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BALANÇO SOCIAL DA FUNDAÇÃO PADRE ALBINO EM 2007
Informamos abaixo os principais projetos, benefícios e ações sociais realizadas para a comunidade de Catanduva e Região e os seus números no modelo
formatado pelo IBASE. A Fundação Padre Albino é uma Entidade Filantrópica que atua na cidade de Catanduva há 82 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.
1 - Identificação
Nome da instituição: FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
Tipo/categoria (conforme instruções):
Natureza jurídica:[ ] associação [ X ] fundação [ ] sociedade
Sem fins lucrativos?[ X ] sim [ ] não
Isenta da cota patronal do INSS?[ X ]sim [ ] não
Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [X ] sim [ ] não
Possui registro no: [ X ] CNAS [ X ] CEAS [ X ] CMAS
De utilidade pública? [ ] não Se sim, [ X ] federal [ X ] estadual [ X ] municipal
Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [ ] sim [ X ] não
2 - Origem dos recursos
2007 Valor (mil reais) 2006 Valor (mil reais)
Receitas Totais
65.146.646
55.698.789
a. Recursos governamentais (subvenções)
2.915.181
941.023
b. Doações de pessoas jurídicas
829.417
826.732
c. Doações de pessoas físicas
921.905
706.773
d. Contribuições
0
0
e. Patrocínios
0
0
f. Cooperação internacional
0
0
g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos
59.883.601
52.331.385
h. Outras receitas
596.543
892.876
3 - Aplicação dos recursos
2007 Valor (mil reais) 2006 Valor (mil reais)
Despesas Totais
59.747.994
53.831.503
a. Proj., progr. e ações sociais (excluindo pessoal)
0
0
b. Pessoal (salários + benefícios + encargos)
25.954.977
24.689.787
c. Despesas diversas (somatório das desp.abaixo)
33.793.018
29.141.716
Operacionais
29.963.470
27.709.778
Impostos e taxas
170.926
82.537
Financeiras
790.178
1.234.602
Capital (máquinas + instalações + equipamentos) 1.640.040
49.550
Outras (Terrenos e Benfeitorias em imóveis)
1.228.404
65.248
4 - Indicadores sociais internos
2007 Valor (mil reais) 2006 Valor (mil reais)
a. Alimentação
91.080
94.255
b. Educação
305.774
234.978
c. Capacitação e deenvolvimento profissional
7.674
6.868
d. Creche ou auxílio-creche
2.023
2.510
e. Saúde
0
0
f. Segurança e medicina no trabalho
31.388
22.356
g. Transporte
0
0
h. Bolsas/estágios
0
0
i. Outros
212.034
161.549
Total - Indicadores sociais internos
649.973
522.516
5 - Proj., ações e contr. p/ a soc.
a. Assistência jurídica
b. Esporte, Cultura e Lazer

2007 Valor (mil reais)
Nº pessoas benef.:120
Nº entidades benef.: Nº pessoas benef.:957
Nº entidades benef.: 37

2006 Valor (mil reais)
Nº pessoas benef.: 200
Nº entidades benef.: Nº pessoas benef.: 1.270
Nº entidades benef.: 40

A Fundação Padre Albino, através das Faculdades Integradas Padre Albino, cumprindo seu
papel social, investiu em ações para aproximar
seus acadêmicos da comunidade. Através das Coordenadorias de Extensão dos cursos de Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem e
Medicina foram desenvolvidos projetos e atividades, ministrados cursos e palestras, dadas orientações e prestados serviços institucionais que beneficiaram um grande número de pessoas, desde
crianças até idosos, de Catanduva e região.

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Condicionamento físico
O curso ofereceu aulas gratuitas de condicionamento físico para a terceira idade, ministradas
toda segunda e quarta-feira das 15h00 às 16h00,
beneficiando 39 pessoas.

c. Inclusão Digital

Nº pessoas benef.180
Nº entidades benef. - 04
d. Assessorias/Consultorias
Nº pessoas benef. 274
Nº entidades benef. e. Educação popular, alfabetização Nº pessoas benef. 4.525
Nº entidades benef. f. Saúde e Saneamento
Nº pessoas benef. 3.034
Nº entidades benef. f. Segurança no Trabalho
Nº pessoas benef. 2.344
Nº entidades benef. -

Nº pessoas benef. 140
Nº entidades benef. - 04
Nº pessoas benef. 108
Nº entidades benef. Nº pessoas benef. 3.488
Nº entidades benef. Nº pessoas benef. 2.326
Nº entidades benef. Nº pessoas benef.
Nº entidades benef. -

6 - Outros indicadores
Nº total de alunos(as)
Nº de alunos(as) com bolsas integrais
Valor total das bolsas integrais
Nº de alunos(as) com bolsas parciais
Valor total das bolsas parciais
Nº de alunos(as) c/ bolsas de Inic. Científica e de Pesquisa
Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa

2007
2.275
111
R$ 631.538
890
R$ 1.065.610
0
-

2006
2.243
139
R$ 664.325
754
R$ 918.937
0
R$ 0

2007
1.522
188
300
45,87%
1.025
2,05%
43
R$ 710
50
R$ 710
189
0,33%
53
R$ 791
1.333
R$ 941
28
0
46
R$ 680

2006
1.492
206
276
45,71%
1.032
2,04%
42
R$ 680
49
R$ 680
93
0,08%
55
R$ 819
1.310
R$ 972
12
0
37
R$ 615

2007
214
44

2006
197
44

7 - Indicadores sobre o corpo funcional
Nº total de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de prestadores(as) de serviço
% de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na instituição
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Idade média das mulheres em cargos de chefia
Salário médio das mulheres
Idade média dos homens em cargos de chefia
Salário médio dos homens
Nº de negros(as) que trabalham na instituição
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia
Salário médio dos(as) negros(as)
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição
Salário médio dos(as) brancos(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de voluntários(as)
Nº portadores(as) necessidades especiais
Salário médio portadores(as) necessidades especiais
8 - Qualificação do corpo funcional
Nº total de docentes
Nº de doutores(as)

tanduva, 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.

Apoio a deficientes visuais
O Projeto DV de Bem com a Vida ofereceu atividades físicas, recreativas, desportivas e culturais 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 14h00 às 17h00, o projeto ofereceu atividades com a finalidade de promover a inclusão social,
melhoria da capacidade física, da habilidade motora
e das oportunidades sociais, como trabalho e convívio com pessoas não deficientes. Participaram do
projeto 25 deficientes visuais.

Dia do Desafio

Ginástica laboral
Alunos do 3º ano, orientados por um professor, participaram de atividades extra-classe com o
objetivo de divulgar e conscientizar empregadores e empregados sobre a importância do Programa de Ginástica Laboral nas empresas executado
por profissionais da área. Foram visitados diversos segmentos do comércio e indústria de Catanduva e região, onde os alunos proferiram palestras informativas e ministraram vivências práticas
com os funcionários das empresas.
As atividades foram desenvolvidas com a participação de 110 alunos, que visitaram 37 empresas, atendendo aproximadamente 620 trabalhadores de todos os segmentos.

Faculdade da Terceira Idade
A Faculdade da 3ª Idade, buscando mostrar aos
seus alunos a importância da responsabilidade social, promoveu campanhas beneméritas, como arrecadação de alimentos para a Paróquia Imaculada
Conceição; arrecadação de leite condensado para a
ONG Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV
Aids - Núcleo Catanduva; arrecadação de produtos
de higiene pessoal (sabonetes e pasta dental) para o
Recanto Monsenhor Albino; Gincana da Solidariedade, com arrecadação de 2.870 fraldas geriátricas
para o Recanto Monsenhor Albino; arrecadação de
brinquedos para a Creche do Parque Flamingo;
realização de um chá da tarde, com brincadeiras,
para os idosos do Recanto Monsenhor Albino.

Recreação solidária
Desenvolvido junto aos internos do “Hospital
Psiquiátrico Espírita Mahatma Ghandi”, de Ca-

Em parceria com o SESC/Catanduva e Prefeitura
do Município, o curso, através do seu corpo docente
e discente, participou da organização e realização do
Dia do Desafio (Dia da Atividade Física), que tem
por objetivo a valorização e a iniciativa da prática de
uma atividade física durante 15 minutos todos os
dias. Toda programação realizada foi especificamente voltada para a comunidade local, sendo que nas
cidades da região, alunos do curso coordenaram as
atividades, a convite das Prefeituras locais.

Escola da Família
Em convênio com a Secretaria de Estado da Educação e Diretoria de Ensino de Catanduva, o curso
ofereceu 40 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, atende 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 Mantenedora e
50% pelo Governo do Estado de São Paulo.

Projeto Eseficriando
Com o objetivo de educar e sociabilizar, o curso e
o Centro Social Urbano (CSU) firmaram uma parceria para a realização do Projeto Eseficriando, que
teve por objetivo o atendimento gratuito a crianças
de 9 a 14 anos, de ambos os sexos, com o objetivo de
atender as comunidades carentes com prática esportiva; educar e socializar as crianças através do esporte; reduzir a evasão escolar; promover a integração e
a inserção social, afastar as crianças da criminalidade
e das drogas, ensinar os valores éticos e morais da
cidadania através do esporte e difundir, democratizar e estimular o aprendizado das modalidades de
voleibol, handebol, ginástica olímpica e natação.

Nº de mestres(as)
Nº de especializados(as)
Nº de graduados(as)
Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo
Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)
Nº de graduados(as)
Nº de graduandos(as)
Nº de pessoas com ensino médio
Nº de pessoas com ensino fundamental
Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto
Nº de pessoas não-alfabetizadas

65
86
19
1.308
1
294
79
740
48
144
2

65
86
2
1.295
1
304
77
718
53
140
2

9 - Informações relevantes quanto à ética, transparência e responsabilidade social
Relação entre a maior e a menor remuneração
2007: 0,0
O processo de admissão de empregados(as) é:
2007: 10% por indicação 90% por seleção/concurso
A instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade em seu
quadro funcional?
2007: [ ] sim, institucionalizada [ x] sim, não institucionalizada [ ] não
Se “sim” na questão anterior, qual?
2007: [x ] negros [ ] gênero [ ] opção sexual [x ] portadores(as) de necessidades
especiais
A organização desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade entre
alunos(as) e/ou beneficiários(as)?
2007: [ ] sim, institucionalizada [ x] sim, não institucionalizada [ ] não
Se “sim” na questão anterior, qual?
2007: [ ] negros [ ] gênero [ ] opção sexual [ ] portadores(as) de necessidades
especiais
Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de responsabilidade
social e ambiental:
2007: [ ] não são considerados [ x] são sugeridos [ ] são exigidos
A participação de empregados(as)
2007: [ ] não ocorre [ x] ocorre em nível de chefia no planejamento da instituição:
[ ] ocorre em todos os níveis
Os processos eleitorais democráticos para escolha dos coordenadores(as) e diretores(as)
da organização:
2007: [ ] não ocorrem [ ] ocorrem regularmente [ x] ocorrem somente p/cargos
intermediários
A instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o acompanhamento de:
2007: [x ] ensino e pesquisa [ ] todas ações/atividades
[ x] experimentação animal/vivissecção [ ] não tem

O projeto contou com a participação de um docente,
oito estagiários e 86 crianças inscritas, com uma programação realizada de 3ª a 6ª feira, das 13h30 às 16h00, de
agosto a dezembro, nas dependências do CSU.

O curso foi voltado preferencialmente aos alunos do quinto ano, sendo facultado também aos
alunos do quarto ano.

Projeto “Incorporando as diferenças”

Docentes e alunos do curso participaram, dia
19 de junho, de um debate na Câmara Municipal
sobre Reforma Política.

O curso, através do seu laboratório de Fisiologia e
Avaliação Física, firmou parceria com a CELT (Coordenadoria de Esportes, Lazer e Turismo do município de Catanduva) para o desenvolvimento de várias atividades.
Uma das atividades foi realizada dia 20 de setembro quando os participantes do Projeto “Incorporando as diferenças” foram avaliados por profissionais
da área da saúde, como educadora física, médica,
dentista e enfermeira.

Projeto “Alimentação Saudável”
O curso participou do projeto “Alimentação Saudável e Qualidade de Vida”, desenvolvido junto aos alunos do Colégio de Aplicação Unifipa pelos cursos das
FIPA, sendo responsável pela avaliação nutricional,
em conhecer o padrão alimentar das crianças e oferecer atividades físicas e lúdicas e práticas desportivas.
No encerramento do projeto, em novembro, foi
apresentado aos pais o resultado da avaliação nutricional feita junto aos alunos e dadas orientações e dicas
sobre alimentação e da importância de estimulá-los
para a realização de atividades físicas.

CURSO DE DIREITO
Assistência jurídica gratuita
O Centro de Prática Jurídica (Ceprajur), instalado
na rua São Leopoldo, 70, Solo Sagrado, onde oferece
assistência jurídica gratuita à população, atendeu cerca
de 120 pessoas em 2007, contando com 27 estagiários
(alunos do 3º, 4º e 5º anos) e dois professores.

Debate

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
Inclusão digital
O curso desenvolveu dois projetos sociais de
inclusão digital, oferecendo cursos básicos de
computação em seus laboratórios de informática.
O Projeto “O ABC da Informática” atendeu
pessoas carentes e desempregadas, acima de 18
anos, e formou nesse ano 07 pessoas. 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 nesse
ano 53 alunos.
O curso cedeu seu laboratório de informática e
um docente para o projeto “Criança Doce Energia”, da Usina Cerradinho, oferecendo para 120
crianças e jovens, de fevereiro a dezembro, curso
básico de informática duas vezes por semana.

Empresa Júnior
Os alunos do curso, através da FAECA Júnior,
empresa de consultoria sem fins lucrativos, prestaram serviços e desenvolveram projetos para empresas, entidades e sociedade em geral nas suas
áreas de atuação, sob a supervisão dos professores.
No dia 31 de março, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE),
participaram do Projeto Ação Global, no Recinto
de Exposições “João Zancaner”, das 9h00 às 17h00,
preenchendo currículos e encaminhando as pessoas para vagas de emprego. Durante a atividade
foram elaborados 80 currículos e realizados 170
encaminhamentos para vagas de emprego.

Bolsa de Talentos

Apoio Jurídico a Entidades Assistenciais
O Centro de Prática Jurídica (Ceprajur), que oferece
assistência jurídica gratuita à população, atendeu cerca
de 120 pessoas em 2007, contando com 27 estagiários
(alunos do 3º, 4º e 5º anos) e dois professores.

Aperfeiçoamento
Com o objetivo de fornecer, aos alunos, novos subsídios sobre as mudanças do Processo Civil, o curso
realizou, aos finais de semana, jornadas de atualização
e aperfeiçoamento em Processo Civil. Em aulas ministradas gratuitamente, todos os sábados, os professores
da cadeira de Processo Civil revezaram-se para esclarecer as alterações legislativas no campo processual.

A FAECA Júnior lançou o Programa Bolsa de
Talentos, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, Paróquia Imaculada Conceição, APAE e curso de Educação Física, dividido em três projetos.
Projeto Estágio – visa aproximar alunos do
curso de Administração aos empresários de Catanduva e Região através do cadastro e organização
dos currículos de alunos interessados em estágio e
a solicitação das empresas. O cadastro dos alunos e
solicitação das empresas é feito através do site da
Faeca Jr. com links no site da ACE e Paróquia
Imaculada Conceição.
Projeto Emprego - voltado para pessoas que
buscam empregos de nível operacional básico, sem
formação, é realizado em parceria com a Paróquia
Imaculada Conceição e com a ACE/Catanduva. O
procedimento para busca é o mesmo, através do site
da Faeca Jr e links no site da ACE e da paróquia.
Projeto Emprego para portadores de necessidades especiais – no site www.faecajunior.com.br,
com links para os sites da ACE e Paróquia Imacu-
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lada Conceição, há um cadastro com nomes de
pessoas portadoras de necessidades especiais e as
organizações interessadas fazem a solicitação.

Na praça
Dias 21, 22 e 23 de agosto, das 8h00 às 17h00, a
Faeca Júnior desenvolveu, na Praça da República, a
atividade “Sebrae na Rua”, quando foram feitos cadastramentos de pessoas com interesse em
emprego, através do Programa Bolsa de Talentos,
além do preenchimento de currículos. Durante o
período foram feitos mais de 80 atendimentos.

Desenvolvimento Profissional
O Grupo de Desenvolvimento Profissional propiciou a 24 alunos e pessoas da comunidade, através de vivências, condições de desenvolver a capacidade de relacionamento interpessoal, potencializando suas chances no mercado de trabalho.

Conscientização
Em setembro, no Teatro Municipal, foi realizado o
Seminário sobre a inclusão de portadores de necessidades especiais, com a participação de alunos e da comunidade, com apresentações e exposições sobre o tema.

desenvolvimento sustentável para comunidades ribeirinhas. O grupo levou multimídia e apostilas educativas, além de medicamentos e alimentos arrecadados
junto à comunidade.

Inglês

Educação em Saúde em empresa

Convênio com o Governo de Angola

O curso desenvolveu no mês de junho o Programa
“Educação em Saúde no Trabalho” na empresa Eletro
Metalúrgica Vent Delta, com alunos do 3º ano. Os
trabalhadores da empresa foram divididos em três grupos de até 50 componentes e assistiram palestras sobre
Diabetes, Hipertensão e Qualidade de Vida no Trabalho; AIDS e Equipamento de Proteção Individual.

Museu de Anatomia
O curso criou o Projeto Museu Itinerante de Anatomia com o objetivo de introduzir conceitos básicos
sobre Anatomia Humana que permitam aos alunos
do ensino fundamental conhecer o corpo humano e
propiciar o ensino-aprendizagem aos seus alunos da
2ª série. O projeto foi apresentado em escolas de
Catanduva, beneficiando 201 alunos com idade entre 5 e 16 anos.

Crianças carentes

Aulas de reforço
Dois docentes do curso ministraram, de abril a
julho, 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.

Apoio a pequenos empresários
O curso promoveu, em junho, o 2º Encontro de
Micro e Pequenos Empresários da Região de Catanduva para debater sobre a real situação das Micros e Pequenas Empresas e suas práticas administrativas e realizar um estudo sobre o novo sistema
de tributação para Micro e Pequenas Empresas, o
Super Simples. O Encontro foi gratuito e voltado
para alunos da faculdade e público de interesse.

CURSO DE ENFERMAGEM
Prevenção e Educação em Saúde
O Programa “Prevenção e Educação em Saúde
à comunidade de Catanduva – Hipertensão e Diabetes”, desenvolvido de março a novembro, aferiu a
pressão arterial e/ou glicemia e deu orientações quanto à prevenção do diabetes e hipertensão arterial em
atividade realizada no Recinto de Exposições, nos
Jogos Regionais dos Idosos, realizados em Catanduva, na Polícia Rodoviária, Igreja Adventista, na escola “Joaquim Alves Figueiredo” e nas Casas Pernambucanas, beneficiando 2.136 pessoas.

Promoção e Prevenção da Saúde
O Programa “Prevenção e Educação em Saúde
à comunidade de Catanduva – Hipertensão e Diabetes”, desenvolvido de março a novembro, aferiu
a pressão arterial e/ou glicemia e deu orientações
quanto à prevenção do diabetes e hipertensão arterial em atividade realizada no Recinto de Exposições, nos Jogos Regionais dos Idosos, na Polícia
Rodoviária, Igreja Adventista, na escola “Joaquim
Alves Figueiredo” e nas Casas Pernambucanas, beneficiando 2.136 pessoas.

Vale do Jequitinhonha
Oito alunos da 4ª série, coordenados por uma
docente, participaram do Projeto Vamos ao Meio,
na cidade de Pedra Azul (MG), de 28 de julho a 4
de agosto, em parceria com a Congregação das
Irmãs de Nossa Senhora da Ressurreição. Localizada no Vale do Jequitinhonha, a região é classificada
como a mais pobre do Brasil.
Os alunos atuaram na periferia da cidade, no presídio local, povoados, e atenderam nas casas de quem
não podia se deslocar. Realizaram atividades educativas, abordando temas como saúde da mulher, cuidados com a água, DST/AIDS, parasitose, saúde bucal,
auto-exame de mama e prevenção do câncer ginecológico fazendo um total de 479 atendimentos.

Na Amazônia
Duas alunas do curso participaram do NAPRA
(Núcleo de Apoio às Populações Ribeirinhas da Amazônia) no Estado de Rondônia no mês de julho com
o objetivo de promover ações de saúde, educação e

Feira de Talentos
mente com a Secretaria Municipal de Saúde, do Projeto “Ação Global”.

Na Amazônia
Quatro alunos do curso participaram novamente
do NAPRA (Núcleo de Apoio às Populações Ribeirinhas da Amazônia) no Estado de Rondônia no mês
de julho. O grupo levou multimídia e apostilas educativas elaboradas pelos integrantes do projeto, material necessário para a atuação, além de medicamentos e alimentos arrecadados junto à comunidade.

As Ligas Estudantis de Saúde da Mulher, da Saúde
Coletiva, da Urgência e Emergência e da Saúde Mental desenvolveram inúmeras atividades, tais como Primeiros Socorros na Etapa Regional Paulista de Karatê,
aula expositiva em hospital, palestras e mesa redonda.

Diabetes
Docente e alunos promoveram palestras na unidade do Sesc local, para 32 pessoas, e deram entrevista
em emissora de rádio sob o tema “O Diabetes Melito
– Aprendendo conviver, prevenir, manter e promover a saúde individual e coletiva”.

Eventos
Foram promovidos durante o ano Cursos, Encontros, Oficinas, Palestras, Capacitações Científico-tecnológicas e Semanas beneficiando cerca de
800 profissionais, acadêmicos da área da saúde e
estudantes dos cursos técnicos em enfermagem com
o objetivo de atualização e incentivo à melhoria da
assistência prestada.

O curso firmou parceria com o jornal local O Regional para participação no projeto O Regional nos
Bairros. Alunos deram orientações aos moradores
dos 11 bairros visitados. Aproximadamente três mil
pessoas foram atendidas. O curso promoveu durante
o ano congressos, jornadas, mesas redondas, simpósios, cursos e cursos de atualização.

COLÉGIO DE APLICAÇÃO UNIFIPA
Durante a Semana Monsenhor Albino, em setembro, o Colégio mobilizou os alunos da Educação
Infantil e Ensino Fundamental I para arrecadação de
material de higiene e limpeza, doados ao Recanto
Monsenhor Albino, além de roupas, para crianças de
0 a 3 anos, e brinquedos, doados para a Pediatria do
Hospital Padre Albino.

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

Campanhas de Vacinação e visitas
Docentes e alunos participaram das campanhas de
multivacinação contra a Poliomielite e contra a varicela em Unidade Básica de Saúde e Escola Municipal
de Ensino Infantil. Os alunos fizeram também visitas
programadas a entidades e hospitais para capacitação
científico-tecnológica/responsabilidade social.

sua Unidade de Urgência e Emergência pelo SUS,
representando 78% do total dos atendimentos, e
seu Laboratório de Análises Clinicas fez 140.291
exames pelo SUS.

Biblioteca
O Hospital Padre Albino, por iniciativa do Museu
Padre Albino e em parceria com a AVOHPA – Associação dos Voluntários do Hospital Padre Albino –
formou uma biblioteca, instalada em sala própria.
Sob a responsabilidade da AVOHPA, a biblioteca
conta com cerca de 700 livros nos mais variados
gêneros: infantis, juvenis e adultos; coleções de romances; enciclopédia; livros religiosos, entre outros.

HOSPITAL EMILIO CARLOS
Atendimento – O Hospital Emilio Carlos, que
atende exclusivamente pelo SUS, registrou 5.365
internações e 57.058 atendimentos no seu Ambulatório de Ensino. Seu Laboratório de Análises Clínicas fez 266.785 exames.

Dia da Humanização
Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos realizaram em novembro o Dia H (Dia da Humanização), com o objetivo de valorizar o funcionário
para que ele se conscientize da importância da humanização no trato com os pacientes. Os funcionários dos hospitais foram envolvidos em atividades
promovidas durante todo o dia, das 8h00 às 16h00:
café da manhã, corte de cabelo, depilação de buço,
retirada de sobrancelha, distribuição de algodão
doce, demonstração de perfumes, banca de promoções, atividades recreativas e jogos, limpeza facial, cursos de bola de natal e fuxico, diagnóstico
clínico odontológico e sessão de cinema.

Reciclagem de Lixo

CURSO DE MEDICINA
O curso 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, o
curso prestou serviços à comunidade, tais como:
- Liga do Coração: palestras em escolas públicas.
- Liga de Ginecologia: palestras em escolas públicas
e participação no Projeto “O Regional nos Bairros”.
- Liga de Endocrinologia e Diabetologia: prestação de serviços voluntários à população, mensalmente, no Sesc de Catanduva; palestras em escolas
públicas e privadas.
- Liga de Medicina de Família: visitas domiciliares, acompanhando os agentes comunitários do Programa de Saúde da Família da Secretaria de Saúde do
município; participação no Projeto “Núcleo do Idoso”, realizado juntamente com o Projeto Vila, na Vila
São Vicente de Paulo.
- Liga de Oncologia: esclarecimentos à população.
- Liga de Pediatria: palestras na Casa da Criança “Sinharinha Netto” e em escolas públicas e privadas; participação em campanha de vacinação e aleitamento materno
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.
- Liga de Radiologia: esclarecimentos à população.
- Liga de Cirurgia Vascular e Angiologia: palestras em escolas públicas, empresas e usinas, nesta
última com medida de glicemia, colesterol e aferição
da pressão arterial.
- Liga de Cirurgia de Urgência e Trauma: 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 em parceria com o Resgate e o SAMU.
- Liga de Gastroenterologia e Gastrocirurgia: esclarecimento à população.
Além das atividades acima, todas as Ligas se envolveram no ELEC – Encontro das Ligas Estudantis
de Catanduva, que teve por objetivo uma abordagem intensa da população, oferecendo informações,
esclarecimentos e atividades de saúde, como aferição
de pressão arterial, medida de colesterol, glicemia,
índice de massa corpórea, entre outros.
Neste ano de 2007, as Ligas participaram, junta-

O Grupo de Trabalho em Humanização (GTH)
dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos promoveu Feiras de Talentos, proporcionando a seus funcionários a exposição de trabalhos manuais confeccionados por eles - artesanato, pintura, doces e
salgados, bijuterias e trabalhos em tecidos, como
panos de prato. O objetivo é que os funcionários
possam desenvolver e divulgar seus talentos, assim
como contribuir para o aumento da renda familiar.
As feiras são realizadas a cada dois meses.

HOSPITAL PADRE ALBINO
Cursinho preparatório para vestibulares
Atendimento – O Hospital Padre Albino regise concursos
trou 9.372 internações e 68.318 atendimentos na

Nos bairros

Ligas Estudantis

O curso realizou, em novembro, o 2º Encontro
sobre Gestão Ambiental, abordando assuntos relativos à legislação e certificações ambientais e projetos desenvolvidos por empresas regionais e relacionados a postos de combustíveis.
Um dos objetivos do Encontro foi o de apresentar as ações e projetos ambientais desenvolvidos
pelas organizações da região. Participaram do evento de mais de 150 pessoas, entre alunos, representantes de empresas e público de interesse.

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 seis alunos daquele país.

Acadêmicos e docentes do curso ofereceram o
Sala Extra, cursinho preparatório para vestibulares e
outros concursos, gratuito, destinado a alunos que
concluíram ou estão cursando o ensino médio em
escolas da rede pública. Foram beneficiados 50 alunos, de março a novembro.

Dentro da programação da Semana Monsenhor Albino, o curso promoveu, dia 18 de setembro, no Teatro
Municipal, apresentação musical, teatral e de dança, em
parceria com a Usina Cerradinho e a Associação Lar da
Criança Dona Lola Zancaner. Dirigida a entidades assistenciais, a atividade beneficiou 425 crianças.

Gestão ambiental

A Fundação Padre Albino e a Planet Idiomas
mantém convênio que possibilitou o ensino de inglês aos funcionários e alunos das faculdades.

Consciência saudável
O Recanto realizou de 20 a 23 de novembro a sua
IV Semana da Consciência Saudável, que teve o objetivo de através de novos conhecimentos contribuir
para que seus funcionários tenham uma melhor qualidade de vida. A Semana proporcionou palestras sobre
qualidade de vida, relacionamento interpessoal e qualidade de vida na alimentação.

Prosseguindo com o projeto de reciclagem de
lixo, os funcionários do Hospital Padre Albino
contribuíram com 14.400 kg de papelão, 7.950
kg de papel, 4.470 kg de plástico, 4.750 unidades
de galões plásticos de 5 litros, 2.660 kg de vidros
e sucatas (latas e ferro). O produto foi vendido e
a renda, de R$ 4.998,90, será aplicada na adequação do local de armazenação do lixo reciclável.

PADRE ALBINO SAÚDE
Medicina Preventiva

O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), em parceria com o curso
de Enfermagem, realizou, nos dias 16, 17 e 18 de
maio, campanha de vacinação contra a gripe para os
funcionários dos hospitais Emilio Carlos e Padre Albino, Coordenadoria Geral, Medicina, Enfermagem
e Recanto Monsenhor Albino. Foram vacinados 387
funcionários.

O Padre Albino Saúde lançou o seu projeto de
Medicina Preventiva, cujo objetivo é, através da
difusão de informações, aliada ao acompanhamento de pacientes feito por equipe multidisciplinar, garantir o bem-estar de seus associados. Os
usuários encaminhados recebem orientações médicas até atingir o objetivo estabelecido para cada
caso e, além de todos estes cuidados, recebem
informações, através de palestras, campanhas e
trabalhos em grupo para levarem uma vida mais
saudável. O projeto traz como linha de cuidados a
obesidade (adulta e infantil), o diabetes mellitus e
a hipertensão arterial sistêmica, além de oferecer
atividades exclusivas para mulheres, como prevenção de câncer de mama e orientação a gestantes, e cuidados especiais com a terceira idade.

Treinamentos

Curso de Gestantes

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL –
RECURSOS HUMANOS
Vacinação contra a gripe

O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) promoveu treinamentos
para funcionários dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, cursos de Medicina e Enfermagem, orientando-os sobre temas relacionados às suas atividades.
Também promoveu cursos para integrantes das CIPAs dos cursos de Administração, Direito e Medicina, Colégio de Aplicação, Padre Albino Saúde e dos
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos e para brigadas de incêndio do curso de Educação Física e Colégio de Aplicação. A Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH), Setor de Psicologia, Serviço de Enfermagem e Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos também ministraram treinamentos. Os 62
cursos e treinamentos foram ministrados durante a jornada de trabalho e beneficiaram 2.344 funcionários.

Ginástica Laboral
O SESMT e a Equipe de Fisioterapia implantaram
a ginástica laboral para os funcionários dos hospitais
Padre Albino e Emílio Carlos, beneficiando mais de
mil funcionários. A orientação dada é que os funcionários façam os exercícios na chegada ao trabalho e
após o intervalo do almoço, diariamente, inclusive
nos finais de semana, em casa.

Em 2007, o Padre Albino Saúde promoveu,
gratuitamente, dois cursos para gestantes, beneficiando 91 mulheres da comunidade. Além das
orientações dos profissionais, o plano ofereceu
o Kit do Bebê Padre Albino Saúde e sorteou
vários brindes às participantes.

Catanduva, Abril de 2008.
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