
PRIMEIRA ETAPA O estudo, denominado "Design do Futuro", contratado pela Fundação, co-
meçou a ser executado com o início da remodelação e adequação da recepção da Rua Belém 
do Hospital Padre Albino. Última página.                      

Unifi pa recebe nota 4 
do MEC e se destaca na 

região.  Página 06  

Fundação Padre Albino 
realiza Semana de Enfer-

magem.  Página 10

Direito Unifi pa aprova mais 
que a média estadual no 

Exame da OAB. Página 06
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Mala Direta

Fechamento Autorizado, pode 
ser aberto pela ECT

A campanha “Empresas que salvam” atingiu sua 
meta, arrecadando R$ 2.568.205,58. A Fundação já 
havia ativado 10 novos leitos de UTI/COVID/SUS dos 
15 previstos no Hospital Emílio Carlos, mas com o su-
cesso da campanha ativou, dia 30 de abril, os cinco 
leitos restantes. Página 13.

A Fundação Padre Albino recebeu tela de Padre Albino 
pintada pelo ex-conselheiro Prof. Nelson Oliani, usan-
do uma nova e difícil técnica de pintura. Página 10. 

A Unifipa está participando de duas importantes 
pesquisas, que envolvem profissionais de renome de 
instituições de ponta. Na primeira, o grupo de pesqui-
sadores investigará alternativas terapêuticas baseadas 
no uso de células-tronco e ozonioterapia para tratar 
os danos decorrentes da leucomalácia periventricular, 
que atinge bebês prematuros. A segunda é sobre a 
colocação de pró-
teses para avaliar 
estratégias que 
utilizam bioma-
teriais tecnológi-
cos no auxílio da 
osteointegração. 
Página 11. 

Homenagem Os atos simbólicos do Abril pela Se-
gurança do Paciente foram denominados de Viva 
Este Raro Instante com segurança, as iniciais VERI, 
de Veridiana Taquetti, que idealizou todas as ações 
realizadas. Ela integrava o Setor de Segurança do 
Paciente do Hospital Padre Albino e faleceu no dia 
22 de abril. Página 9. 

O Ambulatório Médico de Especialidades/AME 
Catanduva acaba de ser Acreditado no Nível I (segu-
rança) pela ONA/Organização Nacional de Acredi-
tação. Página 9.  

Campanha atinge meta 
e FPA ativa leitos de UTI 

COVID SUS

Padre Albino 

Pesquisas 

Fundação Padre Albino alerta a população: 
transmissão da Covid elevou-se novamente

Medidas de prevenção são extremamente necessárias. Páginas 7 e 8
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Que o Centro Cultural e Histórico Padre 
Albino (CCHPA) guarda as 14 estações, 
entalhadas em madeira, da Via Sacra uti-
lizada na Igreja Matriz quando Pe. Albino 
era o pároco?

Que no tempo quaresmal da Igreja Cató-
lica ele reunia os fiéis em via-sacra na Matriz, 
parava e meditava em frente a cada Estação?

Que as Estações são em alto relevo e 
hoje fazem parte do acervo do CCHPA? 

Que estão na sala "A Capela" para que 
os visitantes possam ver e conhecer um pou-
co mais da história de Pe. Albino e da evolu-
ção de Catanduva?

OBS: devido à pandemia, o CCHPA está 
fechado para visitas e passa por adequação 
interna e das peças para exibição. 

O Grupo de Apoio ao Trabalhador (GAT) 
capacita o colaborador a identificar e geren-
ciar seu estilo de vida, motivando-o para que 
obtenha melhoria na qualidade de vida, bem 
como prevenir acidentes e doenças do traba-
lho, visando a sua integridade física, social e 
psicológica. O GAT é composto por assisten-
te social, psicóloga, educador físico, médico 
e enfermagem do trabalho, com supervisão e 
gestão do Setor de Recursos Humanos. 

Dentre as atividades desenvolvidas estão a 
psicoterapia individual, oficinas terapêuticas, 
palestras, dinâmicas, atividade física, programa 
de promoção de saúde e adequações ergo-
nômicas que favorecem o bem estar coletivo, 
acompanhamento de funcionários afastados, 
visitas aos funcionários internados e visitas do-
miciliares e ações que interferem diretamente 
ou indiretamente na vida profissional. 

 Contato com o GAT deve ser feito 
pelo e-mail:   luciana.calza@padrealbino.
com.br (ramal 3521) ou celular do setor 
-17 9.9174-9631. 
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Grupo de Apoio ao Trabalhador

Solidariedade e reciprocidade
A campanha ”Empresas que salvam”, iniciativa 

da Fundação, AEC (Associação de Assistência ao 
Hospital Emílio Carlos) e Família Sanches Fernandes, 
foi um sucesso! Em um mês foram arrecadados mais 
de dois milhões e meio de reais. Exemplo de solida-
riedade de empresas, famílias, entidades e pessoas 
que, prontamente, disseram sim e contribuíram para 
a ativação de 15 novos leitos de UTI COVID SUS, 
que estão salvando vidas de Catanduva e região.

A Fundação continua cumprindo com sua mis-
são de prestar assistência à saúde, objetivando a 
prevenção, a recuperação, a reabilitação e a pro-
moção humana. Foi iniciada neste mês de maio a 
primeira etapa das obras de reforma e ampliação 
do Hospital Padre Albino, com a remodelação e 

adequação da recepção da Rua Belém. A obra, que 
deve durar 14 meses, não interfere no funciona-
mento do hospital, pois tudo foi minuciosamente es-
tudado e planejado, sempre pensando no paciente.

Também destacamos algumas categorias profis-
sionais, cujas datas foram comemoradas neste mês: 
cozinheiro, enfermeiro, assistente social e mães. 
Também duas pesquisas muito importantes da Unifi-
pa, que se destacou em avaliações, e a Acreditação 
do AME, entre outras.

Espero que tenha gostado das novidades trazi-
das na edição anterior.

Boa leitura e até a próxima edição.

Mauro Assi - Editor.

EDITORIAL

Mãe é quem fica. Depois que todos vão. Depois 
que a luz apaga. Depois que todos dormem. Mãe fica.

Às vezes não fica em presença física. Mas mãe 
sempre fica. Uma vez que você tenha um filho, 
nunca mais seu coração estará inteiramente onde 
você estiver. Uma parte sempre fica.

Fica neles. Se eles comeram. Se dormiram na 
hora certa. Se brincaram como deveriam. Se a pro-
fessora da escola é gentil. Se o amiguinho parou 
de bater. Se o pai lembrou de dar o remédio.

Mãe fica. Fica entalada no escorregador do 
espaço kids pra brincar com a cria. Fica espremida 
no canto da cama de madrugada pra se certificar 
que a tosse melhorou. Fica com o resto da comida 
do filho pra não perder mais tempo cozinhando.

É quando a gente fica que nasce a mãe. Na 
presença inteira. No olhar atento. Nos braços que 

Examine-se! Pelo amor de Deus, tenha coragem 
de examinar suas atitudes, olhe seu rosto, sua expres-
são. Peça para alguém tirar fotos de você, mande re-
velar. Olhe para sua fisionomia, mas olhe com cuida-
do: essa é a sua expressão de felicidade?

Às vezes, a gente vai vivendo momento difícil inte-
riormente e não se dá conta de que do lado externo 
estamos mostrando para o mundo o nosso problema, 
a nossa dor, a nossa insatisfação e o mundo vai se 
afastando de nós. As oportunidades somem, desapa-
recem, porque a nossa expressão é diferente daquela 
que realmente queremos passar.

Pergunte para a pessoa ao seu lado (tome cora-
gem) como ela te vê. O que você realmente passa 
quando chega ao ambiente.

Olha, existe muita gente que não sabe que anda 

embalam. No colo que acolhe.
Mãe é quem fica. Quando o chão some sob os 

pés. Quando todo mundo vai embora. Quando as 
certezas se desfazem. Mãe fica.

Mãe é a teimosia do amor, que insiste em per-
manecer e ocupar todos os cantos. É caminho de 
cura. Nada jamais será mais transformador do que 
amar um filho. E nada jamais será mais fortalece-
dor que ser amado por uma mãe.

É porque a mãe fica, que o filho vai. E no filho 
que vai, sempre fica um pouco da mãe: em um jeito 
peculiar de dobrar as roupas. Na mania de empilhar a 
louça só do lado esquerdo da pia. No hábito de sem-
pre avisar que está entrando no banho. Na compaixão 
pelos outros. No olhar sensível. Na força pra lutar.

No coração do filho, mãe sempre fica.
Homenagem às mães pelo seu dia.

doente da alma, que está a ponto de uma loucura e 
anda rindo como se fosse hiena, comendo coisa ruim 
e rindo, rindo de quê? Nem ela sabe...

Por isso, eu te peço: faça uma reflexão. Como 
anda a sua vida? Como anda a sua família, o seu re-
lacionamento, a sua situação no geral e mude tudo se 
for preciso. Mudar é difícil, não é fácil não, mas quan-
do é preciso temos que tomar coragem para assumir 
que o mais importante nessa vida é o nosso bem-estar, 
que não compensa levar essa vida para satisfazer João 
ou Maria, filhos, parceiros e continuarmos na depres-
são, no mau humor, na doença, na raiva.

Pense. Por amor a você pense e mude tudo. Tudo 
mesmo. Seja radical. Afinal de contas a vida passa 
muito rápido, é um fiapinho de tecido rasgado na 
eternidade do tempo.

Mãe é quem fi ca

Fisionomia da vida
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Salvador José Izepan, ou Sal-
vador do rock, 66 anos, 17 deles 
como colaborador da Fundação 
Padre Albino, é casado há 42 
anos, tem filha e neto. Faltou 
energia? Chama o “seu Salva-
dor”. O ramal não funciona? 
“Chama o “seu Salvador”. Ofi-
cial de manutenção II, sua princi-
pal função é a de eletricista.

Mas e esse apelido “Salvador 
do rock”? O hobby do “seu Sal-
vador” é ouvir música, ou melhor, 
ouvir rock! Colecionador de vinis 
e CDs, fala com orgulho dos mais 
de seus 800 discos. “Minha banda 
favorita é o Slayer. Meu passatem-
po preferido é pesquisar sobre mú-
sicas, montar playlists e ver as tra-
duções das letras”, contou ele que 
até gosta de sertanejo, mas dos 
antigos. “Mas eu prefiro mesmo 
é rock estrangeiro”, disse. Sobre o 
sonho adolescente de ter banda, 
não foi o seu caso: “Eu até tentei 
tocar violão e violino, mas não deu 
certo. Piano, menos ainda”.

Quem anda pelos corredores 
do “Emílio Carlos” sempre trom-
ba com “seu Salvador” em cima 
de uma escada, saindo de algum 
alçapão, com lâmpadas e fios na 
mão. “O dia é bem agitado; o 
hospital é grande e sempre tem 
alguma emergência para aten-
der”, explicou ao contar sobre o 
trabalho em conjunto com a T.I. 
para manutenção dos cabos do 
servidor, switches e rede de in-
ternet. Um dos maiores desafios 
foi ampliar o atendimento do ge-
rador de energia para cerca de 
90% do hospital, garantindo que 
setores fundamentais não ficas-
sem sem energia.

No finalzinho da entrevista, 
“seu Salvador” deixou escapar 
mais um hobby: “Gosto de ler 
bula de remédio!”, contou com 
um molho de chaves na mão, que 
ele chama de “emergenciais”.

Salvador Izepan
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No dia 10 de maio, comemoramos o Dia do 
Cozinheiro, profissão fundamental no funciona-
mento de um hospital pela importância do forne-
cimento de refeições para a recuperação e aco-
lhimento dos pacientes. O Hospital Emílio Carlos 
fornece diariamente média de mil refeições, entre 
os cafés, almoço e jantar, e o Hospital Padre Albi-
no de 1000 a 1200 refeições, todas orais. Além 
dos pacientes e acompanhantes, os colaboradores 
também utilizam o refeitório para suas refeições.

Cozinhar com amor é rotina para um cozinhei-
ro hospitalar. Seguindo critérios rigorosos de higie-
ne, desde a seleção dos alimentos no pré-preparo, 
como o controle de temperatura durante a cocção, 
distribuição e coleta de amostras que são armaze-
nadas por até 72 horas após o preparo. As dietas 
restritivas são um dos desafios, mas tirados de letra 
pelas profissionais do Serviço de Nutrição e Die-
tética (SND) da Fundação Padre Albino. Cerca de 
30% do total das refeições seguem receitas modifi-
cadas para dietoterapia, fornecida para pacientes 
diabéticos, hipertensos, com insuficiência renal, di-
ficuldades de mastigação e deglutição, problemas 
digestivos, entre outros.

Cardápio variado e seletivo 
O cardápio segue acompanhamento nutricio-

O tubo tem um anel de pasta colorida em volta do bocal. Quando ele é comprimido, a pressão 
feita é a mesma em todo o seu interior. Por isso as pastas branca e a colorida saem do tubo na mesma 
proporção, formando o aspecto listrado.  

Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Fornecendo mil refeições diárias, refeitório
hospitalar garante cardápio saudável

Como são feitas as listras na pasta de dentes? 

“Acredite! Existem 
pessoas que não 
procuram beleza, 
mas sim coração”.

Cazuza

CURIO
     SIDADE

BISCOITO DE 
AVEIA E BANANA

Ingredientes
•1 xícara (chá) de aveia
•1 banana grande ou duas pequenas
•1 quarto de xícara (chá) de passas

Modo de preparo. Numa bacia grande, co-
loque todos os ingredientes. Com as mãos, vá 
amassando a banana e misturando os ingre-
dientes. Modele os biscoitos com as mãos, num 
formato redondo. Coloque-os numa assadei-
ra levemente untada com azeite extra virgem.  
Pré-aqueça o forno e asse-os em temperatura 
média por 15 a 20 minutos ou até ficarem leve-
mente dourados.

CULINÁRIA

nal e as refeições são compostas por arroz, fei-
jão, salada e carne, alimentos nutricionalmente 
completos em todos os grupos de alimentos. Os 
temperos utilizados são naturais, uma vez que os 
industrializados são ricos em sódio e gorduras que 
não podem fazer parte da dieta hospitalar. Frituras 
não são bem-vindas nas cozinhas, priorizando ali-
mentação natural e saudável.

Entre os “queridinhos” estão o frango assado, 
as massas, como macarrão ao sugo e à primavera, 
panquecas e o lagarto assado ao molho roty.

Os hospitais da FPA recebem diversas doações 
de alimentos da comunidade e de empresas. Esses 
alimentos são utilizados no preparo das refeições e 
são avaliados no recebimento, levando em conta 
suas características sensoriais e data de validade.

 
Macro e Micronutrientes 
De acordo com a nutricionista do HEC, Renata 

Cancellara, ter alimentação saudável é fundamen-
tal para que o organismo funcione de forma equi-
librada. “De forma prática, alimentação saudável 
é aquela composta por todos os macros e micro-
nutrientes”. Os macronutrientes são os carboidra-
tos - pães, massas, batatas, entre outros; gorduras 
- óleos, oleaginosas, abacate e outros; proteínas 

- peixes, ovos, carnes vermelhas, carne de frango, 
entre outros; e as fibras – alimentos integrais, frutas 
e verduras. Os micronutrientes são as vitaminas e 
minerais. 

“Nosso organismo precisa de porções maiores de 
macronutrientes e menores de micronutrientes para ter 
energia e funcionamento do corpo”, finalizou Renata.

Cozinheiras do SND do HEC.

Cozinheiras do SND do HPA.

Comunicação FPA

Comunicação FPA

* Os vegetais (frutas, legumes e verduras) são pe-
recíveis e devem ser consumidos com certo imediatis-
mo. Por isso não se acanhe em comprar esses pro-
dutos por unidade, um hábito nos países europeus.

* Aproveite, sempre que for possível, as cascas, 
os talos e as sementes dos vegetais. As folhas e 
os talos do brócolis dão, por exemplo, para serem 
aproveitados em sopas. A casca do ovo, por exem-
plo, rica em cálcio, pode ser misturada à farinha 
em bolos e pães - basta triturá-la no liquidificador. 
O vinho azedado, em vez de ser dispensado, vai 

Dicas interessantes
muito bem como vinagre nas saladas.

* Conserve na geladeira os vegetais sempre 
inteiros. No caso do abacaxi, por exemplo, des-
casque, mas não retire o miolo. Já a metade que 
sobrou do abacate deve ser guardada junto com o 
caroço. Essas são medidas que aumentam o tem-
po de vida do alimento.

* Não guarde a sobra da comida na panela. 
Guarde-a em recipientes adequados e na geladei-
ra. Isto manterá a aparência da comida para que 
seja bem reaproveitada.
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Novos companheiros
Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em abril, que vestem a camisa da Fun-

dação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!

HOSPITAL PADRE ALBINO 
Tainá Fernanda da Silva de Oliveira
Júlio Cézar Germano da Silva
Marcos Vinícius Pedrassoli
Giovanna Cristina Martins
Ana Flávia Perez de Souza
Juliana Cristina Estevan
Edilene Leão Malheiro Nunes
Keila Gonçalves Dias da Silva
Márcia Montani Polo
Jéssica Luciana Froes Souza
Eliara Isabel Ribeiro
Daniele de Novais Silva
Beatriz Salomão de Souza
Marlene Oliveira Azevedo
Lara Aparecida Santos de Souza
Marcos Roberto Bertoluci
Clesiele Aparecida Tafner Amaral
Daniela Basso de Oliveira Vaz

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
Juliana Rodrigues Braguim
Caio César Euphrasio
Leandro César Sacchi
Kelly Cristina Macedo
Erica Cristiani Praizzi 
Tânia Sabina Costa
Janaina de Deus Gomes
Letícia Dassa Natti
Roberta Balbino Ferreira
Giovana Ribau Pícolo Peres
Natália Gabrieli Almeida Souza
Naielly Cristina de Matos Galante
Bruna Cason
Joilma Alves Cardoso
Paula Letícia Santos da Rocha
Beatriz Ventura Ribeiro
Rita de Cássia Duran Silva
Mariana Costa Ferreira
Márcia Perpétua Galante

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

Recrutamento interno promove funcionários

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para
Giovana Garcia Telefonista HPA Recepcionista 

Lilian Kaanda Godoy Barberato Auxiliar de hotelaria HEC Auxiliar de enfermagem

Márcia Cristina Lamego de Moraes Supervisora de transporte Coordenadoria Analista de custo sênior

Donizeti Socorro Aparecida Martins Técnica de enfermagem Coordenadoria Supervisor de transporte

Vanilde Alves Nogueira Costureira HEC Auxiliar de rouparia

Neusa Rodrigues da Silva Auxiliar de farmácia HPA Auxiliar de operações

Daiane de Fátima Sando Auxiliar de farmácia HPA Auxiliar de operações

Como já aprendemos, a inteligência emo-
cional é a capacidade de fazer intencionalmente 
com que suas emoções trabalhem a seu favor.

Em geral, uma emoção negativa é causada 
por uma situação problema. Para explorarmos al-
guns meios pelos quais você pode se tornar um 
bom solucionador de problemas, você precisará 
compreender a natureza dos problemas.

Precisamos entender que os problemas são uma 
parte normal da vida. Pensando assim você terá me-
nos probabilidade de pensar que existe algo errado 
com você pelo fato de tê-los. Além disso, terá menos 
probabilidades de negar que eles existam, pois ne-
gar o problema não faz com que eles desapareçam.

Os problemas irão sumir à medida que ava-
liamos a melhor forma de resolver a situação que 
causou o problema; aí que entra a prática da re-
solução de problemas.

Uma prática significativa consiste em mudar a 
percepção da situação.

Uma das maiores dificuldades que temos no 
caso de situações problemáticas é que tendemos 
a examiná-las com visão limitada: ficamos presos 
ao nosso modo costumeiro de lidar com as coisas 
e não conseguimos encontrar uma solução.

Reformulando nossos pensamentos seremos 
capazes de descobrir novas e proveitosas respos-
tas. Veja como fazer através dos exemplos abaixo:

Quando estamos diante de um problema pre-
cisamos enfrentá-lo reformulando a forma como 
sentimos ou lidamos com ele; só assim podere-
mos resolvê-lo.

Lembre-se: sua jornada não precisa ser soli-
tária. Nossa cultura nos remete à falsa ideia que 
buscar ajuda é ser fraco, mas com toda certeza 
enfatizo que diante dos momentos de dificuldades 
é um ato de coragem compartilhar a sua vida e 
seus desafios com quem possa lhe escutar. É nor-
mal precisar de apoio quando for necessário ver 
o problema de forma diferente.

Na próxima edição falarei sobre “Automotivação”.
Aqui me despeço e me distancio e vejo você 

se reinventando.
Conte sempre comigo!
Fonte: Weisinger, H. ; Inteligência Emocional no trabalho, 2001.

Luciana Calza
Psicóloga

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
Torne-se um bom 

solucionador de 

problemas

Pensamento 
automático

Pensamento 
reformulado

Meu chefe me 
sobrecarrega

O problema real não é 
o fato de que meu chefe 

me passa cada vez 
mais serviço, mas o fato 

de que não encontrei 
um meio de conseguir 
ajuda nesse serviço.

Meu chefe e 
colegas de trabalho 

não me ajudam

O problema real não 
é o meu chefe nem 
os meus colegas de 
trabalho, mas sim o 

fato de que nunca me 
posiciono a respeito das 
minhas emoções e sobre 

as dificuldades que 
estou experimentando 

de maneira clara.

Karine Tenório Batista
Adrieli Aparecida Rodrigues
Everton Caetano

COORDENADORIA GERAL
Douglas Cordeiro Gomes da Silva

AMBULATÓRIO MÉDICO 
DE ESPECIALIDADES
Evelin Cabrera da Silva Rapanhani
Júlia Alves Gardelin

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
PADRE ALBINO
Bruna Somilio da Fonseca
Stephany de Araújo Cardonha Santos
Fabiana Marques da Silva
Marisa Pereira Gonçalves Marcello

RECANTO MONSENHOR ALBINO
Adrieli Fernanda Fulgênico
Eva Fernandes da Silva Santos

Diego, de auxiliar a enfermeiro.

No dia 12 de maio comemoramos o Dia Inter-
nacional da Enfermagem e o Dia do Enfermeiro. 
Profissão pilar para as instituições de saúde ela é 
muito conhecida pelo amor que envolve os profis-
sionais que a escolhem. 

Diego Henrique de Souza, 27 anos, de Vila Ro-
berto, trabalha na Fundação Padre Albino há sete 
anos. Contratado como auxiliar de enfermagem, 
estudou, formou-se técnico de enfermagem e hoje, 
após graduação na Unifipa, atua na instituição 
como enfermeiro. “Tenho muito orgulho da minha 
profissão e da instituição por me proporcionarem 
várias oportunidades”, contou ele. 

  A escolha da profissão por Diego se deu pela 
ânsia na busca pelo conhecimento e amor ao pró-
ximo. “Prestar assistência com empatia e dedica-
ção para crescer na minha profissão é o que me 
fez buscar pela formação de enfermeiro”. 

 O dia 12 de maio, comemorado mundialmen-
te, homenageia Florence Nightingale, marco da 

enfermagem moderna, que nasceu nesta data, em 
1820. No Brasil a data também homenageia Ana 
Néri, enfermeira brasileira e a primeira a se alistar 
voluntariamente em combates militares. 

Enfermagem na “batalha” pela vida desde Ana Néri

Divulgação

Um dia quero mudar tudo. No outro morro de rir.
Um dia tô cheio de vida. No outro não sei aonde ir.
Um dia escapo por pouco. No outro não sei se vou me livrar.
Um dia esqueço de tudo. No outro não posso deixar de lembrar.
Um dia você me maltrata. No outro me faz muito bem.
Um dia eu digo a verdade. No outro não engano ninguém.
Um dia parece que tem tudo para ser o que sempre sonhei. No outro parece que dá tudo errado e        
acabo perdendo o que já ganhei.
Logo de manhã, bom dia. Um dia durmo até tarde. No outro acordo cansada.
Um dia te beijo gostoso. No outro nem vem que eu quero respirar.
Um dia quero mudar tudo no mundo. No outro eu vou devagar.
Um dia penso no futuro. No outro eu deixo pra lá.
Um dia acho a saída. No outro fico no ar.
Um dia na vida da gente. Um dia sem nada demais.
Só sei que eu acordo e gosto da vida. Os dias não são nunca iguais.  

Um dia 



Mais uma vez a Unifi pa desponta como uma das mais conceituadas instituições de ensino.
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A UNIFIPA Catanduva obteve nota 4 (índice 
de 1 a 5) no conceito geral, segundo avaliação 
do Ministério da Educação (MEC), divulgada no 
último dia 23 de abril, através do Índice Geral de 
Cursos (IGC), indicador que avalia a qualidade 
das instituições de ensino superior brasileiro. Os 
dados referem-se ao ano de 2019 e foram avalia-
das 2.070 instituições.

Na região, a UNIFIPA manteve a nota do ano 

anterior (2018), ficando atrás apenas da UNESP 
e FAMERP, ambas de São José do Rio Preto, com 
conceito máximo. Só no Estado de São Paulo fo-
ram avaliadas 509 Instituições de Ensino Superior; 
destas, 16 instituições ficaram com conceito 5, a 
grande maioria universidades públicas. Outras 84 
faculdades receberam nota 4.

O reitor Dr. Nelson Jimenes comemora a posi-
ção alcançada. “Mais uma vez a UNIFIPA despon-

UNIFIPA recebe nota 4 do MEC e se destaca 
na região entre as melhores IES privadas

Transformar o estudante de mero expectador 
do aprendizado para construtor do conhecimento 
e entender como ele pode aprender melhor e apli-
car esses conhecimentos é ótima forma de inovar 
na educação. Com esse pensamento, a UNIFIPA 
realizou a primeira edição do Innovation Day com 
a participação de grandes empreendedores da 
Educação no Brasil para tratar sobre os desafios 
e as oportunidades de transformar o aprendizado 
num ambiente em que o aluno seja o protago-
nista da própria evolução. O evento aconteceu 
no dia 19 de abril, online, voltado para os co-
ordenadores dos cursos de graduação, além de 
colaboradores ligados à área acadêmica.

O Innovation Day foi apresentado pelo consul-
tor e escritor Marcos Scaldelai e participação dos 
convidados Chaim Zaher, CEO do Grupo SEB/

O curso de Direito da UNIFIPA recebeu, no 
último dia 28 de abril, carta de Congratulações 
por Excelência do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, nas pessoas do Dr. Fe-
lipe Santa Cruz, presidente Nacional da OAB, e 
Dr. José Alberto Simonetti, presidente da Coorde-
nação Nacional do Exame de Ordem Unificado 
e diretor secretário-geral do Conselho Federal da 
OAB, pelo desempenho dos candidatos graduan-
dos e graduados na 1ª fase do XXXI Exame de Or-
dem Unificado, conquistando índice de porcen-
tagem de aprovação com média 41,46%, bem 
acima da média estadual, que foi de 26,73%.

Nesse exame foram aplicadas 17 disciplinas 
por áreas jurídicas; destas, em 15 os graduados 
e graduandos da UNIFIPA obtiveram índice de 
aprovação maior que a média do Estado de São 
Paulo. Destaque para a disciplina de Direito Pro-

‘Innovation Day’ UNIFIPA reúne grandes 
nomes da educação

Direito UNIFIPA aprova mais que a média
estadual no Exame da OAB

Sistema Educacional Brasileiro e principal acionis-
ta da Estácio; Antonio Carbonari Netto, fundador 
da Anhanguera Educacional e presidente da Must 
University; Prof. Dr. César Akiro Yokomizo, da FIA/
Fundação Instituto de Administração, e de Ricar-
do Welikson, sócio da EXEC, uma das principais 
empresas de hunters do país.

O Innovation Day faz parte de um ciclo de 
quatro encontros de imersão total de aprendiza-
gem e aplicação do Plano Estratégico de apren-
dizagem e inovação. Nos encontros seguintes, 
mediados pelo consultor Marcos Scaldelai, os 
próprios coordenadores e todos os envolvidos 
tiveram a oportunidade de apresentar propostas 
para inovar na educação e conquistar resultados 
melhores para os seus alunos e, consequente-
mente, para a UNIFIPA.

cessual Civil, com 53,31% de aprovação, 12,15% 
a mais comparada à média estadual. “O levanta-
mento aponta destaque não só na nossa região, 
mas nas regiões de Rio Preto, Votuporanga, Be-
bedouro, Barretos, Ribeirão Preto, Araraquara e 
São Carlos, onde o nosso desempenho superou a 
todas essas”, comemora o coordenador do curso 
de Direito da UNIFIPA, Prof. Dr. Luís Antônio Rossi.

Sobre quais fatores que mais ajudaram para 
que o curso tivesse esse resultado, o coordenador 
aponta que “o foco na qualidade do ensino ofer-
tado, com a formação e capacitação dos profes-
sores e investimentos na infraestrutura garantiram 
o destaque da Instituição em exame de grande 
magnitude”.

O XXXII Exame de Ordem bateu o recorde ab-
soluto de inscritos com 180 mil candidatos. 

O Serviço Especializado em Engenharia de Se-
gurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) foi 
criado em 1967, a partir do Decreto nº 229 e, mais 
tarde, regulamentado pela Portaria nº 3.237, em 
27/7/1972, em momento que o Brasil era cam-
peão mundial em acidentes e doenças relacionadas 
ao trabalho. Diante da situação crítica que o país se 
encontrava, o governo precisava adotar medida de 
impacto para reverter aquele quadro. Havia, tam-
bém, pressão externa da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e, como alternativa, foi criado o 
SESMT por força da lei. No começo, o SESMT en-
frentou muitas dificuldades, já que era experiência 
nova e sem precedentes em outros países. Os ser-
viços foram modelo 100% brasileiro. Essa condição 
forçou os primeiros profissionais, formados através 
de plano emergencial, a serem autodidatas na for-
ma de se fazer segurança e saúde no trabalho. Ou-
tro problema enfrentado nesse início foi a dificulda-
de em se delinear o espaço a ser ocupado.

Hoje o SESMT é importante aliado nas rotinas 
de segurança e saúde do trabalho das empresas. 
É composto por profissionais especializados, sendo 
objetivo principal garantir a integridade física e o 
bem-estar do trabalhador. Atualmente, a implanta-
ção do SESMT dentro das empresas que empregam 
seus funcionários pelo regime CLT é obrigatória. O 
dimensionamento do serviço depende do grau de 
risco das atividades profissionais e do número de 
colaboradores, em cruzamento dos quadros I e II da 
NR4. No entanto, a composição normalmente traz: 
Segurança do Trabalho: Técnico de Segurança do 
Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho.
Medicina do Trabalho: Auxiliar de Enfermagem 
do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Médico do 
Trabalho.

PREVENÇÃO E
SEGURANÇA

Como surgiu o SESMT?

Colaboração: SESMT/FPA

ta como uma das mais conceituadas Instituições 
de Ensino Superior (IES) do país. O Índice Geral de 
Cursos divulgado pelo MEC, considerado o mais 
importante e completo indicador, confirma o que 
vimos nos anos anteriores: a UNIFIPA no topo da 
lista brasileira das IES”, disse ele.

Dr. Jimenes ressalta que “o IGC avalia a qualida-
de institucional e este é o bem maior e mais precioso 
das faculdades mantidas pela Fundação Padre Albi-
no; por isso os cursos da UNIFIPA são procurados 
e escolhidos por toda a nossa região”. Por fim, ele 
agradece. “Podemos dizer, com muito orgulho, que 
a nota 4 representa o esforço de toda uma comu-
nidade; temos que comemorar bastante apesar de 
tudo o que nos foi exigido pela pandemia. Trata-se 
da coroação do trabalho árduo de todos, desde a 
Mantenedora, passando pela diretoria, coordena-
ção, docentes, discentes, auxiliares de ensino”.

A UNIFIPA possui nove cursos de graduação. 
Atualmente está com inscrições abertas para cursos 
de Pós-Graduação Lato Sensu nas áreas de Saúde, 
Educação e Administração, com aulas presenciais 
e EaD. Informações podem ser obtidas pelo 0800 
772 5393 ou unifipa.com.br
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A Fundação Padre Albino (FPA), cumprindo sua 
missão de prestar assistência com excelência, ela-
borou, no início da pandemia de Covid-19, seu 
Plano de Enfrentamento que, através de várias 
ações e negociações, garantiu até o momento lei-
tos para tratamento dos pacientes acometidos por 
essa doença. 

Com a evolução do contágio, quando o nú-
mero de pacientes infectados que necessitavam 
de internação crescia em proporção maior que a 
capacidade do sistema de saúde tinha de absorvê-
-los, a FPA acionou a Fase 5 do Plano de Enfren-
tamento, disponibilizando mais 15 leitos de UTI 
exclusivos para Covid-19, que se juntaram aos 20 
outros já existentes. Esse escalonamento foi pos-
sível após autorização do Departamento Regional 
de Saúde (DRS-XV) para desmobilização de 87 lei-
tos de Enfermaria Geral do Hospital Emílio Carlos 
e aos mais de R$ 2,5 milhões alcançados através 
da campanha "Empresas que Salvam", iniciativa da 
FPA, AEC (Associação de Assistência ao Hospital 

Emílio Carlos) e Família Sanches Fernandes. 
Importante salientar que a criação de leitos não 

depende somente de equipamentos ou investimen-
tos financeiros, mas de reorganização da rede de 
saúde e realocação de profissionais que hoje estão 

em escassez, pois há dificuldade de contratação 
(médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 
fisioterapeutas com propriedade técnica para aten-
dimento à COVID). A desmobilização autorizada 
pelo DRS garantiu  a transferência dos colabora-
dores que atuavam naqueles leitos para assistência 
na nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém 
insuficientes. Na ocasião, os pacientes anterior-
mente atendidos no Hospital Emílio Carlos foram 
transferidos para hospitais de retaguarda da micror-
região de Catanduva ou da Regional de Saúde de 
São José do Rio Preto. Todas as ações garantiram 
a continuidade da assistência aos pacientes e pro-
porcionaram a expansão de leitos críticos de alta 
complexidade, vocação da Fundação Padre Albino. 

Como suporte à assistência, equipe de apoio, 
organizada em Gabinete de Crise, criado com 
orientação/consultoria do Projeto PROADI/SUS 
“Lean nas Emergências”, através do Ministério da 
Saúde e Hospital Sírio-Libanês, faz a gestão dos 
insumos, garantindo que os recursos necessários 
para a equipe de assistência não faltem. Ações 
para aquisição de medicamentos e insumos junto 
a fornecedores e a participação em grupos de im-
portação junto à Confederação das Misericórdias 
do Brasil (CMB) e Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), além da elaboração e adequação de pro-
tocolos clínicos à situação de abastecimento são 
algumas das ações realizadas e acompanhadas. 

O monitoramento das equipes, equipamentos 
e oxigênio também são realizados, sendo a escas-
sez de mão-de-obra o grande desafio a ser su-
perado, em conjunto com o desabastecimento do 
“kit de intubação” e ao elevado custo operacional 
pelo reajuste de preços de insumos. 

Fundação Padre Albino alerta a população: 
transmissão da Covid elevou-se novamente

Medidas de prevenção são extremamente necessárias

Unidade para Respiratórios Agudos (URA) no Hospital Emílio Carlos. 

Fotos: Arquivo



A FPA, com estrutura robusta e diferenciada 
para atendimento à COVID, articula diariamente 
com órgãos governamentais para habilitação dos 
leitos COVID e recebimento de parte do realizado 
em 2020/2021, que ainda não recebeu, e em 
decorrência deste e de todos os motivos acima 
citados teme  a possibilidade de ter que fechar 
leitos existentes de COVID. Estudo realizado pela 
Planisa, líder em soluções de gestão de saúde, 
realizado em sete hospitais brasileiros de refe-
rência para atendimento à Covid-19, apontou o 
custo unitário de R$ 2.234 para um dia de inter-
nação para paciente de cuidados intensivos, sen-
do que o Ministério da Saúde paga diária de R$ 
1.600,00. Os dados completos do estudo estão 
em  https://planisa.com.br/site/Covid-19-custo-
-mediano-de-diaria-em-uti-e-de-r-2-234/ 

Baseados em estatísticas e nos dados de infec-
tividade das últimas semanas percebemos que a 
transmissão se elevou novamente. Essa mudança 
de tendência nos coloca em alerta e por isso con-
vocamos todos a revisitar as medidas de controle 
sanitário recomendadas: usar máscara, lavar as 
mãos frequentemente com sabão ou utilizar álco-
ol gel e respeitar o distanciamento social. Impor-
tante relembrar que indivíduos vacinados podem 
disseminar a doença para aqueles não vacinados 
e, portanto, devem, como todos, seguir os proto-
colos sanitários. 

Orientamos a população com sintomas de gri-
pe, febre, dores no corpo, dentre outros que pos-

A Fundação Padre Albino, através do RH, in-
veste na ampliação das competências dos seus 
colaboradores através da educação continuada e 
mantém o Núcleo de Educação Permanente, geri-
do pela gestão de qualidade hospitalar, que traba-
lha a produção de conhecimentos no cotidiano do 
hospital a partir da realidade vivida pelos atores 
envolvidos, tendo essas experiências como base de 
interrogação e mudança. A equipe também realiza 
trabalho de mentoria (processo de aceleração de 
carreira através do acompanhamento por um pro-
fissional mais experiente na área de atuação dese-
jada), com profissionais ingressantes nos hospitais, 
com o objetivo de identificar os talentos e fidelizá-
-los, reduzindo assim custos gerados por índices de 
turnover, por exemplo.

Maria Cláudia salienta que neste período de 
pandemia do novo Coronavírus, em que a de-
manda de leitos complexos é intensa em todo o 
mundo, a Fundação Padre Albino está investin-
do na mentoria para que os novos colaborado-
res tenham supervisão de equipe especializada. 
“Atualmente, o Núcleo de Educação Permanente 
conta com as enfermeiras Esmerinda Cavassana 
e Erika Fachim Esteves, voltadas exclusivamente 
para acolhimento e aperfeiçoamento desses no-
vos profissionais, além da enfermeira Ana Lúcia 
dos Santos, que gerencia e executa diversos ti-
pos de capacitações, e do psicólogo Deniz Si-
miel, que atua na área comportamental e moti-
vacional”, esclarece.

Pensando na especificidade dos pacientes Co-
vid, a equipe conta com respaldo do enfermeiro 
coordenador da Unidade de Terapia Intensiva, Jef-
ferson Rodrigo Urbano Alves, que dedica parte da 
sua carga horária para auxiliar nos conhecimen-
tos necessários. “Todos os profissionais da equipe 
possuem vasta experiência na área hospitalar para 
ofertar atendimento de qualidade e humanizado”, 
frisa Maria Cláudia Barbosa.
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 Fundação Padre Albino investe na capacitação de 
seus colaboradores através da educação continuada
Devido à pandemia, o foco é a mentoria para os novos colaboradores

Associado às medidas citadas, um programa 
de ajuda, com orientação, discussão de casos clí-
nicos com equipes das unidades de saúde da re-
gião que atendem Covid-19, a ser realizado por 
profissionais da FPA, foi proposto, visando garantir 
que aqueles que necessitem de cuidados os rece-
bam desde o primeiro momento. 

A Fundação Padre Albino não mediu esforços 
para garantir a assistência para a população dos 
municípios da microrregião de Catanduva. Acredi-
tamos na nossa missão de atender e temos certeza 
de que nossa equipe vem fazendo o seu melhor.  

Sabemos que chegamos no limite. Gosta-
ríamos de poder expandir mais leitos, o quanto 
forem necessários, mas diante da situação de 
exaustão das equipes de atendimento e das di-
ficuldades apresentadas consideramos inviável 
nova expansão. 

A Gestão da Qualida-
de do complexo hospitalar 
da Fundação Padre Albino 
tem foco na melhoria con-
tínua dos processos. Os 
hospitais Emílio Carlos e 
Padre Albino dispõem de 
Núcleo de Segurança do 
Paciente para gerir riscos 
de eventos adversos e di-
vulgar metas internacionais 
de segurança, além de in-
centivar boas práticas.

“A qualidade hospita-
lar trabalha com gestão 
de dados e projetos, pro-
cessos de acreditações e 
auditorias em saúde com 
ênfase no cuidado cen-
trado no indivíduo, com 
inclusão dos clientes nos 
processos de melhoria, 
priorizando a sustentabili-
dade em saúde”, informa 
Maria Cláudia Piccolo Bar-
bosa, gerente de Qualida-
de dos hospitais. “A ges-
tão tem cuidado especial 
com pessoas e prima por 
clima organizacional sau-
dável, onde é estimulada 
a recompensa e o cresci-
mento. O Departamento 
de Recursos Humanos/RH, 
por exemplo, está alinha-
do com os princípios da 
governança corporativa, o 
que faz com os colabora-
dores sejam mais engaja-
dos”, acrescenta.

sam indicar infecção por COVID, para que não 
faça visitas ou seja acompanhante de pacientes 
nos hospitais, pois isso pode, em caso positivo, 
contaminar o ente querido que está internado, bem 
como a equipe, agravando ainda mais a assistên-
cia quando os colaboradores de saúde precisam 
ser afastados. Precisamos cuidar de quem cuida! 

Aguardando que a vacinação da população 
continue e atinja níveis de bloqueio de transmis-
são, precisamos relembrar a todo o momento so-
bre as medidas de segurança sanitária para não 
perder as conquistas na liberdade realizadas até o 
momento. 

A Fundação Padre Albino continuará a cumprir 
sua missão no enfrentamento à Covid-19, mas a 
união de todos em torno de objetivo único é im-
prescindível.  

Juntos venceremos! 

Fotos: Arquivo
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As instituições de saúde estão buscando, cada 
vez mais, melhorar seus processos e assegurar a 
qualidade e segurança do atendimento. De modo 
geral, as acreditações dos serviços de saúde são 
processos onde é atestada a competência técnica. 
Sendo assim, a instituição demonstra estar em con-
formidade total com as normas e protocolos para a 
prestação do serviço.

O Ambulatório Médico de Especialidades/AME 
Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, 
acaba de ser Acreditado no Nível I (segurança) pela 
ONA/Organização Nacional de Acreditação, enti-
dade não governamental e sem fins lucrativos que 
certifica a qualidade de serviços de saúde no Brasil 
com foco na segurança do paciente. A Acreditação 
tem validade até 28/4/2023. O AME Catanduva 
foi avaliado pela instituição acreditadora IBES/Insti-
tuto Brasileiro para Excelência em Saúde, de acor-
do com o Manual Brasileiro de Acreditação, versão 
2018, Normas de Serviços Ambulatoriais.

A Organização Nacional de Acreditação (ONA) 
é responsável pelo desenvolvimento e gestão dos 
padrões brasileiros de qualidade e segurança em 
saúde. Desde 1999, a ONA trabalha para que as 

instituições de saúde no Brasil adotem 
práticas de gestão e assistenciais que 
levem à melhoria do cuidado para o 
paciente.

A Acreditação ONA é a única no 
país com certificações em diferentes ní-
veis, o que permite avaliar a melhoria 
contínua na gestão e nos processos das 
organizações de saúde. No Nível I acre-
dita-se o princípio segurança; no Nível 
II, princípio gestão, e Nível 3, princípio 
excelência em gestão.

 “A certificação ONA é método de 
avaliação que busca promover a qua-
lidade e a segurança da assistência no 
setor de saúde, ou seja, garantir que o 
paciente seja atendido da melhor forma 
quando necessitar de cuidado”, infor-

mou a diretora de Saúde e Assistência Social da 
Fundação, Renata Rocha Bugatti.

“A Acreditação busca melhorar a qualidade 
dos cuidados aos pacientes e acompanhantes, 
além de proporcionar ambiente livre de riscos para 
todos aqueles que circulam no ambiente, dentro 
de padrões de excelência reconhecidos interna-
cionalmente”, explica a gerente administrativa do 
AME, Karulini Polo. Ela ressalta que essa conquista 
é mérito de todos os colaboradores da Fundação 
Padre Albino e do AME, devido ao “comprometi-
mento, empenho e envolvimento no atendimento 
de qualidade e segurança do paciente”.

Realizado de forma voluntária e reservada, o 
método de avaliação para Acreditação não tem 
caráter fiscalizatório e constitui, essencialmente, 
programa de educação continuada das organiza-
ções prestadoras de serviços de saúde, revisto pe-
riodicamente para estimular a melhoria contínua. 
Por não ter caráter prescritivo, a metodologia de 
acreditação da ONA não traz recomendações es-
pecíficas sobre ferramentas, técnicas, processos ou 
linhas metodológicas a serem seguidas pelas orga-
nizações que se submetem à avaliação.

Fundação Padre Albino conquista
Acreditação ONA no nível segurança

na sua unidade AME Catanduva

A Fundação Padre Albino organizou ações alu-
sivas ao Abril pela Segurança do Paciente como 
forma de conscientização sobre o tema. No dia 
30, profissionais da saúde foram homenageados. 
Eles assistiram a vídeos gravados por seus familia-
res e apresentação musical da funcionária Heloísa 
Cristina Barbosa de Lima, além de receberem mini 
Ikebanas como forma de agradecimento.

A ação foi idealizada pela enfermeira Veridia-
na Taquetti que, de forma repentina, faleceu no dia 
22 de abril e, para homenageá-la, os atos simbóli-
cos foram denominados de Viva Este Raro Instante 
com segurança, as iniciais VERI, como era cari-

nhosamente chamada pelos colegas de trabalho. 
As intervenções aconteceram nos hospitais Padre 
Albino e Emílio Carlos e foram organizadas pela 
Gestão de Qualidade.

Veridiana Taquetti, 27 anos, colaboradora da 
Fundação Padre Albino desde 2018, faleceu no 
dia 22 de abril. Ela integrava o Setor de Segurança 
do Paciente do Hospital Padre Albino.

Higiene das Mãos 
No dia 5 de maio, os hospitais Emílio Carlos e 

Padre Albino, Recanto Monsenhor Albino e Ambu-
latório Médico de Especialidades/AME Catanduva 
promoveram ações de conscientização alusivas ao 
Dia Mundial da Higiene de Mãos. Com a chegada 
do novo Coronavírus, em que o principal meio de 
prevenção é a higienização correta das mãos, as 
ações foram intensificadas para que a ideia de que 
lavar as mãos salva vidas fosse ainda mais enfati-
zada entre os colaboradores.

As ações envolveram vídeo educativo com o 
infectologista Arlindo Schiesari Junior sobre a téc-
nica correta de higiene das mãos; distribuição de 
frascos de álcool em gel 70%, comunicações in-
ternas e mensagens nas embalagens distribuídas 
nos refeitórios.

Viva Este Raro Instante homenageia
enfermeira falecida em abril

Durante o mês de abril, o Ambulatório Médi-
co de Especialidades/AME Catanduva promoveu 
conscientização sobre segurança do paciente, tema 
do Abril Verde. Folhetos informativos, comunica-
ção interna digital e orientações foram feitas para 
conscientizar colaboradores e pacientes. O objetivo 
das ações é divulgar os protocolos de segurança 
vigentes na Unidade e a importância do paciente se 
envolver no seu próprio cuidado. 

As ações foram organizadas pelo Núcleo de 
Segurança do Paciente, Gerenciamento de Risco e 
Farmacovigilância. A gestão do AME Catanduva é 
feita pela Fundação Padre Albino.

Homenagem às mães
O AME promoveu no dia 7 de maio homena-

gem para as colaboradoras mães com varal de fotos 
no corredor do cartão de ponto - lembrança levada 
por elas no final do expediente. As mães pacientes 
receberam mimo especial e todas acompanharam 
mensagem enviada pelo padre Jonas Pimentel, pá-
roco da Catedral Nossa Senhora Aparecida, em te-
lão instalado na recepção da Unidade. Finalizando, 
a colaboradora Vitória Dias Giardina fez apresenta-
ção musical alusiva à data.

Uma cadeia de suprimentos bem estruturada 
tem impacto direto na qualidade do atendimento 
e na experiência do paciente. O 30° Congresso 
Anual FEHOSP, que será realizado de 7 a11 de 
junho próximo, promoverá o fórum “Cadeia de 
Suprimentos”, quando profissionais da área vão 
compartilhar experiências na gestão da cadeia de 
suprimentos durante a pandemia e as soluções en-
contradas. O Fórum Cadeia de Suprimentos será 
realizado nos dias 7 e 8/6, das 16h30 às 19h.

O diretor médico do Hospital Padre Albino, Dr. 
Luís Fernando Colla da Silva, vai ministrar a palestra 
“Aprendizados para as próximas pandemias - Solu-
ção na cadeia de suprimentos”, sendo debatedores 
o presidente da Diretoria Executiva da FPA, Reginal-
do Donizeti Lopes, e a diretora de Saúde e Assistên-
cia Social, Renata Rocha Bugatti. Dr. Luís Colla ain-
da será mediador do tema “Logística Lean aplicada 
aos hospitais”, com palestra de Bruno Bataglia.         

AME realiza abril pela 
segurança do paciente

Diretores da FPA 
participam de fórum no 
Congresso da FEHOSP

A acreditação tem validade até 2023.

Varal de fotos no corredor.

Vídeo sobre a higienização das mãos.

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Há 50 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

Divulgação

Divulgação



Maio/202110

A Fundação Padre Albino recebeu neste dia 06 
maio tela de Padre Albino pintada pelo ex-conse-
lheiro Prof. Nelson Oliani. A obra foi entregue pela 
esposa de Nelson, Terezinha Gonçalves Oliani, ao 
presidente do Conselho de Administração Dr. José 
Carlos Rodrigues Amarante. Também presente o 
conselheiro Prof. Joaquim Carlos Martins.

Dr. Amarante agradeceu pela doação da tela 
e exaltou as muitas qualidades de Nelson, mas a 
maior delas, ressaltou, era o amor e o respeito ao 

Terezinha Oliani entrega a tela a Dr. Amarante e Prof. Joaquim Martins.

Idosa lê cartão entregue com presente pela família.

ser humano. Terezinha disse que Nelson tinha forte 
ligação com Padre Albino e pesquisou muito para 
achar a imagem que ele reproduziu, usando uma 
nova e difícil técnica de pintura. Aliás, uma ima-
gem rara – Padre Albino sorrindo. A tela será en-
viada para o acervo do Centro Cultural e Histórico 
Padre Albino (Museu Padre Albino).

O ex-conselheiro da Fundação Prof. Nelson Olia-
ni faleceu na tarde do dia 04 de outubro de 2020, no 
hospital de Novo Horizonte, onde estava internado.

O Conselho Fiscal é órgão de fiscalização e 
consultivo, cabendo-lhe auxiliar a Diretoria Exe-
cutiva, o Conselho de Administração e o Conse-
lho de Curadores. É composto de três membros 
efetivos e três suplentes, eleitos pelo Conselho de 
Curadores, entre seus pares ou não, com mandato 
de quatro anos, podendo ser reeleitos. Os mem-
bros eleitos para o Conselho Fiscal continuam no 
Conselho de Curadores, se dele fizerem parte, abs-
tendo-se apenas de opinar sobre contas que lhes 
digam respeito. O presidente do Conselho Fiscal 
é aclamado pelos seus pares. Os membros não 
poderão ter parentescos até o 2º grau, afins ou em 
linha direta com membros da Diretoria Executiva.

Ao Conselho Fiscal compete, entre outros, apre-
sentar ao Conselho de Curadores, quando solicita-
do, pareceres sobre os negócios e operações sociais 
do exercício, tomados por base o balanço, o inven-
tário e as contas da Diretoria Executiva, e pareceres 
que auxiliem aquele órgão na tomada de decisões 
de sua competência; examinar até o dia 20 de mar-
ço de cada ano o inventário do patrimônio da FPA 
e os documentos contábeis e financeiros, emitindo 
seu parecer antes de serem submetidos ao Conse-
lho de Curadores; verificar se o patrimônio social, 
incluindo a aplicação dos rendimentos da FPA, se 
realizou em harmonia com seus fins estatutários.

Os membros efetivos do Conselho Fiscal são 
Gilson Antonio Porceban, Mário Luís Trassi Col-
nagi e Laer Sérgio Dervelan, presidente, sendo 
suplentes José Silas Januário, Luiz Marcos Garcia 
e Pe. Sylvio Fernando Ferreira, todos membros do 
Conselho de Curadores.

Raio X vai, mensalmente, trazer a constituição 
das Unidades da Fundação Padre Albino. Vamos 
iniciar com os órgãos diretivos.

Fundação recebe tela de Padre Albino
pintada pelo ex-conselheiro Nelson Oliani

Conselho Fiscal

A Fundação Padre Albino realizou, de 12 a 20 
de maio, a Semana da Enfermagem nos hospitais 
Padre Albino e Emílio Carlos e Recanto Monse-
nhor Albino, com atividades voltadas à valoriza-
ção do profissional.

Dinâmicas sobre dedicação e o reflexo do traba-
lho dos profissionais de enfermagem na sociedade 
foram realizadas pelo psicólogo Deniz Simiel e Quiz 
de perguntas e respostas sobre a Comissão de Éti-
ca dos hospitais da Fundação, elaborado pelos seus 

Para comemorar o Dia das Mães e garantir a segurança dos idosos, evitando possível contaminação 
pelo coronavírus, o Recanto Monsenhor Albino realizou drive thru nos dias 6 e 7 de maio na área verde do 
local. Mantendo as regras de distanciamento social, os familiares entregaram presentes e muito carinho por 
meio do olhar, gestos e um bom diálogo à distância.

“Essa alternativa foi a melhor forma que encontramos de adaptar o nosso cuidado à importância das 
visitas, ainda mais em data tão especial. Agradecemos aos familiares que participaram. Foi um gesto sim-
ples, mas sentimos a diferença que provocou nos nossos idosos”, relatou a equipe organizadora da ação.

No dia 15 de maio comemorou-se o Dia do 
Assistente Social. A data foi instituída pelo Decre-
to 994/62, que regulamenta a profissão, criando 
os Conselhos que fiscalizam e disciplinam suas 
atividades. A atuação do serviço social é em de-
fesa de uma sociedade pautada em princípios de 
igualdade e liberdade, da justiça social e das po-
líticas públicas. A Fundação Padre Albino é insti-
tuição filantrópica que atua nas áreas da Saúde, 
Educação e Assistência Social e o papel desses 
profissionais é de fundamental importância.

O Serviço Social trabalha na perspectiva do 
cuidado ético, da humanização, do acolhimento, 
escuta atenta e na qualificação da intervenção jun-
to à Rede de Atendimento em que os pacientes per-
tencem. Para que este atendimento seja efetivo, o 
profissional integra equipe multidisciplinar que ar-
ticula e efetiva a garantia dos direitos do assistido.

A Fundação Padre Albino tem 10 assistentes 
sociais em seu quadro de colaboradores: Amanda 
Patrícia Paulino, Rafaela Gomes Maciel e Maria Nac-
ci, no Hospital Emílio Carlos; Helena Munhoz Martin, 
do Grupo de Atendimento ao Trabalhador da FPA; 
Fabiana Herédia, no Padre Albino Saúde; Tatia-
ne Paula Chimello, no Recanto Monsenhor Albino; 
Amanda Angélica Aziani, no Hospital Padre Albino; 
Eliete Felisbino da Silva Pereira, na UNIFIPA, e Amane 
Silveira de Toledo e Rubia Rinaldi Boschin, no AME.

FPA realiza Semana da Enfermagem

No Recanto, drive thru pelo Dia das Mães

O importante trabalho 
do assistente social

presidentes, Marina Durante e Ademilson Ronzani, e 
aplicado pela equipe da Comissão e coordenadores 
de Enfermagem. Os profissionais receberam massa-
gem relaxante e reiki e participaram de café especial, 
com entrega de mimos alusivos ao Dia Mundial da 
Enfermagem, comemorado em 12 de maio.

A organização da Semana foi das responsá-
veis técnicas de Enfermagem Regina Pereira Par-
dim, do HPA, Cíntia Martin Porta, do HEC, e Ju-
liana Fachim, do Recanto. 

Comunicação FPA

Comunicação FPA
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Grupo de pesquisadores de diferentes institui-
ções, entre elas a UNIFIPA, investigará alternativas 
terapêuticas baseadas no uso de células-tronco e 
ozonioterapia para tratar os danos decorrentes da 

A doença provoca lesão cerebral no bebê.

 Com o tema “O amor mais bonito que existe” 
todas as colaboradoras mamães da Fundação Pa-
dre Albino foram homenageadas no Dia das Mães 
com espelho de bolsa personalizado da FPA. “O 
objetivo é fazê-las lembrarem, toda as vezes em 
que se olharem no espelho, o quanto são impor-
tantes e como o amor de mãe é forte e poderoso”,  
disse a gerente de RH, Tatiane Kratutti Devitto. A 
ação foi promovida pelo RH e Setor de Humaniza-
ção e todas as colaboradoras mães das Unidades 
de Negócios foram presenteadas. 

leucomalácia periventricular, que atinge os bebês 
prematuros. A princípio, os ensaios serão tratados 
em modelos pré-clínicos, com animais de experi-
mentação.

• A Fundação Padre Albino adquiriu novas 
macas reclináveis para transporte de pacientes em 
ambulâncias. A aquisição permitirá mais conforto 
e segurança aos pacientes durante o deslocamento 
nos veículos.

• O projeto "Cuidando de quem cuida", do 
GAT realizou no dia 14 de maio seu terceiro en-
contro online que abordou “Sentimentos e emo-
ções em tempos de incerteza”. O Grupo foi inicia-
do no dia 30 de abril, através do Google Meet.

• O Hospital Padre Albino captou múltiplos ór-
gãos dia 28 de abril. O doador, 32 anos, vítima de 
acidente de trânsito teve morte encefálica diagnos-
ticada no dia 27. A doação foi aceita pela família 
e foram doados coração, fígado, rins e córneas.

• A CIPA da Coordenadoria realizou dia 27 

UNIFIPA integra pesquisa 
sobre doença neurológica

em bebês prematuros

O amor mais bonito 
que existe

Curtas Curtas Curtas

Divulgação
Entre os participantes dessa equipe estão o Dr. 

José Ricardo Muniz Ferreira, presidente da empre-
sa R-Crio, de Campinas, idealizador da pesquisa; 
Dr. Robson Campos Gutierrez, da Universidade 
Federal de São Paulo/UNIFESP; Ana Paula Anzo-
lin e Bruna Ferrary, doutorandas da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Dra. Nise 
Yamaguchi, do Hospital Israelita Albert Einstein. 
Pela UNIFIPA estão envolvidos os docentes Dr. 
Alexandre Haddad de Souza, Dr. Rodrigo Berguio 
Vidotti e doutoranda Helena Ribeiro Souza, sob a 
coordenação das Profas. Dras. Giovana Gonçal-
ves Vidotti e Ana Paula Girol. 

“A leucomalácia periventricular é lesão cere-
bral que ocorre no bebê prematuro, ocasionando 
sequelas ao seu neurodesenvolvimento, como a 
paralisia cerebral e deficiência mental; portanto, 
pesquisas que busquem reverter esse quadro são 
necessárias”, explica Profa. Giovana Vidotti.

Sobre os resultados esperados, a Profa. Dra. 
Ana Paula Girol está otimista. “A pesquisa ainda 
está na fase de discussões e organização dos gru-
pos para posterior redação dos projetos e início 
dos protocolos de experimentação. Após essa par-
te de estudo com animais, se tivermos êxito, parti-
remos para os estudos clínicos. O caminho é lon-
go, mas promissor”, diz ela.

de abril dinâmica alusiva ao Abril Marrom, mês 
de prevenção e combate às diversas espécies de 
cegueira. Os colaboradores participaram de ava-
liação com tabela oftalmológica de Snellen, utili-
zada para avaliar a acuidade visual. Junto com a 
ação foi feita orientação sobre as necessidades de 
consultar-se com oftalmologista, enfatizando que 
cerca de 60% das doenças oculares que causam 
cegueira, como diabetes, glaucoma e catarata, 
são tratáveis.  

• Os colaboradores da Ala Branca do HEC, 
que atende pacientes da COVID-19, receberam 
mimo da paciente Fátima Ap. da Cruz Belotti como 
forma de agradecimento pelos cuidados. Ela este-
ve intubada na UTI por 13 dias e mais oito dias na 
Enfermaria em recuperação.

O mimo foi entregue a todas as colabo-
radoras mães.

A cirurgia foi realizada na UDPE da Unifi pa.

No dia 4 de maio, a equipe de Crioegenia 
R-Crio de Campinas/SP acompanhou as primeiras 
cirurgias de colocação de próteses para avaliar es-
tratégias que utilizam biomateriais tecnológicos no 
auxílio da osteointegração. Realizada na Unidade 
Didática e de Pesquisa Experimental da Unifipa, 
a cirurgia foi feita em animal de experimentação 
com a participação do idealizador da pesquisa, Dr. 
José Ricardo Muniz Ferreira, presidente da empre-
sa R-Crio, e dos pesquisadores Dra. Ana Carolina 
Muniz, Dr. Daniel Navarro e Dr. João Guilherme. 
Pela Unifipa estão envolvidos Dr. Rodrigo Berguio 
Vidotti, médico veterinário da instituição, e Melina 
Yomasa Pilon, técnica de laboratório, sob coorde-
nação das profas. Dras. Giovana Gonçalves Vidot-
ti e Ana Paula Girol.

Na fase de implantação dos protocolos expe-
rimentais, a parceria permitirá otimizar os proces-
sos de estudos. “O mais comum hoje é a utiliza-
ção de próteses sintéticas ou enxertos ósseos para 
correção de alguma doença ou lesão, porém, as 

próteses têm tempo determinado e nem sempre há 
possibilidade do enxerto. A Unifipa, em parceria 
com a R-Crio, está investigando nova possibilidade 
com material biotecnológico para promover rápi-
da recuperação”, explica a Profa. Dra. Ana Paula.

Pesquisa sobre regeneração óssea

Divulgação

“Amor que aquece” 
O Comitê do Idoso do Hospital Emílio Carlos 

realizou, nos dias 6 e 7 de maio, a ação “Amor que 
aquece”, pelo Dia das Mães, na Enfermaria e UTI 
Geral.  As pacientes mães que estavam internadas 
foram presenteadas com hidratante e sapato de lã 
e homenageadas com leitura de poema sobre o 
amor de mãe.  
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Com objetivo de qua-
lificar e melhorar nossas 
práticas de atendimento 
ao cliente, garantindo o 

sucesso do serviço prestado, este texto é para que 
você entenda exatamente esse conceito, seus prin-
cipais benefícios, táticas e recursos essenciais.

Para atingirmos o objetivo de dignificar o 
atendimento prestado é necessário responder às 
seguintes questões: Quem são os meus clientes? 
Quais serviços minha unidade oferece? Qual o 
objetivo da minha função neste setor? 

Primeiramente a importância de identificar 
com quem você atua diretamente e indiretamente 
trilhará o seu percurso diário, pois iremos identi-
ficar a melhor forma de aplicar a comunicação 
assertiva dentro de uma empresa. Conhecer o 
funcionamento da unidade é um dever primor-
dial; nenhum cliente escolheria ser atendido por 
alguém que tenha menos conhecimento sobre 
aquele local que o próprio paciente. Dentro do 
serviço de saúde uma comunicação de qualidade 
salva vidas. Por fim, conhecer o propósito de suas 
atividades dentro da instituição fará você atingir 
ótimos resultados.

Não podemos escolher a quem vamos aten-

der bem; é obrigação de qualquer profissional que 
trabalha com atendimento servir o seu cliente de 
forma humanizada. Atender bem não é só seguir 
scripts/roteiros; é encarar cada cliente com neces-
sidades, desejos e sonhos únicos. Atender bem um 
público é entender que existem diferentes clientes e 
que você precisa resolver os problemas deles como 
indivíduos e como grupo. 

Pesquisas especializadas em atendimento ao 
cliente apontam que pessoas bem atendidas falam 
da sua satisfação para alguns amigos e familia-
res, porém, clientes mal atendidos espalham sua 
insatisfação para dezenas de pessoas. Chamamos 
isso de “o efeito boca-a-boca”. Para que sejamos 
resolutivos em nossas atividades devemos utilizar 
algumas ações básicas, como por exemplo: 

• Tenha paciência para explicar e solucionar 
uma dúvida do cliente; explique quantas vezes fo-
rem necessárias, até que ele entenda;

• Não dar respostas curtas e grosseiras;
• Quando estiver conversando com o cliente 

foque apenas nessa situação; o cliente percebe 
quando estamos dispersos;

• Controle suas emoções na frente do cliente; 
(ex: rir, chorar, brigar)

• Boa educação acima de tudo; (ex: bom dia, 

boa tarde, boa noite, com licença; por favor)
• Chamar as pessoas pelo nome ou por se-

nhor/senhora;
• Apresentar-se ao trabalho uniformizado;
• Usar o crachá de identificação em local visí-

vel para o cliente;
• Cumprir as tarefas com responsabilidade;
• Evitar conversas paralelas, principalmente na 

frente dos pacientes;
• Apresentação pessoal adequada (higiene 

pessoal; vestuário apropriado (nunca utilizar calças 
rasgadas, roupas decotadas e transparentes), ca-
belos sempre presos e penteados, unhas aparadas 
e limpas, maquiagem adequada.

É de extrema importância utilizarmos do bom 
humor e do sorriso, pois o setor hospitalar, dife-
rente dos outros, tem como clientes pessoas fragili-
zadas, preocupadas e, consequentemente, menos 
pacientes e mais sensíveis. Para entendermos a ne-
cessidade de atendimento qualificado basta sim-
plesmente, por alguns segundos, nos colocarmos 
no lugar do outro. 

Devemos trabalhar como um time; se cada um 
fizer bem a sua parte nós e nossos clientes só te-
mos a ganhar. A vitória é de todos, assim como na 
derrota.

BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

CIRURGIA GERAL, GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone 3522-5381

CARDIOLOGIA CLÍNICA 
•Dr. Francisco Corrêa de Almeida Moraes - Rua Teresina, 755 – Fone 17 - 3523-1652 

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601

CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto - Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto - Av. Orlando Zancaner, 95 - Fones: 3524 4366 - 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR  E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone - Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179

CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Ricardo Domingos Delduque  - Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791

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

NEUROLOGIA CLÍNICA
(Adulta e infantil) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento cerebral, eletro-
neuromiografi a 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, eletroencefalografi a 
computadorizada e mapeamento cerebral.
•Drª Eliana Meire Melhado- Rua 21 de abril, 1.074 - Fone: 3523 2583

NUTROLOGIA
Obesidade e emagrecimento

•Dr. Durval Ribas Filho - Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027

OFTALMOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO

•Drª Adriana Romero Braga - Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242

•Dr. Danilo Bechara Rossi - Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558

•Dr. Gabriel Bastos Braga - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070

•Dr. João Márcio Chimello - Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070

•Drª Maria Elizabete J. de Campos - Rua Olinda, 455 - Fones: 3522 6216 - 3523 6051

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

•Dr. Carlos Alberto Moreschi - Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263

OTORRINOLARINGOLOGIA

•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr. - Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199

•Dr. Waldecir Veni Sacchetin - Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269

PEDIATRIA

•Dr. Antonio Sérgio Munhoz - Rua Ceará, 847 - Fones: 3525 2549 - 3524 6500

•Drª Gisele Maria Couto - Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936

•Dr. Jussemar Roces Rios - Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566

•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

PNEUMOLOGIA E  ALERGIA INFANTIL

•Dr. Thales Fernando Roque Barba - Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO

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

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA E ESTUDO DOS FLUXOS

•Drª Fabiana Zocchi Darme - Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216

•Dr. Renato Eugênio Macchione - Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676

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

REUMATOLOGIA

•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti - Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870

UROLOGIA

•Dr. Wilmar Calil de Mello - Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511

LABORATÓRIO DE  ANÁLISES CLÍNICAS

Hospital Padre Albino - Rua Maranhão, s/nº

Deniz Simiel
Psicólogo

Atendimento ao cliente

COM&POSTURA
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• A UNIFIPA, em parceria com o SEBRAE, 
realizou de 10 a 14 de maio o curso online gra-
tuito ‘DESCOMPLIQUE - primeiros passos para 
o empreendedorismo’, capacitação em planeja-
mento, gestão empresarial, marketing e finanças, 
ministrado por facilitador do SEBRAE/Rio Preto. 
O curso teve mais de 1.200 participantes entre 
alunos, egressos e pós-graduados da UNIFIPA.

• De 10 a 14 de maio foi realizada a Sema-
na da Enfermagem. O curso de Enfermagem da 
UNIFIPA promoveu diversas atividades online e 
muitas discussões sobre a importância da cate-
goria para a sociedade.

• De 11 a 13 de maio a Jornada de Cefa-
leia, organizada pela Liga de Neuropsiquiatria 
do curso de Medicina UNIFIPA, reuniu grandes 
nomes da área.

• Os alunos dos cursos de Enfermagem e 
Biomedicina da UNIFIPA participam de curso de 
Laserterapia para o tratamento de feridas, por 
meio das Ligas de Curativo (Enfermagem) e de 
Estética Clínica (Biomedicina).

• A assessora e consultora na área da saú-
de Cecilia Negrini ministrou, dia 4 de maio, a 
palestra online “Carreira Médica de Sucesso – 
desafios e oportunidades no cenário atual” para 
os alunos do curso de Medicina UNIFIPA como 
parte da nova programação de apoio na forma-
ção profissional.

• No dia 6 de maio, às 19h, foi ministrada a 
palestra online ‘Especificadores no Atendimento 
da população LGBTQ+’, organizada pela Liga 
de Medicina da Família e Comunidade do cur-
so de Medicina da UNIFIPA, em parceria com a 
IFMSA Brazil.

• As enfermeiras Irina Queiroz e Reani Ara-
nha, formadas pela UNIFIPA, validaram seus di-
plomas de Bacharelado nos EUA. Elas tiveram 
ajuda do Núcleo de Internacionalização da UNI-
FIPA para a documentação.

• O médico urologista Dr. Marcel Calegari 
Hayashi obteve o título de Mestre pela Faculdade 
de Ciências da Saúde de Barretos ‘Dr. Paulo Prata’.

Família Sanches Fernandes
Mariinha Zancaner Cintra
Mariangela Cintra Comenale
Renata Zancaner Hernandes
Cofevar
Sylvio Antônio Bueno Netto
Sílvia Zancaner Costa
Fernando Ometto Zancaner
Usina Colombo
Família Daisy Ercolin Colombo
Carlos Augusto Colombo
Adalgisa Teresinha Colombo da Silva
Cristiane Maria Colombo Tumietto
Edilaine Aparecida Colombo Pivetta
Nardini Agroindustrial Ltda.
Beatriz Zancaner Costa Furtado
Cocam Cia. de Café Solúvel e Derivados
Família Gumercindo Colombo
Sidinei Augusto Colombo
Sérgio Augusto Colombo
Suely Rosângela Colombo
Syntia Rosângela Colombo Beloni
Família Maria Motta Colombo (in memoriam)
Carlos Roberto Colombo 
José Osmar Colombo
Ângela Maria Colombo Amarante
Maria de Fátima Colombo Andrade
Maria Cristina Colombo
Patrícia Colombo Amarante Fiorim
Família Hélio Colombo
Família Gilberto Colombo
Renato César Colombo
Flávio Eduardo Colombo
Vânia Beatriz Colombo
Família Lázara Colombo (in memoriam) 
Família Antonia Colombo
Casa dos Construtores
Davi Peruzzo
Skynew Internet Banda Larga
Sincomércio Catanduva
Romualdo Caretta
Bios Computadores Com. e Assist. Ltda.
Lions Clube de Catanduva

Curtas Curtas Curtas

Empresas, famílias, 
entidades e 

pessoas solidárias

*A AVCC de Itajobi doará mensalmente, por 
tempo indeterminado, R$ 500 para o HCC/Serviço 
de Radioterapia.

* A Cocam realizou drive thru entre seus colabo-
radores e arrecadou alimentos e produtos de higie-
ne e limpeza doados ao Recanto Monsenhor Albino.

* Tainara Romagnolli doou 400 bombons aos pro-
fissionais da linha de frente de combate à Covid-19.

* O Sr. Mariano Marque, da cidade de Adolfo, 
doou ao HCC 60 litros de óleo, 90 kg de arroz, 
30 kg de feijão, 20 kg de sal, 48 litros de leite, 24 
sachês de molho de tomate, 80 pacotes de macar-
rão, 10 litros de cloro, 10 kg de sabão em pó, 48 
detergentes, 12 litros de água sanitária, 5 pacotes 
de fraldas infantis e 4 pacotes de fraldas geriátricas. 
Os produtos serão utilizados no preparo de refei-
ções dos pacientes e na higienização dos setores de 
atendimento do hospital.

* O grupo AgroBrabo Tahiti, de Itajobi, realiza 
campanha de arrecadação de alimentos para o 
HCC neste mês de maio. Parceiros estão coletando 
alimento nas cidades de Itajobi, Catanduva e Pin-
dorama. A campanha prevê arrecadação de arroz, 
feijão, macarrão e bolacha de água e sal. Para doar 
ligue para (17) 9.9772 5217 (17) 9.9635 7395 
(17) 9.9144 3125.

 *A Loja Maçônica Rio Branco V, da cidade de 
Urupês, doou 20 cobertores que serão utilizados 
pelos pacientes do HCC.

*A JOMINI Logística doou 402 litros de leite e 
9 quilos de suco em pó para o HCC, arrecadados 
entre os colaboradores da empresa.

* A Usina Nardini doou 600 litros de álcool 70% 
para o HEC.

* A Mustang Pluron doou ao HCC R$ 4.800,00 
arrecadados com a venda do desinfetante Pluron 
Sanit Lavanda Especial. A campanha “Comprou, 
doou” destinava 100% das vendas para o custeio 
do tratamento dos pacientes.

* A empresa HERSHEY’S doou 1.440 unidades 
de tabletes de chocolate entregues aos profissionais 
que atuam na Unidade Covid do HEC. 

* A Nappi Metais, da cidade de Pindorama, en-
tregou ao HCC alimentos arrecadados na campa-
nha “Um prato cheio de solidariedade” realizada de 
março a maio entre colaboradores e parceiros da 
empresa. Foram 53 cestas básicas e 204 quilos de 
macarrão no dia 14 de maio; no final de abril já 
havia doado 879 litros de leite.

MÃOS
ESTENDIDAS

A campanha “Empresas que salvam”, lançada 
pela Fundação Padre Albino, AEC – Associação 
de Assistência ao Hospital Emílio Carlos e Família 
Sanches Fernandes, atingiu sua meta, arrecadan-
do R$ 2.568.205,58. A Fundação já havia ativado 
10 novos leitos de UTI/COVID/SUS dos 15 previs-
tos na Unidade para Respiratórios Agudos (URA), 
no Hospital Emílio Carlos, mas com o sucesso da 
campanha ativou, dia 30 de abril, os cinco leitos 
restantes. Agora, a Fundação conta com 35 leitos 
de UTI/COVID/SUS.

Marcelo Gimenes, presidente da AEC, ressal-
tou a solidariedade das empresas e famílias ca-
tanduvenses que abraçaram a causa, contribuindo 
generosamente com a campanha. “Em um mês 
conseguimos atingir o valor necessário para aqui-
sição dos equipamentos e, assim, ativar os 15 lei-
tos”, disse, finalizando com agradecimento: “Obri-
gado, empresas e famílias catanduvenses”.

O presidente da Diretoria Executiva da Funda-
ção Padre Albino, Reginaldo Lopes, elogiando a 
iniciativa da Família Sanches Fernandes e da AEC, 
ressaltou a importância da comunidade se unir e 
apoiar entidades beneficentes da área da saúde, 
que vêm acumulando déficits ano após ano. “A 
AEC é grande parceira e conhecedora das dificul-

dades que enfrentamos e por isso já reformou duas 
alas do Hospital Emílio Carlos – a C2 Par (Ala Azul) 
e a C2 Ímpar (Ala Roxa)”, lembrou Reginaldo.

A diretora de Saúde e Assistência Social, Renata 
Bugatti, disse que todos os que colaboraram com 
a campanha merecem reconhecimento pelo gesto 
de grandeza que tiveram. “Os doadores terão seus 
nomes em placas de reconhecimento, conforme 
tipo de doação realizada, que serão fixadas no 
Hospital Emílio Carlos, assim como receberão o 
certificado ‘Empresas que salvam’”, acrescentou. 
Os valores foram depositados na conta da Funda-
ção Padre Albino; portanto poderão ser dedutíveis 
do imposto de renda da empresa doadora, desde 
que o valor não ultrapasse 2% do lucro operacio-
nal da mesma.

O Gabinete de Crise da Fundação Padre Albi-
no, criado com orientação/consultoria do Projeto 
PROADI/SUS “Lean nas Emergências”, através do 
Ministério da Saúde e Hospital Sírio-Libanês, vai 
continuar monitorando e analisando diariamente 
o fornecimento dos medicamentos e Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs).

Campanha “Empresas que salvam” 
atinge meta e FPA ativa os
15 leitos de UTI COVID SUS



REMETENTE: Fundação Padre Albino - Rua dos Estudantes, 225 - 15.809-144 - Catanduva - SP

A L+M - Construção de contextos de prosperi-
dade em ambientes de saúde foi contratada  pela 
Fundação Padre Albino para desenvolver estudo, 
denominado "Design do Futuro", oferecendo solu-
ções que permitam a tomada de decisões em longo 
prazo, além de decisões emergenciais. O primeiro 
movimento tático proposto foi a remodelação e 
adequação da recepção da Rua Belém do Hospital 
Padre Albino, construção de duas torres de eleva-
dores para separação dos fluxos de serviço e social, 
escadas de saída de emergência e área gourmet. A 

obra, que mudará a ambiência e consequentemen-
te proporcionará melhor acolhimento aos pacientes 
e acompanhantes, foi iniciada dia 17 de maio e seu 
término previsto para 14 meses.

A obra não interfere no funcionamento do 
hospital. De acordo com a diretora de Saúde e 
Assistência Social, Renata Rocha Bugatti, hou-
ve mudança no fluxo de entrada dos visitantes e 
acompanhantes. “O Departamento Comercial, 
a Central de Laudos e o PABX foram transferidos 
para imóvel na Rua Belém. O fluxo foi dividido en-

Iniciada a primeira etapa das obras de reforma 
e ampliação do Hospital Padre Albino

Projeto prevê a remodelação da recepção da Rua Belém
tre as portarias na Rua 13 de Maio, da Unidade de 
Urgência e Emergência (SUS) e do CDI, (visitantes 
e acompanhantes de convênios/particular - 5º an-
dar, Maternidade I, Posto 3 e visita religiosa).

Os novos horários para visitas são: troca para 
acompanhante, das 6h30 às 8h30 e das 17h30 
às 18h30; Enfermaria Convênio, das 10h às 11h 
e das 18h às 19h; Enfermarias SUS, das 13h30 às 
14h30 (paciente que tem direito a acompanhante 
não é permitida visita); UTI Adulta, das 11h30 às 
12h, leitos ímpares, e das 12h às 12h30, leitos 
pares; UTIs Neonatal e Infantil, das 12h às 13h, 
o pai ou a mãe; UTQ, das 16h30 às 17h; Unida-
de de Urgência e Emergência, a partir das 13h30, 
apenas 15 minutos; Repouso, das 11h30 às 12h, 
e visitas religiosas das 9h às 10h para todos os 
setores, com comprovação da função.

Plano diretor

O diretor presidente da Diretoria Executiva da 
Fundação, Reginaldo Lopes, explica que o Design 
do Futuro contém plano diretor, denominação usual 
para "o conjunto das propostas de mudanças no edi-
fício, que o amplia, pois conecta as propostas de mu-
danças de espaços com as de processos, tecnologias 
e pessoas, que geram resultados para a instituição”.

Reginaldo ressalta que a execução do projeto 
Design do Futuro, em futuras intervenções, criará 
soluções, aumentará a capacidade instalada e a 
eficiência operacional das atividades assistenciais, 
com ações que consolidem a imagem dos hospitais 
Padre Albino e Emílio Carlos como Excelência em 
Assistência, Ensino e Pesquisa na região. O presi-
dente acrescenta que o projeto “contempla, ainda, 
critérios mínimos de segurança e conforto para as 
operações de atendimento e experiências dos usuá-
rios que parametrizarão cenários de mudanças em 
espaços  e infraestrutura, critérios de atendimentos 
e rotas de fuga, com base na legislação vigente”.

A obra será feita pela Construcione - Engenha-
ria e Construções, da cidade de Piracicaba/SP, que 
venceu a concorrência feita pela Fundação Padre 
Albino. A construtora terá equipe altamente quali-
ficada e estruturada, com gerente líder do projeto, 
equipe de design e operação, arquitetos de desen-
volvimento, engenheiro de tecnologias médicas e 
prediais,  arquitetos de ambientação, engenheiro 
de orçamentos e de instalações para as entregas de 
conformidade com segurança, qualidade e no me-
nor prazo tecnicamente recomendável.

Maio/202114

O Grupo de Trabalho de Humanização da Fun-
dação Padre Albino implantou ações de humaniza-
ção na ala de isolamento dos pacientes com Co-
vid-19 no Hospital Emílio Carlos. Com repertório 
diversificado de músicas instrumentais, em volume 
ambiente, os três turnos (manhã, tarde e noite) ofe-
recem 40 minutos de melodias previamente selecio-
nadas com foco na qualidade de vida dos pacientes 
e colaboradores. “A música acalma, anima, compõe 
a trilha para sentimentos, atitudes e emoções. Pro-
voca interação, animação e leveza”, disse a gerente 
da Qualidade, Maria Cláudia Piccolo Barbosa.

Outras ações, como a “Mãozinha do amor”, 
que dispõe de luvas de látex quentes que imitam 
toque humano e melhoram a saturação, estão sen-
do estruturadas.

Humanização na Ala Covid

 A Coplacana – Cooperativa dos Plantado-
res de Cana do Estado de São Paulo doou R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) para a Fundação 
Padre Albino, destinados ao atendimento de pa-
cientes suspeitos e internados com Covid-19. A 
doação foi entregue dia 07 de maio ao presiden-
te do Conselho de Administração, Dr. José Carlos 
Rodrigues Amarante, pelo diretor administrativo 
da matriz/Piracicaba/SP, Marcos Farhat. 

 Marcos Farhat, que estava acompanhado de 
Fábio Barrochelo, gerente regional, pela gerente 
da Unidade Catanduva, Amanda Schiavinatti, e 
pelo representante dos cooperados, Edson Guer-
zoni, disse que a doação, que beneficiou hospi-
tais nas cidades onde atua, foi sugestão de um 
cooperado. “Foram destinados R$ 2,5 milhões”, 
disse ele. Dr. Amarante agradeceu a doação, des-
tacando ser muito importante para a Fundação 
neste momento de pandemia. 

Após a entrega da doação todos visitaram as 

dependências do Hospital Emílio Carlos, Serviço 
de Radioterapia/HCC e Unifipa. Também presen-
tes, o diretor Administrativo e Financeiro da Fun-
dação, Heliton Benetelli, e Mariana de Almeida 
Leite, do Setor de Captação de Recursos. 

 A Coplacana foi a primeira cooperativa de 
plantadores de cana a ser fundada no Estado, em 
1948, com objetivo de oferecer insumos e assistên-
cia ao produtor rural. A matriz está localizada no 
Centro Canagro “José Coral”, em Piracicaba/SP, e 
conta com 27 filais e duas lojas Massey Ferguson 
nos Estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul e Paraná, além de fábrica de 
rações; Central de recebimento de embalagens va-
zias de agrotóxicos; Coop Service e duas unidades 
produtivas, o Confinamento de Gado e Unidade 
de Grãos. A cooperativa conta com aproximada-
mente 14 mil cooperados que têm à disposição 
mais de 12 mil itens para a agricultura e completo 
serviço de assessoria no campo.  

Coplacana faz doação à FPA 
para atendimento à Covid

A Coplacana benefi ciou hospitais de cidades onde atua.

Comunicação FPA

A reabilitação dos pacientes com Covid-19 é 
uma das preocupações da Fundação Padre Albi-
no (FPA) e para otimizar os procedimentos foram 
adquiridos capacetes Helmet e novas tecnologias 
para Terapia de Alto Fluxo, que fortalecem a reabi-
litação, diminuindo as complicações respiratórias, 
evitando o processo de intubação e o uso da ven-
tilação mecânica invasiva.

“O capacete Helmet é interface para ventilação 
não invasiva, indicado para pacientes com Covid-19 
que apresentam sintomas leves e moderados. Ele 
pode ser acoplado a um ventilador mecânico ou a 
um fluxo constante de oxigênio com pressão positi-
va. Sua utilização pode reduzir o esforço do paciente 
para respirar, minimizando as complicações respira-

tórias”, explicou a coordenadora do Serviço de Rea-
bilitação da FPA, Keity Emiliene Guim.

“A Terapia de Alto Fluxo Nasal é alternativa de 
suporte respiratório, administrada através de cate-
ter nasal. O dispositivo fornece ao paciente mistura 
aquecida, umidificada, um fluxo contínuo, podendo 
atingir até 60 litros por minuto e uma fração inspi-
rada de oxigênio de até 100%. É ferramenta impor-
tante, que também auxilia na recuperação desses 
pacientes, oferecendo melhora do esforço respirató-
rio e da oxigenação”, explicou a coordenadora de 
Fisioterapia, Bruna Gabriela de Oliveira. 

A equipe de Fisioterapia recebeu treinamento 
para manuseio dos novos equipamentos nos dias 
19 e 20 de abril. 

FPA adquire equipamentos para
reabilitação de pacientes com Covid-19


