FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
Av. São Vicente de Paulo, 1455 - Tel.: (17) 3531-3200 - Fax: (17) 3531-3201 - 15.809-145 - Catanduva - SP -

CNPJ. 47.074.851/0001-42 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

BALANÇO SOCIAL DA FUNDAÇÃO PADRE ALBINO EM 2006
Informamos abaixo os principais projetos, benefícios e ações sociais realizadas para a comunidade de Catanduva e Região e, ao lado, os seus números no modelo formatado pelo IBASE.
A Fundação Padre Albino é uma Entidade Filantrópica que atua na cidade de Catanduva há 80 anos nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social, beneficiando diretamente
1.200 e indiretamente 6.000 famílias, numa região composta por 18 municípios com uma população aproximada de 300 mil habitantes.
A Fundação Padre Albino, através de
suas faculdades, cumprindo seu papel social, investiu em ações para aproximar seus
acadêmicos da comunidade. Com a dinamização das Coordenadorias de Extensão
foi ampliado o foco de atendimento à população, além de oferecer oportunidades
para que os alunos das suas faculdades de
Medicina, Administração, Direito, Educação Física e Enfermagem vivenciem diferentes realidades sociais para construção de
seu conhecimento.
Durante o ano de 2006 as faculdades desenvolveram projetos e atividades, ministraram cursos e palestras, deram orientações e
prestaram serviços institucionais que beneficiaram um grande número de pessoas, desde
crianças até idosos, de Catanduva e região.
Escola Superior de Educação Física e
Desportos de Catanduva (ESEFIC)
A Faculdade da 3ª Idade possui um
grupo de alunas que se reúne fora das atividades escolares para realizar trabalhos
voluntários, como arrecadação de agasalhos e alimentos, visitas a hospitais, orfanatos e asilos, entre outras.

O Projeto Criança Viva ofereceu atendimento qualificado a um público carente de
atividades físicas e desportivas. As aulas foram ministradas na ESEFIC, de 3ª a 6ª feira,
das 13h30min às 16h00 e atenderam inicialmente as modalidades de Futsal, Voleibol e
Ginástica Olímpica, em turmas mistas de 9 a
13 anos, que foram selecionadas e inseridas
após breve pesquisa de interesse junto às crianças. Participaram do projeto aproximadamente 120 crianças divididas em turmas.
Desenvolvido junto aos internos do
“Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma
Ghandi”, de Catanduva, que atende pessoas
com problemas neurológicos e dependentes
químicos e drogados, o Projeto Educação
Física e Recreação Solidária realizou encontros semanais com os internos em condições da prática de atividade física e recreação
e que não recebem visitas de familiares e por
isso ficam depressivos, o que atrapalha na
sua recuperação. Realizado aos domingos,
das 14h00 às 16h00, de março a dezembro,
o projeto teve a participação, em média, de
25 internos do hospital.
O Projeto DV de Bem com a Vida ofereceu
atividade física às pessoas com deficiência visual do município de Catanduva e região que
têm dificuldade de acesso às atividades físicas
adaptadas às suas necessidades especiais. Promovido de março a dezembro, às terças-feiras, das 13h00 às 17h00, na ESEFIC, o projeto ofereceu atividades previamente programadas e diversificadas que atenderam às necessidades básicas do deficiente visual, objetivando a sua inclusão na sociedade e possibilitando a ele um condicionamento que dê mais
naturalidade ao seu movimento através de atividades rítmicas, trabalho com bola, trabalho
de equilíbrio, caminhadas monitoradas, atividades sociais, passeios, brincadeiras, canto,
entre outras. Participaram do projeto 25 deficientes visuais.
Os alunos da ESEFIC também participaram do Dia do Desafio, realizado dia 30 de
maio, das 9h00 às 21h00, em escolas, clubes
e praças. Atividade criada e desenvolvida pelo
SESC, o Dia do Desafio objetiva despertar as
pessoas de um modo geral para a realização
de 15 minutos diários de atividade física, visando o bem estar físico e a saúde. O SESC
fez parceria com a ESEFIC e os alunos participaram da promoção das atividades junto às
escolas, clubes e outros setores em Catanduva e cidades da região.
A convite dos diretores do jornal O Regional, a ESEFIC firmou parceria para

participação no Programa O Regional nos
Bairros toda quarta-feira, das 9h00 às
16h00. Alunos estagiários voluntários desenvolveram atividades recreativas e de condicionamento físico geral, buscando com
isso, além de fortalecer a atividade com sua
presença, mostrar às pessoas a necessidade
de cuidar da saúde do corpo e da mente.
Em convênio com a Secretaria de Estado
da Educação e Diretoria de Ensino de Catanduva, a ESEFIC ofereceu 60 vagas para alunos
matriculados nos quatro anos de Licenciatura
para desenvolverem atividades junto às escolas
estaduais de Catanduva e Região. O Projeto
Escola da Família, desenvolvido de fevereiro
a dezembro, nos finais de semana, das 9h00 às
17h00, atendeu uma clientela diversificada, formada por crianças, jovens e adultos da comunidade onde está inserida a Unidade Escolar,
oferecendo trabalhos dentro das áreas desportivas, de recreação, artes e outras afins. O projeto destina aos alunos bolsa de estudos, sendo
50% oferecida pela ESEFIC e 50% pelo Governo do Estado de São Paulo.
Durante o ano letivo das Escolas de Ensino Fundamental e Médio é realizada, de abril
a novembro, das 8h00 às 12h00, a Olimpíada Escolar de Esportes e a ESEFIC tem participado, em colaboração com a Diretoria de
Ensino, oferecendo além das acomodações
do ginásio de esportes, alunos estagiários voluntários para atuarem na organização, como

árbitros e apontadores, entre outras. Participaram do evento alunos das categorias juvenil, infantil, mirim e pré-mirim, de ambos os sexos, nas
modalidades de voleibol, basquetebol, futsal, handebol, tênis de mesa, xadrez, dama e atletismo.
Com orientação e coordenação da disciplina
Educação Física Adaptada à 3ª Idade, os alunos
se organizaram em grupos e desenvolveram atividades complementares junto a entidades que
cuidam de idosos. O trabalho foi desenvolvido
no período de 16/08 a 30/09/06 em 15 entidades
de Catanduva e região e beneficiou mais de 1.100
pessoas com atividades físicas, lúdicas e recreativas, alongamento, integração social, mímica,
dança recreativa, folclórica e de salão, relaxamento, roda de violeiros, contador de estórias,
jogos de salão, caminhada, apresentação de músicas eruditas, bingo beneficente, atividades de
estimulação da fala e movimentação articular.

didos em quatro equipes. Entre as provas, doação de sangue e arrecadação de alimentos, sendo
que esta última beneficiou quatro entidades.
Faculdade de Enfermagem de Catanduva (FEC)
A Faculdade de Enfermagem de Catanduva
desenvolveu junto à comunidade projetos, cursos, eventos e prestação de serviços institucionais.

Faculdade de Direito e
Administração Catanduva (FAECA)
Curso de Direito
O curso de Direito ultrapassou, no ano de
2006, o número de mil pessoas que receberam
informações jurídicas e de cidadania. Esse número foi conseguido pelo trabalho específico
das Coordenadorias de Extensão Comunitária
e de Prática Jurídica, o CEPRAJUR.
O Escritório de Assistência Jurídica é um
órgão especializado em atender amplamente a
população. Baseia-se em meios alternativos de
prevenção e solução de litígios, na mediação, e
na arbitragem, buscando promover atividades
de prática e orientação jurídica, grupo de estudos de casos concretos, atividades de conscientização dos direitos da população menos favorecida e noções de cidadania. Orientados pelos
professores auxiliares, os estagiários auxiliam
no encaminhamento dos assistidos aos órgãos
públicos competentes, na facilitação de diálogo
entre as partes litigantes e ingresso de ações judiciais para solução definitiva dos litígios. Em
2006 foram atendidas cerca de 200 pessoas.

O Núcleo de Apoio Jurídico a Entidades
Assistenciais (NAJEA) auxiliou a administração das entidades assistenciais de Catanduva e
região em suas relações jurídicas diuturnas.
Atuando em caráter preventivo, teve a função
de evitar conflitos jurídicos nas diversas interrelações entre a entidade assistencial e a comunidade em que está inserida. Em 2006 foram
atendidas oito entidades conveniadas.
O curso, envolvendo alunos e professores,
promoveu em 2006 debate público sobre atividades assistenciais comunitárias, no auditório
da FAECA, com a participação de 60 pessoas;
abordou o Estatuto do Idoso para 50 pessoas na
Vila São Vicente de Paulo e a ineficácia das leis
penais em face da criminalidade organizada para
100 alunas da Faculdade da Terceira Idade; palestra sobre o Direito e profissões em geral para
50 alunos do cursinho “Sala Extra”; palestra
sobre a importância das eleições para 60 alunas
da Faculdade da Terceira Idade; palestra para
60 alunos que iriam votar pela primeira vez na
Escola Joaquim Alves Figueiredo; palestras e
distribuição de 100 cartilhas “Eleições Limpas”
e 500 folhetos da Associação dos Magistrados
Brasileiros na Praça da República sobre a importância do voto e suas conseqüências.
Curso de Administração
O curso de Administração da Faculdade de
Direito e Administração Catanduva (FAECA)
desenvolveu dois projetos sociais de inclusão
digital, oferecendo cursos básicos de computação em seus laboratórios de informática.

O projeto “Prevenção e Educação em Saúde à comunidade de Catanduva – Hipertensão
e Diabetes”, desenvolvido de março a dezembro, aferiu a pressão arterial e deu orientações
sobre hipertensão arterial nas escolas “Barão do
Rio Branco” “Nestor Sampaio Bittencourt” e
“Joaquim Alves Figueiredo”, no Recinto de Exposições, na Praça da República, na praça principal da cidade de Palmares Paulista, na Sé Catedral Nossa Senhora Aparecida, na Praça Monsenhor Albino e em diversos bairros da cidade,
beneficiando 1.683 pessoas. Participou, também do projeto “O Regional nos Bairros”, atendendo moradores de 24 bairros de Catanduva.
O projeto “Educação em Saúde: a prática
educativa como viabilizadora da promoção e
prevenção da saúde” promoveu, de março a
novembro, palestras educativas, exibição de
teatro de fantoches, dramatização, entrevistas
em emissora de rádio, orientações e distribuição de folhetos informativos a pacientes internados, em escolas estaduais e municipais, praças públicas, recinto de exposições, unidades
básicas de saúde, unidades de saúde da família, enfermarias cirúrgicas e ambulatório de
clínica médica do Hospital Escola Emílio Carlos. Abrangendo variados temas, o projeto beneficiou 3.034 pessoas.
Cinco alunos e uma professora participaram, em julho, do projeto NAPRA – Núcleo de
Apoio à População Ribeirinha da Amazônia
atuando em 12 comunidades ribeirinhas do
baixo Rio Madeira, norte do estado de Rondônia, onde foram feitos 400 atendimentos nas
áreas de saúde da mulher, saúde coletiva e
enfermagem médica.
Através do Projeto de Educação Continuada, quatro professores e 16 alunos deram orientações sobre vários temas a pacientes de Ambulatórios, funcionários da equipe de enfermagem do Hospital Emílio Carlos e agentes comunitários de saúde do município, beneficiando
165 pessoas nos meses de maio e outubro.
No período de 21 a 30 de julho, 8 alunas e
uma professora participaram do Projeto “Vamos ao Meio”, na cidade de Pedra Azul, Vale
do Jequitinhonha (MG), em parceria com a
Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da
Ressurreição. Foi feito um trabalho de educação e prevenção com a população local, totalizando 447 atendimentos, assim como foram
dadas orientações às irmãs e voluntários para
darem continuidade ao trabalho iniciado.
Através de suas Ligas Estudantis (Liga da
Saúde da Mulher, Liga da Saúde Coletiva, Liga
da Urgência e Emergência e Liga da Saúde
Mental), a FEC promoveu palestras de orientações na cidade de Paraíso e em escolas de
Catanduva nos meses de março, junho e novembro, beneficiando 85 pessoas.
A faculdade promoveu durante o ano inúmeros cursos, simpósios, ciclo de debates e
jornadas que beneficiaram profissionais da enfermagem (enfermeiros, técnicos de enfermagem e alunos de graduação) e participou da
Campanha Nacional de Multivacinação no
Centro de Saúde local.

• Liga de Oncologia: atividades práticas
nos ambulatórios do Hospital Emílio Carlos e
centros cirúrgicos dos hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos; participação no Projeto “O Regional nos Bairros”.
• Liga de Pediatria: atividades práticas
nos ambulatórios do Hospital Emílio Carlos;
atividade prática de puericultura na Creche Antonio Nélson Zancaner; participação de alguns
alunos da liga no Projeto “Sara & Cura”; palestras para mães sobre higiene e cuidados gerais na Creche Irmã Sheila; visitas ao Educandário Delfino de Oliveira; participação no Projeto “O Regional nos Bairros” dando orientações sobre acidentes domésticos.
• Liga de Cirurgia Vascular e Angiologia:
participação no Projeto “O Regional nos Bairros”.
• Liga de Cirurgia de Urgência e Trauma:
atividades práticas no ambulatório de queimados; acompanhamento e participação no Resgate Móvel e no SAMU, em parceria com a
Secretaria de Saúde do município; plantões no
Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros e
no SAMU; atividades de simulação de situações de emergência; palestras em escolas da
rede pública e privada; palestras em empresas.

O Projeto “O ABC da Informática”, em
parceria com a Biocana, atendeu pessoas carentes e desempregadas, acima de 18 anos, e
formou 11 pessoas no primeiro semestre. O
Projeto “O bê-a-bá da informática aos Bombeiros Mirins”, dirigido a crianças carentes de
11 a 15 anos que vivem em situação de risco,
beneficiou 29 alunos no primeiro semestre.
A FAECA cedeu seu laboratório de informática e um docente para o projeto “Criança
Doce Energia”, da Usina Cerradinho, oferecendo para 120 crianças e jovens, de janeiro a
dezembro, curso básico de informática.
Através da FAECA Júnior, uma associação
civil sem fins lucrativos, os alunos prestaram serviços e desenvolveram projetos para empresas,
entidades e sociedade em geral nas suas áreas de
atuação, sob a supervisão dos professores.
O Grupo de Desenvolvimento Profissional
(GDP) propiciou a alunos e a oito pessoas da
comunidade, através de vivências, condições
de desenvolver a capacidade de relacionamento
interpessoal, potencializando suas chances no
mercado de trabalho.
No mês de junho foram realizados dois
eventos de conscientização sobre temas de grande importância. A Semana do Meio Ambiente
e Caminhada Ecológica e o 2º Seminário dos
Portadores de Necessidades Especiais no Mercado de Trabalho, com a participação de alunos e da comunidade.
Dois docentes do curso ministraram, de
março a novembro, o curso “Português e Matemática aplicados à Administração”. O curso, nivelamento para ingressantes no curso vindos da escola pública e totalmente gratuito,
beneficiou 100 alunos.
Dia 21 de setembro, a FAECA promoveu a II
Gincana da Amizade, com participação dos alunos dos cursos de Direito e Administração, divi-

O Hospital Emílio Carlos promoveu duas
atividades em comemoração ao Dia Mundial
da Saúde, 07 de abril. No refeitório houve
ginástica laboral, às 10h00, e o setor de Medicina do Trabalho realizou aferição de pressão
arterial dos funcionários em três períodos. 114
funcionários foram atendidos.
Inglês
A Fundação Padre Albino e a Planet Idiomas
assinaram um convênio para o ensino de inglês
aos funcionários e alunos das faculdades.
Hospital Padre Albino
Atendimento – O Hospital Padre Albino
registrou 7.636 internações e 87.373 atendimentos na sua Unidade de Urgência e Emergência pelo SUS, representando 86,8% do total
dos atendimentos, e seu Laboratório de Análises
Clinicas fez 144.605 exames pelo SUS.

Nove alunos participaram no mês de julho
do Projeto NAPRA – Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia realizando
atividades sociais junto a comunidades ribeirinhas do Rio Madeira, no Estado de Rondônia.
Alguns alunos, integrantes da Liga de Pediatria, participaram do Projeto “Sara & Cura”,
iniciativa dos Rotarys de Catanduva, que promove visitas a hospitais com o objetivo de levar alegria aos pacientes, profissionais de saúde e funcionários através da interação de palhaços em atividades lúdicas e dos contadores
de histórias, com leitura de livros infantis para
crianças e pais.
O Grupo de Ajuda Comunitária (GAC)
trabalhou para aproximar o aluno da comunidade, através de ações solidárias, tais como
campanha de doação de sangue, participação
na festa junina da APAE, entre outras.
Implantado há três anos, o Cursinho Preparatório “Sala Extra” funciona em parceria
com a EE Dr. Nestor Sampaio Bittencourt, escola da rede pública de Catanduva. O projeto é
dirigido a alunos das escolas da rede pública
que concluíram ou que cursam a 3ª série do
ensino médio, cujos professores são alunos voluntários da faculdade, em número aproximado de 50. Em 2006 foram oferecidas 120 vagas. .... alunos beneficiados pelo cursinho foram aprovados nos vestibulares.
Os alunos estão desenvolvendo um trabalho de prevenção do uso abusivo de álcool
entre estudantes de 2º grau envolvendo 1.000
estudantes do ensino fundamental e médio,
sob a supervisão de dois professores.
A faculdade promoveu durante o ano congressos, jornadas, mesas redondas, simpósios,
cursos e cursos de atualização.

Hospital Emílio Carlos
Atendimento – O Hospital Emílio Carlos,
que atende exclusivamente pelo SUS, registrou 5.711 internações e 52.387 atendimentos
no seu Ambulatório de Ensino. Seu Laboratório de Análises Clínicas fez 266.012 exames.

Dia da Humanização
Valorizar o funcionário para que ele se
conscientize da importância da humanização no trato com os pacientes. Esse foi o
objetivo do Dia H realizado dia 30 de novembro pelos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, envolvendo aproximadamente
mil funcionários nas atividades promovidas durante todo o dia, das 7h00 às 16h00.

Convênio com o Governo de Angola
A Fundação Padre Albino, através de convênio celebrado com o Governo de Angola,
ofereceu bolsas de estudo para os cursos de
Direito, Administração e Enfermagem a quatro alunos daquele país.
Atividades para idosos

Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA)
A Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA) desenvolveu atividades de extensão relacionadas às atividades científicas, culturais e
outras, articuladas de maneira que os alunos em
formação, os profissionais já formados e a comunidade tenham acesso aos conhecimentos técnicos e científicos de modo adequado.
Através de suas Ligas Estudantis, a FAMECA prestou serviços à comunidade, tais como:
• Liga do Coração: participação no Projeto
“O Regional nos Bairros”, dando informações à
população sobre “Avaliação do risco de IAM”.
• Liga da Dor: visita à Comunidade Terapêutica “Lírio dos Vales”; participação na 2ª
fase da Campanha de Multivacinação e no Projeto “O Regional nos Bairros”.
• Liga de Ginecologia: participação no Projeto “O Regional nos Bairros”.
• Liga de Endocrinologia e Diabetes: atividades práticas nos ambulatórios do Hospital
Emílio Carlos; campanha de aferição de glicemia na Praça; aferição de glicemia, palestras e
acompanhamento mensal de diabéticos no Sesc
de Catanduva; participação no Projeto “O Regional nos Bairros”.
• Liga de Medicina Esportiva: participações
nos Projetos “Ação Cidadania” e “O Regional
nos Bairros”.
• Liga de Medicina de Família: visitas domiciliares na comunidade, acompanhando os
agentes comunitários do Programa de Saúde
da Família da Secretaria de Saúde do município; ciclo de palestras (sexualidade, DST/AIDS,
drogas, gravidez na adolescência) nas escolas
públicas e particulares do ensino fundamental
e médio do município; participação nos Projetos “O Regional nos Bairros” e “Jardim Secreto” (junto às crianças da APAE) e de mutirão
contra o câncer de mama, em parceria com as
Ligas de Radiologia e Oncologia.
• Liga de Nefrolitíase: atividades práticas
nos ambulatórios do Hospital Emílio Carlos e
visitas ao Setor de Hemodiálise do Hospital
Padre Albino; desenvolvimento do Projeto
Asilo (prevenção de infecção de vias urinárias
nos idosos).

Aferição da Pressão

O Recanto Monsenhor Albino realiza, quinzenalmente, para os seus 62 idosos, de ambos os
sexos, diversas atividades recreativas, religiosas,
de entretenimento, passeios e comemorações, assim como palestras para seus funcionários.

O Dia H foi iniciado nos dois hospitais
com um café da manhã e proporcionou aos
funcionários orientação nutricional, diagnóstico clínico/odontológico, sessões com cabeleireiro e manicure, ginástica laboral, show
de mágica, sessões de massagem corporal, facial e relaxamento e sessão de cinema. Os funcionários ainda tiveram a oportunidade de
mostrar seus talentos expondo e comercializando trabalhos manuais como bordado, tricô,
crochê, pedrarias, doces e artesanato.
Espetáculo de dança gratuito

Administração Central – Recursos
Humanos
Vacinação contra a gripe
O Serviço Especializado em Segurança e
Medicina do Trabalho (SESMT), em parceria
com a Faculdade de Enfermagem, realizou,
nos dias 11 e 12 de maio, campanha de vacinação contra a gripe para os funcionários dos
hospitais Emilio Carlos e Padre Albino, Coordenadoria Geral, FAMECA e FEC. Foram vacinados 371 funcionários.
Treinamentos
O Serviço Especializado em Segurança e
Medicina do Trabalho (SESMT) promoveu treinamentos para os colaboradores dos Serviços
de Enfermagem e Higiene e Limpeza dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, funcionários em geral e alunos da faculdade de medicina orientando-os sobre temas relacionados às
suas atividades. Os treinamentos foram ministrados durante a jornada de trabalho e beneficiaram 390 colaboradores e 59 alunos de medicina. O SESMT também promoveu cursos
para integrantes das CIPAs da Fameca e dos
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos.
Docentes da Faculdade de Enfermagem ministraram aula de Educação Continuada sobre
Humanização do Parto e Nascimento, dias 9 e
l6 de fevereiro, das 7h30 min às 11h30min, a
30 enfermeiros dos hospitais Padre Albino e
Emílio Carlos e funcionários do setor Materno
Infantil. O objetivo foi o de familiarizar os
profissionais de saúde com a assistência obstétrica humanizada.

O Padre Albino Saúde promoveu dia
21 de setembro, no Teatro Municipal, com
entrada franca, a apresentação do espetáculo “Superando Limites”, pelo grupo Balé de
Cegos “Fernanda Bianchini”, de São Paulo.
Composto por bailarinas cegas, o grupo emocionou os presentes com a beleza dos movimentos perfeitamente sincronizados.
Reciclagem de Lixo
Os funcionários do Hospital Emílio
Carlos contribuíram com 3.491 quilos para
o projeto de coleta de lixo reciclável. O lixo
foi vendido e a verba utilizada para compra
de 206 peças de uniformes para os diversos
setores, beneficiando 103 funcionários.
Os funcionários do Hospital Padre Albino contribuíram com 26.400 quilos, 5.530
unidades plásticas e 8.852 unidades de ferro
e latas para o projeto de coleta de lixo reciclável. O produto foi vendido e a renda aplicada na compra de uniformes para diversos
setores, beneficiando 167 funcionários.
Catanduva, 30 de Abril de 2.006.
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