
A UNIFIPA celebrou dia 20 de maio último, às 16 horas, no Laboratório de Anatomia, missa em ação de graças ao cadáver desconhecido celebrada pelo Pe. Francisco Adão da Silva com a participação da 50ª turma do
curso de Medicina e de funcionários. A Profa. Dra. Cibelle
Rocha Abdo agradeceu aos alunos pela participação na
celebração e lembrou que a atividade é uma forma de
agradecimento e reconhecimento desses corpos que
servem de aprendizado para os alunos da UNIFIPA.
EaD Dia 11 de maio, no laboratório de Informática
III do Câmpus Sede, foi realizado o primeiro encontro
do curso de nivelamento acadêmico em EaD promovido pela Pró-Reitoria de Educação a Distância (PROEaD).
Os cursos Língua Portuguesa, Matemática e Tecnologia
da Informação e Comunicação contarão com encontros
presenciais e atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem, direcionados aos alunos da UNIFIPA.
Marketing/FPA

XIX ELEC realiza 250 atendimentos na Praça Monsenhor Albino
Marketing/FPA

Os alunos fizeram 250 atendimentos neste ELEC.
O XIX Encontro de Ligas Estudantis de Catanduva (ELEC), promovido pelo Centro Acadêmico Emílio
Ribas (CAER) do curso de Medicina da UNIFIPA, realizou 250 atendimentos na Praça Monsenhor Albino no

último dia 7 de junho. Foram feitos exames preventivos, como Índice de Massa Corporal (IMC), aferição de
pressão arterial e glicemia capilar, com a participação
de mais de 300 alunos.
De acordo com o diretor de Ligas e Extensões do
CAER, Nicolas Della Matta, o ELEC é importante para
a população, que pode usufruir de exames preventivos para descobrir possíveis doenças. “Para os alunos,
é importante estar em contato com a população; isso
contribui para a formação humanística e técnico-científica dos estudantes que, em breve, estarão no
mercado de trabalho como médicos atuantes”, disse
o estudante. Desta edição do ELEC participaram 23
extensões do curso de Medicina da UNIFIPA, além do
Grupo de Ajuda Comunitária (GAC) e o Comitê Local
da IFMSA Brasil.
Meias do bem O GAC arrecadou 200 pares de meias
durante o ELEC que, doados para o projeto ‘’Meias do
Bem’’, da marca Puket, serão transformadas em cobertores para moradores de rua. Como parte das atividades
do GAC, alguns alunos portavam uma placa com a frase
“Você quer um abraço?” e distribuíram abraços.

A missa presta homenagem aos corpos que servem
de aprendizado.

Recanto comemora a Semana
da Enfermagem
De 06 a 17 de maio, o Recanto Monsenhor Albino comemorou a Semana da Enfermagem, aberta com missa
na capela do Hospital Padre Albino, entrega de camisetas comemorativas e café humanizado. A semana ainda
contou com cuidados de saúde e beleza, alongamento,
exercícios funcionais, massagens, designer de sobrancelhas, aferimento de pressão, teste de glicemia e cálculo
de IMC – Índice de Massa Corporal. As ações foram finalizadas no dia 17, com missa na capela do Recanto.
Plogging O Recanto realizou o projeto Plogging no
Aeroporto, no dia 2 de junho. Funcionários do Recanto
coletaram materiais recicláveis por todo o perímetro enquanto praticavam caminhada. O Plogging é prática esportiva atrelada ao cuidado com o meio ambiente.
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Fundação e Prefeitura fazem
campanha contra a meningite
A Fundação Padre Albino, através dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, e a Prefeitura de Catanduva
iniciaram campanha de combate à meningite para alertar a população sobre a importância da vacinação e os
principais grupos de risco.
A meningite é infecção de evolução rápida das
membranas que cobrem o cérebro, chamadas meninges, afetando toda a região e dificultando o transporte
de oxigênio às células do corpo. Os principais sintomas
são dor de cabeça, rigidez na nuca, enjoo e vômitos em
jatos, febre, dificuldade para respirar, sensibilidade à
luz, dor muscular e manchas vermelhas na pele. Bebês,
crianças e adolescentes correm maior risco.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde,
“foram registrados neste ano oito casos positivos de
meningite, sendo três casos de meningite bacteriana,
dois de meningite viral e outros três não especificados”,
informou a Assessoria de Comunicação da Prefeitura,
sem morte provocada pela doença no período. Já em
2018 foram 45 casos positivos.

Reprodução

Comunicação segura e passagem do plantão
Com o objetivo de conscientizar a equipe sobre a importância do tema entre os profissionais da área, o Núcleo
de Segurança do Paciente e o Comitê de Comunicação Segura do Hospital Emílio Carlos promoveram treinamento

para equipe de Enfermagem sobre comunicação segura e
passagem de plantão por meio de um quiz.
O treinamento aconteceu nos dias 27, 28 e 29 de
maio e 03 de junho in loco nas enfermarias.

Arraial na Quimioterapia
Em meio ao arrastar de pés, sorrisos, sanfona, chapéus de palha, guloseimas e muitos trajes típicos, o setor de Quimioterapia do Hospital Emílio Carlos realizou
dia 14 de junho o seu arraial, com a participação de funcionários, colaboradores, pacientes e acompanhantes.
Todo o evento foi promovido pelos próprios funcionários, voluntários da AVCC e setor de Captação de Recursos da Fundação Padre Albino. “É um momento de
descontração, alegria e brincadeiras para os nossos pacientes e que nós sabemos como cada sorriso faz bem
para o coração”, disse a equipe do setor.

Marketing/FPA

Comitê do Idoso do HEC aborda a primeira impressão
Quem nunca ouviu a expressão “a primeira impressão é a que fica”? Foi com este tema que o Comitê do
Idoso do Hospital Emílio Carlos promoveu roda de conversa com o grupo da Terceira Idade da UNIFIPA no dia
23 de maio. Após diálogo sobre o tema, as alunas retrataram a si mesmas por um desenho, que foi repassado
às demais integrantes para que cada uma acrescentasse a sua impressão sobre a amiga.
“A interação entre elas mostra como cada um tem
uma visão diferente de si mesmo e do outro”, disse a
assistente social do HEC, Maria Nacci. A atividade foi
encerrada ao som da música “Cidadão”, de Zé Ramalho.

Transfusão e qualificação
Divulgação

O Comitê Transfusional, em parceria com o Núcleo
de Educação Permanente, realizou, nos dias 05 e 06 de
junho, Oficina de Hemoterapia com enfermeiros e coordenadores do Hospital Padre Albino.
Na oficina foi feita simulação realística para conscientização da importância da transfusão de sangue
para qualificação do ato transfusional visando a segurança do paciente.

Homenagem a funcionários
Os Centros Integrados de Humanização, o Departamento de Recursos Humanos e a administração dos
hospitais da Fundação Padre Albino realizam o projeto
“Homenageado do Mês” com o objetivo de contribuir
para o processo da humanização hospitalar. No último
dia 30 de maio, durante o projeto “Café Especial”, os funcionários foram contemplados com uma folga. Periodicamente, o desempenho dos funcionários é avaliado de
acordo com a política dos recursos humanos e o que se
destaca é homenageado de acordo com os segmentos administrativo, assistencial e de apoio.
No “Padre Albino” a administradora Renata Rocha
Bugatti sorteou os nomes de Argeu de Souza Guimarães
(Enfermaria 5º andar), Rita Aparecida San Felice (Recepção) e Bruna Gabriela de Oliveira (Fisioterapia). No “Emílio Carlos”, o administrador Benedito Carlos Rodrigues
anunciou os nomes de Salvador Izepam (Manutenção),
Lucinéia Aparecida Arcanjo (Enfermagem) e Sueli Ap.
Furtado Romana (Auxiliar Administrativo).

Circulador de Saúde em ação

Marketing/FPA
Divulgação

Tratando feridas
O Hospital Padre Albino (HPA) realizou, no dia 16
de maio, no Anfiteatro Padre Albino, a capacitação em
curativos “Fortalecendo micro processos de alta responsável” para profissionais da saúde da microrregião.
Os participantes acompanharam palestras sobre a “Avaliação e conduta no tratamento de feridas”, com o Prof. Me.

João César Jacon, docente da UNIFIPA, e “A Etiologia da
Queimadura”, com as enfermeiras da Unidade de Terapia de
Queimados do HPA, Elisabete Banhos e Franciele Brunelli
Cassiano, que é coordenadora do Grupo de Prevenção e
Cuidados com a pele do hospital. O encontro foi organizado pelo enfermeiro coordenador Leandro Martins.

Doações ao HEC
A Comunidade Santo Antonio, de Santa Adélia, doou
130 pacotes de macarrão e 5 kg de arroz ao Hospital Emílio
Carlos, resultado da arrecadação da missa mensal que neste
mês de junho foi realizada na casa de Luís Maria Rodrigues.

A doação será utilizada nas refeições dos pacientes.
O grupo Fiel Torcedores de Elisiário doou 120 litros
de leite para o Hospital Emílio Carlos, que serão utilizados na alimentação dos pacientes internados.

Hospitais comemoram o Dia do Enfermeiro
Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino promoveram a Semana da Enfermagem de 13 a 17 de maio,
alusiva ao Dia do Enfermeiro, comemorado em 12 de
maio. A Semana foi organizada pelas coordenações de

Enfermagem e pelos Núcleos de Educação Permanente
(NEP) dos hospitais com o objetivo de proporcionar cuidados para aqueles que mais cuidam do próximo sem
medir esforços.

Cláudia, Carla e Rodrigo participaram da corrida.
Participantes do Grupo de Corrida e Caminhada
da Fundação Padre Albino e do programa Circulador
de Saúde participaram do Circuito Sesc de Corrida em
São José do Rio Preto no dia 9 de junho. As funcionárias
Cláudia Correia e Carla Corria e o profissional de Educação Física Rodrigo Matheus, do Grupo de Apoio ao Trabalhador (GAT), participaram do percurso de 5 km, que
contou com a presença do ex-maratonista olímpico e
multicampeão Vanderlei Cordeiro de Lima.
O Programa Circulador de Saúde, que incentiva a
promoção de saúde do trabalhador, teve encontro no
dia 19 de junho. Já o Grupo de Corrida e Caminhada seguiu as atividades no dia 18 do mesmo mês, às 17h30,
no novo estacionamento do Hospital Emílio Carlos. Os
integrantes já estão se preparando para a Corrida Noturna do Sesc Catanduva, que acontece dia 06 de julho.
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HPA inicia campanha de doação de leite materno
O Hospital Padre Albino iniciou campanha para aumentar a doação de leite materno para o seu Banco
de Leite Humano. Com horário de funcionamento de
segunda a sexta-feira das 7h às 16h, qualquer mãe que
esteja amamentando e seja saudável pode doar o leite
excedente.
Para doar, basta a mãe extrair o leite, após as mamadas do seu filho, em frasco com tampa oferecido
pelo próprio Banco de Leite do HPA. Após a coleta, o
frasco deve ser armazenado no freezer ou congelador
da geladeira por até 10 dias e entregue ao Banco dentro deste prazo.
Atualmente, o Banco de Leite do Hospital Padre Albino atende cerca de 10 crianças internadas e no último
mês houve déficit na doação. O leite doado atende a
recém-nascidos, prematuros, prematuros extremos e os
patológicos. Para informações ligue 3311-3076

Iniciativa Hospital Amigo da Criança é pauta no Padre Albino
estratégico. Sendo assim, após esse debate, a diretoria administrativa nomeará o comitê multiprofissional necessário para todas as prerrogativas da certificação. Entre as funções do grupo estará a checagem
da linha de base e a implantação e/ou monitoramento dos itens preconizados”, ressaltou a coordenadora
de atendimento ao cliente e humanização, Maristela
Paiva Neves.
Na oportunidade houve o fortalecimento do
conceito “Juntos pela humanização na saúde”, com
foco na melhoria dos processos de trabalho e na
qualidade da produção da saúde.
Entenda
IHAC é um selo de qualidade conferido pelo Ministério da Saúde aos hospitais que cumprem os
10 passos para o sucesso do aleitamento materno,
Da reunião participou a equipe multidisciplinar do hospital. instituídos pelo Fundo das Nações Unidas para a InNo dia 23 de maio, o Centro Integrado de Humani- fância/UNICEF e pela Organização Mundial de Saúde/
zação/CIH, o Núcleo da Qualidade, a gestão hospitalar OMS. O objetivo da iniciativa sinérgica à Rede Cegonha
e as equipes técnicas da linha de cuidado materno-in- é resgatar o direito da mulher de praticar a amamentafantil do Hospital Padre Albino reuniram-se no Anfite- ção com sucesso e de reduzir a mortalidade infantil, ou
atro Padre Albino para debater sobre a Iniciativa Hos- seja, é uma estratégia potencializadora das políticas de
pital Amigo da Criança/IHAC. A equipe multidisciplinar, saúde da mulher e da criança.
Para ser amigo da criança, o hospital deve também
composta por médicos, nutricionistas, profissionais de
enfermagem e administrativos, entre outros, assistiu ao atender outros critérios, como o cuidado respeitoso e
vídeo do Ministério da Saúde com ênfase nos conceitos humanizado à mulher durante o pré-parto, parto e o
preconizados e após foi apresentada, por meio de grá- pós-parto, garantir livre acesso à mãe e ao pai e permaficos, prévia da linha de base do hospital em relação ao nência deles junto ao recém-nascido internado durante
24 horas e cumprir a Norma Brasileira de Comercializacumprimento dos critérios estabelecidos.
“O interesse em relação à certificação configura o pla- ção de Alimentos para Lactentes e Crianças na Primeira
nejamento de humanização e institucional, sendo ponto Infância/NBCAL.
Divulgação

Santa Casa de Jales visita a Maternidade do HPA
Divulgação

As visitantes e a equipe de recepção.
Equipe da Santa Casa de Jales esteve na Maternidade do Hospital Padre Albino para visita técnica no último dia 30 de maio, com o objetivo de conhecer as boas
práticas em humanização. O grupo participou do projeto de humanização “Visita da gestante à Maternidade”,
que conta com orientações junto às gestantes dos 19
municípios da microrregião; cerca de 60 gestantes participaram do projeto.
Além das orientações referentes aos tipos de parto
e suas indicações, assuntos como a amamentação e as
rotinas da instituição foram abordados. As participantes

conheceram as dependências físicas da Maternidade,
trocaram experiências durante o coffee break e foram fotografadas por fotógrafa profissional para a posterior entrega de um mimo do hospital, um book com duas fotos.
Como complemento à Visita da Gestante à Maternidade,
na data iniciou-se a parceria com o curso de Enfermagem da UNIFIPA para a inserção do banho humanizado
do recém-nascido entre os conteúdos abordados.
Na oportunidade, as colaboradoras de Jales Bruna
Taisa Belão Azevedo, Ana Lúcia da Silva e Ana Paula Molina Lima foram recepcionadas pela coordenadora de
humanização do HPA, Maristela Neves, pela enfermeira
coordenadora da Maternidade, Aline Cristina de Poli, enfermeira da Maternidade, Ludimila Ferreira da Cruz, enfermeira Mariângela José Teixeira, pelo médico docente
de plantão na Maternidade, Dr. Mauro Casanova, e pela
escriturária Helenice Silva Alves. Também estiveram presentes as enfermeiras docentes dos cursos de Medicina
e Enfermagem da UNIFIPA, Denise Gonzales S. de Faria e
Luciana Braz de Oliveira. A articuladora de humanização
do Departamento Regional de Saúde de São José do Rio
Preto – DRS XV, Ana Virginia Bortoloto Sossai, e a articuladora da saúde da mulher, Bruna C. dos Santos, e a articuladora da saúde da criança, Rosana Heron, estiveram
presentes para a intermediação e o apoio necessário.
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HEC e UNIFIPA participam da
bienal de farmácia hospitalar
e serviços de saúde
O farmacêutico do Hospital Emílio Carlos e preceptor de Farmacologia Clínica do curso de Medicina da
UNIFIPA, Belmiro Morgado Junior, representou, no dia
25 de maio, as instituições na Bienal 2019 da Sociedade
Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde
com apresentação do trabalho “Consultório Ambulatorial Farmacêutico: viabilização do acesso aos medicamentos na saúde pública".
O trabalho apresenta casos relacionados às adequações aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas e
Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais (PCDT/
RENAME) em que 56,4% consistiam no preenchimento de documentos e 28,5% demandaram Farmácia
Clínica com solicitação de exames e intervenção junto aos prescritores. Em 90,3% dos casos, nos quais os
medicamentos prescritos não constavam na RENAME,
foi realizada intervenção e aceita a proposta de intercâmbio com medicamento disponível no SUS, enquanto em 77% dos casos de formalização de processos
administrativos ocorreram devido à indisponibilidade
de alternativas na RENAME e a limitação dos critérios
de inclusão dos protocolos. Quanto à Atenção Básica,
95,1% dos casos foram matriciados na rede de saúde e
encaminhados para renovação do processo.
O trabalho concluiu que “a assistência em consultório ambulatorial farmacêutico contribui na redução de
problemas de saúde não tratados, viabilizando o acesso
aos medicamentos pela saúde pública, com impacto na
redução de potenciais processos judiciais na saúde”.
O trabalho foi desenvolvido pelo farmacêutico Belmiro Morgado Junior, mestre em Gestão e Educação em
Saúde pela FAMERP; Rosana De Gasperi Pagliuso, farmacêutica, doutora em Ciências da Saúde e docente na
FAMERP; Adriane Lopes Medeiros Simone, farmacêutica SES/SP, doutora em Saúde Pública e docente na USP,
orientado por Maria Amélia Zanon Ponce, enfermeira
da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto, doutora
em saúde pública pela USP e docente na FAMERP.
Divulgação

Na bienal, Belmiro e seu trabalho apresentado.

Juninão no "Emílio Carlos"
O Comitê do Selo Hospital Amigo do Idoso realizou,
dia 06 de junho, o 1º Juninão da Melhor Idade, dentro
da programação da Semana de prevenção à violência
contra o idoso. A festividade aconteceu no saguão térreo do Hospital Emílio Carlos e contou com comidas e
músicas típicas e palestras sobre violência física, psicológica, sexual e financeira contra a pessoa idosa, além
dos temas abandono, negligência e direitos.
Participaram os funcionários do HEC e Coordenadoria Geral, além dos pacientes do Ambulatório e de internação. Todo o evento foi realizado por meio de doações
dos funcionários.
Marketing/FPA

No juninão, música, comida e conscientização.
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BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

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

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

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

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

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

CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho - Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato - Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz - Rua Ceará, 847 - Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Drª Gisele Maria Couto - Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios - Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

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

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436
PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque - Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791

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

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

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

"Por um mundo livre" é debatido pelos cursos de Direito e Medicina
Os cursos de Direito e Medicina da UNIFIPA promoveram, no último dia 29 de maio, no Câmpus São Francisco,
o debate “Por um mundo livre: Saúde LGBT+ e a orientação sexual como um determinante social de saúde”. Foram abordadas temáticas como a saúde física e mental,
pela aluna do 3º ano de Medicina Beatriz Parsekian e pela
psicóloga Telma Abrahão; Os direitos da população LGBT,
pelo aluno do curso de Direito Mário Quiudini Neto, e depoimento da transexual Carla Mendes.
Os palestrantes apresentaram dados e informações,
como a recente alteração em que o transexualismo e o
travestismo deixam de ser consideradas doenças; exemplo de épocas e culturas onde as características físicas e
as vestimentas determinavam o ser homem/mulher e a
morte de um LGBT a cada 26 horas no Brasil, além de ser

o 2º país que mais acessa sites LGBTs, mas é o primeiro
com mais mortes.
O livro “Dois pais, SIM” do primeiro casal homoafetivo
a adotar uma criança no Brasil, Vasco da Gama e Junior de
Carvalho, foi sorteado, divulgado o número 136 (Disque
Saúde) para denúncias e informações e a página www.facebook.com/cidadaniaplural, criada pelos alunos do curso de Direito da UNIFIPA, através de projeto de extensão.
Cinema No dia 24 de maio, o curso de Direito realizou
sessão de cinema, conteúdo da disciplina Português Jurídico I, ministrada pela Profa. Maria Tereza Roland, exibindo
o clássico “12 homens e uma sentença”, de 1957, dirigido
por Sidney Lumet. Alunos do 1º ano assistiram ao filme,
que apresenta o processo de decisão de um corpo de jurados, formado por doze homens, durante o julgamento

de rapaz acusado de assassinar o próprio pai. Na primeira
rodada de votação, a contagem de votos fica em 11 “culpado” e um “inocente”. O voto discordante levou os jurados ao debate e, a cada nova rodada, os votos “inocente”
aumentavam. O questionamento de detalhes e lacunas
das provas resultaram na absolvição do julgado.
Segundo a Profa. Maria Tereza, o filme mostrou que,
sob perspectivas diferentes, uma prova, um fato ou um
depoimento tomado inicialmente como evidência pode
perder força e até se revelar infundado. “A atividade representou oportunidade de aprendizado para os alunos,
pois, além da fruição do filme, eles tiveram a oportunidade de aplicar os ensinamentos da disciplina de forma crítico-reflexiva, ao analisar o conteúdo narrativo e aspectos
da construção do texto cinematográfico”, finaliza.
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Colégio Catanduva desenvolve projeto
sobre reciclagem e meio ambiente
O Colégio Catanduva está desenvolvendo neste ano
de 2019 com alunos do Ensino Infantil e Fundamental,
o "Projeto Reciclagem e Meio Ambiente". Com duração
de dois semestres, cerca de 460 alunos estão sendo envolvidos em ações que visam o despertar de valores e
ideias de preservação da natureza e senso de responsabilidade. A programação do projeto inclui desde palestras temáticas e visita à cooperativa de reciclagem até
trabalhos práticos de coleta seletiva.
As atividades foram iniciadas com a visita de alunos
do 7º ano A e B, acompanhados pelas docentes de Ciências, Rita Bobadilha, Matemática, Giovana Catarucci, e
Geografia, Luciana Bastos, à cooperativa de reciclagem
de Catanduva. Além de conhecer o trabalho da cooperativa na separação e processamento dos resíduos dos
catanduvenses, os alunos estão colocando em prática o
que aprenderam, através da coleta de materiais recicláveis. Foi instalado pela cooperativa, no pátio do Colégio, um PEV - Ponto de Entrega Voluntária para a coleta
de recicláveis, como garrafa pet, embalagens de plástico e papelão e latas. O recolhimento desse material
ocorre uma vez por semana.

Para o segundo semestre serão levantados pelo Colégio junto à cooperativa dados e informações finais
das atividades do projeto, como total arrecadado no
ponto de coleta e famílias impactadas e beneficiadas
pela ação. O encerramento será no mês de novembro
com palestra informativa fechando o ciclo do projeto,
com resultados sociais, comportamentais e ambientais.
Imprensa/FPA

O projeto começou com visita à Cooperativa de
Reciclagem de Catanduva.

Festa junina
Mais de 600 pessoas participaram da tradicional festa junina do Colégio Catanduva no dia 8 de junho. O
evento teve danças típicas e quadrilha dos alunos na
quadra poliesportiva, barracas com venda de doces,
pastel, churrasco, bebidas, pesca, chocolate quente,
pipoca e chá de quentão. Os funcionários do colégio
foram envolvidos na festa, desde a coordenação pedagógica aos serventes, que se caracterizaram com trajes
caipiras e country.
A diretora Profª Tânia Pimentel enfatizou a importância
de manter viva essas tradições culturais. “A festa junina é
uma manifestação cultural, momento em que resgatamos
as músicas, danças, decorações, culinária e brincadeiras de
todas as regiões, respeitando todas as etnias e as vivências
do cotidiano de cada criança”, considerou.
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Simulado de emergência
no AME Catanduva
O Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, realizou no dia 23 de maio, às 14h00, simulado prático do
Plano de abandono de emergência contra incêndios. O
treinamento foi promovido pelo SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho) da Fundação.
Treinamento O AME promoveu em maio treinamentos para sua brigada de incêndio, às 9h30 e 13h30,
na sala de reunião, e em local externo, para 41 funcionários. No dia 02, treinamento teórico de combate a
princípio de incêndio e nos dias 09 e 22, treinamento
prático e teórico/prático em primeiros socorros, respectivamente, pelo técnico de segurança do trabalho
Willian Fernandes e pela enfermeira do Núcleo de Educação Permanente Érika Fachim.
Programa 5S O AME realizou o Programa 5S de 06
a 17 de maio, envolvendo 96 funcionários. No dia 06 foi
entregue a cada setor o “check list de Auditoria 5S”. Após
conferência e análise dos dados, no dia 13 foi elaborada
planilha com o sistema de pontuação para mensuração
da evolução e adesão dos setores ao projeto. Na finalização, no dia 17, foi entregue o selo de Certificação de
Qualidade aos maiores pontuadores: Guichês; Serviço
Social; Entrega de Guias; Sala de Espera P2; Eletroneuromiografia; Mamografia; Densitometria; Holter/Mapa;
Ultrassom; EDA; Consultórios 9, 15 e 19; Contabilidade;
Farmácia; Copas e Guarda de Material Biológico.
Homenagem De 10 a 17 de maio foi realizada a Semana de Enfermagem, aberta com missa em ação de
graças. No dia 13 houve exposição fotográfica da equipe
de enfermeiros e no dia 14 entrega de chocolate. No almoço de encerramento foi feita homenagem à equipe
e apresentados vídeos feitos pelos médicos da Unidade.
Festa junina O AME Catanduva realizou sua festa
junina no dia 14 de junho, a partir das 11h00, na sala de
treinamento, organizada pela Administração e funcionários da unidade.
Divulgação

A festa recebeu grande público

AME e hospitais visitam usina de incineração
e descarte de resíduos hospitalares
No dia 10 de junho, funcionários do AME Catanduva e
dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos realizaram visita
técnica na usina de incineração de resíduos infectantes e
materiais biológicos da empresa Constroeste, em Rio Preto.
A visita teve como objetivo garantir o destino correto dos resíduos hospitalares até o processo de autoclavagem e descaracterização. Com tecnologia de baixo
impacto ambiental, o material coletado nos hospitais
da Fundação Padre Albino passa por tratamento diferenciado para impedir que cause danos a rios, solo e ao
ar. “Para evitar riscos de contaminação, antes do descarte em aterros sanitários, os resíduos coletados dos hos-

pitais passam pelo processo de autoclavagem, que por
meio do calor (150°) elimina bactérias, vírus e fungos”,
explica Willian Fernandes, técnico de segurança do trabalho do AME. Ainda segundo ele, os cuidados com os
resíduos só terminam com o tratamento do chorume,
líquido altamente poluente produzido pelo material
depositado no aterro sanitário. Recolhido em lagoas, o
chorume passa por processos químicos para não poluir
o meio ambiente.
Os funcionários foram acompanhados pelo encarregado do setor de processo, Anderson Beato, e pela
engenheira ambiental, Larissa de Souza Siqueira.

Engenharia Agronômica promove palestras
para comemorar o Dia do Meio Ambiente
Divulgação

As palestras estão ligadas à disciplina Ecologia e
Gestão Ambiental".
O curso de Engenharia Agronômica da UNIFIPA realizou ciclo de palestras para comemorar o Dia do Meio
Ambiente (5 de junho). Foram ministradas três palestras,
complementares à disciplina Ecologia e Gestão ambien-

tal, para os alunos do 1º e 2º anos, no Câmpus Sede da
UNIFIPA, na Rua dos Estudantes, 225.
No dia 21 de maio, o comandante do pelotão de policiamento da Polícia Ambiental de Catanduva, Tenente Alonso
Wendel Ferreira da Silva, abordou o tema“Responsabilidade
administrativa ambiental”. No dia 4 de junho, o engenheiro
agrônomo da Prefeitura de Catanduva, Mário Meirelles dos
Santos Neto, falou sobre a "O trabalho do engenheiro agrônomo e suas atividades no município”. No dia 11 de junho
a bióloga chefe da Divisão de Proteção Ambiental da Prefeitura de Catanduva, Karen Jaqueline Morandin Silva, falou
sobre “Sustentabilidade e meio ambiente”.
De acordo com a Profa. Dra. Maria Izabela Ferreira, o objetivo foi conscientizar os alunos sobre as responsabilidades
ambientais civis, relacionadas à conservação e recuperação
do meio ambiente. “Nesta prática pedagógica, os alunos
discutiram e tiraram dúvidas sobre a profissão e a conscientização sobre o meio ambiente”, frisou.

Setores que mais pontuaram receberam selo
de certificação.
Divulgação

VISITA Alunos da Escola de Ensino Fundamental
Mário Juliano Pozzetti visitaram o Museu Padre Albino no último dia 11 de junho. Os 41 estudantes do 5º
ano foram recepcionados pelo Prof. Sérgio Bollinelli,
que guiou a visita às instalações contando a história do
Monsenhor e suas benfeitorias.
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Governador João Doria doa salário de abril para o HCC
Marketing/FPA

Autoridades presentes à solenidade de doação.
O governador do Estado de São Paulo, João Doria,
por indicação do catanduvense Marcos Scaldelai, doou
seu salário do mês de abril para o Hospital de Câncer de
Catanduva/HCC no último dia 25 de maio, entregue pela
primeira-dama, Bia Doria, e pelo presidente executivo do
Fundo Social de São Paulo, Filipe Sabará. A cerimônia foi
realizada no Complexo Esportivo da UNIFIPA, seguida de
visita ao Serviço de Radioterapia/HCC. O salário, no valor de R$ 17.113,90, foi completado com mais R$ 600,00,
referentes a multas pagas por secretários que chegaram
atrasados a reuniões.
De acordo com o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante,
essa doação e o saldo da campanha "Abrace HCC" vão
proporcionar os primeiros tratamentos radioterápicos
assim que o Conselho Nacional de Energia Nuclear libeMarketing/FPA

rar a operação do acelerador linear. “Como a habilitação
do Serviço de Radioterapia pelo Ministério da Saúde demora a ser deferida, a Fundação bancará com recursos
próprios os primeiros tratamentos, enquanto for possível, com a ajuda de doações como essa”, completa.
O presidente Amarante também ressaltou a ação
do governador. “Para a FPA é uma ação inusitada vindo
de um governador, que abre mão de sua remuneração
em favor de uma instituição filantrópica. Evidente que o
valor doado não resolve por si só todas as necessidades
que o HCC enfrentará para proporcionar tratamento digno aos pacientes oncológicos, mas tem um significado
importantíssimo ao transmitir a todos que, juntos, podemos muito, independentemente de quem seja o doador
ou da quantia doada. Afinal, quem está doando não é o
Estado e sim um cidadão consciente que no momento
Marketing/FPA

Visita ao Serviço de Radioterapia/HCC.

CNEN já analisa o processo para
liberação do acelerador linear

Sala do acelerador linear.

AVCC de Ariranha entrega doação ao HCC
Colaboradores da Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC) de Ariranha doaram ao HCC R$ 5
mil arrecadados na Festa da Fraternidade realizada em
novembro de 2018. O valor foi angariado através de bazar, rifas e leilão de prendas.
Os voluntários já estão preparando-se para a confraternização deste ano, prevista para os dias 08, 09 e
10 de novembro, na Praça da Matriz daquela cidade, a
partir das 19 horas.

representa o Estado mais importante do Brasil”, finalizou.
Durante a visita ao Serviço de Radioterapia, a primeira-dama Bia Doria elogiou a estrutura, conheceu a sala
do acelerador linear e se colocou à disposição para contribuir com os hospitais da Fundação Padre Albino.
O evento contou com a participação de autoridades
da cidade e do Estado e de conselheiros, gestores, funcionários da Fundação Padre Albino e voluntários do HCC.
Entre eles estavam o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, o prefeito de Catanduva, Afonso
Macchione Neto e a primeira-dama, Eloá Macchione, o
presidente da Câmara, vereador Luís Pereira, o vereador
Cidimar Porto, o ex-prefeito Geraldo Vinholi, o ex-vice-prefeito Carlos Roberto Tafuri, o ex-deputado federal Sinval
Malheiros, Marcos Scaldelai, presidente do LIDE Rio Preto,
e Fábio Fernandes, presidente do LIDE Interior.
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No dia 28 de maio último, a Fundação Padre Albino
obteve da CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear a aprovação no segundo processo de diligência
de análises técnicas do Serviço de Radioterapia/HCC
para a liberação acelerador linear e o consequente
início dos tratamentos radioterápicos. O órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações tem até 60 dias a contar do prazo de
fechamento da documentação inicial, ocorrido em
22 de abril, para apresentação de parecer.
O pedido de licenciamento à CNEN faz parte do
processo de regulamentação técnica para o funcionamento de serviços de radioterapia no país. Segundo o administrador do Hospital Emilio Carlos, Benedito Rodrigues, após o envio da documentação na
solicitação de inspeção e licenciamento, a CNEN realizou duas diligências para checagem de dados, com
aprovação de ambas. “A partir de agora é aguardar a
inspeção da Comissão para a liberação do aparelho
e, posteriormente, o início dos tratamentos para pacientes de Catanduva e região”, finaliza.
Além disso, as obras para a instalação do tomógrafo no Serviço de Radioterapia continuam. Já foi
contratada a empresa para colocação do forro no
teto onde o aparelho será instalado. Segundo o engenheiro da Fundação, Edegar Durigan Junior, outra
empresa está sendo contratada para colocação de
piso na sala de tomografia para que, assim, o aparelho possa ser instalado definitivamente pela fabricante Siemens AG.
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