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FPA vai receber comenda do TRT da 15ª Região

Projeto de efi ciência energética

contempla o Hospital Emílio Carlos

Ex-paciente do HCC é Papai Noel por um dia

Renovado o convênio do Projeto DNA

A inteireza da vida

MEC avalia a UNIFIPA e os

 cursos de Administração e Direito

Embaúba e Sales promovem leilões de gado pró HCC

UNIFIPA abre inscrições para 

cursos de pós-graduação

Após sete anos e muitas gestões da então Diretoria Administrativa, em 1º de janeiro último foi empossada a nova Diretoria Executiva da Fun-
dação Padre Albino, constituída por funcionários de carreira. Página 07.

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campi-
nas, concedeu à Fundação Padre Albino o Grande Colar do Mérito Judi-
ciário da Justiça do Trabalho da 15ª Região. A sessão solene de outorga 
será no dia 12 de março próximo. Página 07.

O Projeto de Efi ciência Energética da Energisa, empresa de distribui-
ção de energia que atende Catanduva, contemplou o Hospital Emílio 
Carlos (HEC) com a substituição de parte da iluminação atual por lâmpa-
das de LED. A troca foi fi nalizada em dezembro. Página 06.

Na manhã do dia 20 de dezembro, o ex-paciente Edson Francisco Vi-
lela (Bacuri) se vestiu de Papai Noel, tocou seu sino e distribuiu alegria, 
conforto, amor, panetones e balas aos pacientes da Quimioterapia e da 
Radioterapia do HCC e funcionários da Coordenadoria da Fundação Pa-
dre Albino. Página 11.

A UNIFIPA renovou convênio com o Instituto de Medicina Social e 
de Criminologia de São Paulo (IMESC) para continuidade do projeto 
institucional “Investigação de paternidade por meio de coleta descen-
tralizada de DNA no município de Catanduva/SP”, iniciado em setem-
bro de 2015. Página 09.

Ninguém vive pela metade. O espaço de vida de cada um é o que 
cada qual tem de inteiro. Se dura vinte ou cinquenta anos, não faz dife-
rença. O que conta é que uma vida é uma vida. Página 05.

O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) e os seus cursos de 
Administração e Direito foram avaliados pelo MEC. A UNIFIPA recebeu 
o conceito do IGC, indicador que avalia a instituição, e os cursos de Ad-
ministração e Direito do Conceito Preliminar de Curso (CPC), avaliações 
divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP) no dia 11 de dezembro. Página 09.

No dia 9 de fevereiro próximo será realizado o 1º Leilão de Gado de 
Embaúba pró Hospital de Câncer de Catanduva. Já o município de Sales 
realiza o seu leilão no dia 22 de março. Página 12.

O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA abriu inscrições para cursos 
de Pós-Graduação 2020 nas áreas de Administração, Biomedicina, Educação 
Física e Enfermagem que serão iniciados em março próximo. Página 09.

Confraternização A Fundação Padre Albino realizou no dia 21 de de-
zembro último a sua festa de confraternização de 2019, que proporcio-
nou duas surpresas aos funcionários presentes, entre elas a aparição de 
Pe. Albino. Página 07.

Reforma A capela do Hospital Emílio Carlos passou por reforma. Os 
recursos foram obtidos através de doação. Página 11.                

Fundação Padre Albino profi ssionaliza sua gestão

Reginaldo Donizeti Lopes, diretor-presidente da Diretoria Executiva da FPA.
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EDITORIAL

Ano de mudanças
2020 começou com mudanças: a posse da 

Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino, 
profi ssionalizada, que substituiu a Diretoria Ad-
ministrativa, totalmente voluntária, e a perda do 
articulista Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, 
que deixou de escrever neste espaço.

Com relação ao Dr. Amarante cabe uma res-
salva. Na edição anterior ele rotulou-se como 
“escrevinhador”, que segundo o dicionário é “que 
ou aquele que escreve mal; borra-papéis”. Uma 
tremenda injustiça, convenhamos! Ele está bem 
longe disso. Coube a mim substituí-lo. Sinto-me 
honrado, mas não à altura da missão. Afi nal, subs-
tituir um articulista que ocupou este espaço por 
mais de sete anos ininterruptos – e recebeu inú-
meros elogios - não será fácil. Na verdade não vou 
escrever sobre temas determinados; vou comen-
tar sobre o conteúdo das edições.

Como primeiro jornal do ano ele traz três arti-
gos relacionados ao ano novo na página 05. Não 
deixe de ler também o artigo “A vida é um presen-
te”, com comentários interessantes, entre eles que 
“a vida não é justa, mas ainda é boa”.

A liberação de emenda da deputada Beth 
Sahão é uma das boas notícias relacionadas ao 
Hospital Emílio Carlos, que também foi contem-
plado com projeto de efi ciência energética da 
Energisa e palco de encontro emocionante, que 
bombou nas redes sociais – o de um paciente de 
86 anos com seu cachorro.

Emocionante também foram as surpresas pro-
porcionadas na confraternização de fi nal de ano 
da Fundação – fl ash mob da música “Um mundo 
bem melhor” e o surgimento de Padre Albino na 
festa, que deu um recado aos funcionários. Os ví-
deos podem ser vistos no site institucional com 
os títulos “Padre Albino dá recado aos funcioná-
rios” e “Um mundo bem melhor”. Vale a pena!

Como não poderia deixar de ser, os hospitais 

receberam visitas de “papais noéis” e promove-
ram ações relacionadas ao Natal, como missa de 
encerramento do ano, e o Recanto Monsenhor Al-
bino entregou os presentes da campanha “Mãos 
de Natal”. Emoção também sentiram funcionários 
da Coordenadoria da Fundação e pacientes on-
cológicos com a visita de um Papai Noel especial, 
ex-paciente do HCC.

Para os já graduados, a UNIFIPA oferece cursos 
de pós-graduação nas áreas de Administração, 
Biomedicina, Educação Física e Enfermagem. Para 
os que querem um curso superior de qualidade, 
a constatação está no resultado da avaliação do 
MEC, divulgada em dezembro: a UNIFIPA e seus 
cursos de Administração e Direito receberam 
conceito 4, numa escala de 1 a 5. Além disso, foi 
renovado o convênio do Projeto DNA, projeto de 
extensão que dá oportunidade de participação a 
alunos dos cursos de Direito e Enfermagem, sen-
do que este último teve uma formanda aprovada 
para Mestrado na UFSCar.

Por fi m, nosso HCC, que tem sido abraçado 
pela população de Catanduva e região. É gratifi -
cante noticiar as muitas promoções e campanhas 
realizadas, inclusive por crianças (que belo exem-
plo!), que também doaram seus cabelos, assim 
como a aquisição de aparelho de laser para tra-
tamento odontológico de pacientes oncológicos 
de cabeça e pescoço. Para os fãs e interessados 
em ajudar, já estão marcados os leilões de gado 
de Embaúba e Sales. Quer mais emoção? Leia os 
depoimentos dos pacientes que fi nalizaram seus 
ciclos de tratamento radioterápico e tocaram o 
sino da esperança em “Retome valores perdidos” 
e “A gratidão de Celso”.

Obrigado pela companhia, boa leitura e até a 
próxima edição.

O editor

Aprendi e decidi

Autor desconhecido

E assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer decidi triunfar.
Decidi não esperar as oportunidades e sim eu mesmo buscá-las.
Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução.
Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis.
Decidi ver cada noite como um mistério a resolver.
Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz.
Naquele dia descobri que meu único rival não era mais que minhas próprias limitações e que enfrentá-las era 

a única e melhor forma de superá-las.
Naquele dia descobri que eu não era o melhor e que talvez eu nunca tenha sido. Deixei de me importar com 

quem ganha ou perde; agora me importa simplesmente saber melhor o que fazer. 
Aprendi que o difícil não é chegar lá em cima e sim deixar de subir.
Aprendi que o melhor triunfo que posso ter é ter o direito de chamar a alguém de "amigo".
Descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento; "o amor é uma fi losofi a de vida".
Naquele dia deixei de ser um refl exo dos meus escassos triunfos passados e passei a ser a minha própria tênue 

luz deste presente.
Aprendi que de nada serve ser luz se não vai iluminar o caminho dos demais.
Naquele dia decidi trocar tantas coisas!
Naquele dia aprendi que os sonhos são somente para fazer-se realidade. E desde aquele dia já não durmo para 

descansar. Agora simplesmente durmo para sonhar. 



Membros Conselheiros da Fundação Padre Albino

01 – Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
10 – Prof. Nelson Aparecido Oliani
12 – Dr. Olegário Braido
22 – Luiz Marcos Garcia
         Gilson Antonio Porceban

Coordenadoria Geral

02 - Celso de Freitas Junior
04 - Daniela Nery Oliani
  Pedro Danilo Miranda da Silva
05 - Suelen Cristina Zanirato Dodorico
07 - Gabriel Herrera Martos
09 - Leonardo Poletto Donato
12 - Shirley Albino Alves
14 - Lilian Pet Hosina
24 - Matias Bezerra de Queiróz
27 - Halana Grasiela de Abreu
29 - Maurílio Aparecido do Carmo

Hospital Padre Albino

01 - Efi gênia dos Santos Félix Andrade
   Maria Aparecida Cajuela Mouco
   Maria Aparecida Gonçalves da Cruz
02 - Cleusa Aparecida de Sousa
   Eliene Galvão Soares
03 - Aparecida de Souza Fernandes
04 - Kenia Beatriz Albino da Costa
05 - Gisele Patrícia Antonio
   Larissa da Costa
06 - Antonia Gonçalves Moreira
   Lais Pansani
   Nilton Cézar Alves Ribeiro Junior
07 - Edna Alves Pereira dos Santos
08 - Bianca Beatriz Alves
   Bianca Zanardi Boschetti Valdo
   Lúcia Helena Ferro
   Maria Creusa Tamarossi
09 - Ana Cláudia Norvete Bistafa
   Vânia Aparecida Domingos
10 - Jéssica Mayumi Kague Penteado
   Rosa Maria Camillo Guerbas
11 - Pe. Francisco Adão da Silva
   Gabriel Sampaio Ananias
   Gisela Cristina Percebon Morette
   Sônia Maria Pereira
12 - Adriana da Mota Santos Silva
   Márcia Perpétua Coutinho Alamino
   Marcos Paulo Alves
   Monaísa Cristina Barbosa Trivelato
   Poliana Rosa dos Santos
13 - Adriana Isabel de Lima
   Maria Pierina D. Anastácio
14 - Ana Laura Ribeiro Flores
   Paloma Taurrany Evangelista
   Vanessa Aparecida Gonçalves
15 - Dangela Carolina Praiz Ramos
   Dr. Igor Lopes da Silva
   Nilma dos Santos Alves Carvalho
16 - Jéssica Aparecida Baldassin
   Priscila Guagliano Julião
17 - Cleide Pavani Piovani
   Fernanda Cocato Rossigali
   Jorão Fernandes de Souza
   Rita de Cássia de Lima

19 - Beatriz de Almeida Falcão
20 - Stefanie Teles Pereira
22 - Claudineia Ferreira Leite
23 - Luís Carlos Girabel
   Roseli da Silva Thomaz
24 - Elaine Aparecida Mariano
25 - Andresa Giane da Silva Leite
   Maria Salete Moreira Rodrigues
26 - Elaine Aparecida A. Marinho Hansen
   Jéssica Aparecida de Oliveira da Silva
27 - Flávia Fernanda de Oliveira
28 - Michelly Cristina Simões dos Santos
29 - Gustavo Aparecido Silva
 

Recanto Monsenhor Albino

01 - Marly Jesus Moreira
09 - Benedita de Fátima Oliveira Silva
10 - Maria Cristina Castelo Mendonça
13 - Andreia Gomes
18 - Aline Aparecida Correia Galbeiro
27 - Aline Dyane Padilia Vizentin

Ambulatório Médico de Especialidades - AME 
02 - João Vitor Furtado Romana
05 - Gabriela Fernanda G. de Almeida
   Liane Carine dos Santos Silva
08 - Ana Lúcia Lopes
10 - Sílvio Pereira Neto
19 - Willian Gustavo Lima Fernandes
21 - Vanessa Damião Silva
24 - Igor Mozaquio Ferraz
26 - Andresa da Silva Reis

Colégio Catanduva 
11 - Profa. Ana Karina Cassoli Nardi
12 - Profa. Karina C. Centurion V. da Cruz
16 - Prof. Wander Gustavo Arf
25 - Thayla Mayara Silva Pereira
   

UNIFIPA - Centro Universitário Padre Albino    
03 - Prof. Marcos Venício Braz de Assis
04 - Olga Juliana Auad
05 - Marcos Pereira da Silva
   Prof. Murillo Antonio Couto
   Prof. Sidney Moreno Gil
06 - Adriana Pagan Tonon
   Profa. Adriana Paula S. Schiaveto
   Prof. Flávio Louzada Graciano
   Mara Rubia Monfre
   Marcos Thiago Miranda
07 - Profa. Ana Paula Girol
   Prof. Dario Ravazzi Ambrizzi
08 - Márcia Sueli Barbujani
   Sávio Valadares Ferreira
09 - Thaise Cristina Condelechi
   Prof. Tiago Aparecido da Silva
11 - Maria de Lourdes Barbato
14 - Adair Zolim
   Prof. Vítor Luiz de Andrade
21 - Prof. Carlos Alexandre Mendes
23 - Prof. Sinval Malheiros Pinto Junior
26 - Prof. Fábio Macchione dos Santos
27 - Prof. Marcílio Antonio Bortolucci
28 - Prof. Luís Lázaro Ayusso
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18 - Marina Pádua Durante
   Silvana Regina de Sousa
   Tamires Aparecida de Oliveira Souza
19 - Jéssica Aparecida Jovedi
   Thauane Jesus de Figueiredo
20 - Elisandra Paula Macedo
   Maria Ester C. de Oliveira Belluci
   Mayra Adrielly Mucci da Costa
   Pâmela Cristina Aff onso
   Vitória Pereira Lima
21 - Adriana Freschi
   Cleonice Bento Neto Rego
   Inae Surreyla de Almeida Ponce
   Silmara Aparecida Nardo Pozzi
22 - Gabriel Felipe Saturno Rodrigues
   Judite Piccolo
   Maria Sandra de Melo de Souza
23 - Adriana Garcia Murakami
   Vanderlea Lourencin Jorge
24 - Cláudia de Fátima Gonçalves
   Edivânia Aparecida Maziero
25 - Ana Jaqueline Lazarini
   Leia Cátia Antonio
   Thalita Cristina Sousa Ferreira
26 - Juliane Ap. Venturi Menegasso
   Silvana Perone Pascolat
27 - Lívia Barrionuevo El Hetti Fuentes
   Luana Zamboni de Souza
   Natália Cardoso
28 - Maria Nilde Lima dos Reis Francisco
   Sandra Gabriela Correa
   Sonia Barduco Marques
   Theo Henrique Cajuella

Hospital Emílio Carlos

01 - Bruno Henrique da Silva
   Ester Beatriz Trazzi
02 - Dra. Luciana Bottini Antunes Crepaldi
   Patrícia Carla Ramos
03 - Bruna Mauri Aranha
   Maisa Cordeiro
04   Gisele Fernanda Jacometto
   Luís Carlos Ferraz
05 - Ana Lúcia Alcântara Lima
   Eliane Faria dos Santos Damaceno
   Maísa Cristina das Chagas Cardoso
06 - Taynara Lopes Camilo
07 - Ailto Aparecido Machado
08 - Fabiana Perpétua Alanisse
   Márcia Regina de Souza Siviero
   Marli de Jesus
09 - Maria Júlia Nogueira de Abreu
11 - Ana Cláudia Lustro Borges
12 - Cristiane Sousa dos Santos
   Erika Fachim Esteves
   Leticia Filipini Correa Figueiredo
   Maria do Carmo dos Santos Viu
   Pamela dos Santos Madeira Aguiar
14 - Agnaldo de Azevedo
   Jeff erson Cavalgante de Souza
15 - Denise Justino Afonso Cardoso
17 - Aline Pereira de Almeida
   Milca Cristina Ferreira
   Tiago Vinícius Serrano
19 - Alessandra de Souza Ribeiro
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DATAS
COMEMORATIVAS

01 – Dia do Publicitário
02 – Dia do Agente Fiscal
04 – Dia mundial contra o câncer
05 – Dia do Datiloscopista
06 – Dia internacional da internet segura
07 – Dia do Gráfi co
09 – Dia do Zelador
10 – Dia do Atleta profi ssional
13 – Dia mundial da rádio, nacional do Ministério Público
15 – Dia internacional de luta conta o câncer na in-
fância
16 – Dia do Repórter
18 – Dia nacional de combate ao alcoolismo
19 – Dia do Esportista
20 – Dia mundial da Justiça Social
21 – Dia do Exército
22 – Dia do Auxiliar de Serviços Gerais
23 – Dia do Rotariano
26 – Dia do comediante
27 – Dia do agente fi scal da Receita Federal e nacional 
do livro didático

CURIOSIDADE
Como surgiu o desenho animado?

O inventor da animação de fi lmes foi o belga Joseph Plateau. Em 1832, ele criou o fenacistos-
cópio, um disco com fi guras dispostas em torno do centro que parecem se movimentar quan-

do o mecanismo é girado. Esse mecanismo, usado ainda hoje, apresentava uma rápida sequência 
de desenhos em diferentes estágios, criando a ilusão de um único desenho em movimento.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

UTENSÍLIOS 

13. Para deixar mais limpos os panos de prato, 
lave-os em água morna misturada com um pouco 
de vinagre e sal. 

14. Quando um ralo estiver entupido com gor-
dura, coloque uma xícara de sal e uma de bicarbo-
nato de sódio. Depois, jogue por cima uma chalei-
ra de água quente. 

(continua).

SEGREDOS CULINÁRIOS

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Regina Brett 

A vida não é justa, mas ainda é boa.
Quando estiver em dúvida, dê somente o próxi-

mo passo, pequeno.
Seu trabalho não cuidará de você quando você 

fi car doente. Seus amigos e familiares cuidarão. 
Permaneça em contato.

Pague o total de seus cartões de crédito, nunca 
o mínimo.

Você não tem que ganhar todas as vezes. Con-
corde em discordar.

Chore com alguém. Cura melhor do que chorar 
sozinho.

É bom fi car bravo com Deus; Ele pode supor-
tar isso.

Economize para a aposentadoria começando 
com seu primeiro salário.

Quanto a chocolate, é inútil resistir.
Faça as pazes com seu passado; assim ele não 

atrapalha o presente.
Não compare sua vida com a dos outros. Você 

não tem ideia do que é a jornada deles.
Respire fundo. Isso acalma a mente.
Livre-se de qualquer coisa que não seja útil, bo-

nito ou alegre.
Qualquer coisa que não o(a) matar o(a) tornará 

realmente mais forte.
Quando se trata do que você ama na vida, não 

aceite um não como resposta.
Use os lençóis bonitos, use roupa chique. Não 

guarde isto para uma ocasião especial. Hoje é especial.

O Rio Nilo é um calendário quase perfeito. Os 
egípcios usavam seu "nilômetro" para medir o ní-
vel do rio. Este era uma simples vareta graduada. O 
intervalo entre duas cheias máximas dava 365 dias.

Século XX

1917 – Nossa Senhora de Fátima
1924 – Nossa Senhora de Gunadala – Vijayawada - Índia
1932 – Nossa Senhora de Beauraing
1933 – A Virgem dos Pobres
1936 – Nossa Senhora Rainha do Universo - Alemanha
1936 – Nossa Senhora Peregrina
1945 – Nossa Senhora de Todos os Povos
1946 – Medianeira de Todas as Graças
1947 – Virgem da Revelação – Tré Fontane – Roma
1946 – Rosa Mística
1953 – Virgem das Lágrimas
1981 – Nossa Senhora de Kibeho – Ruanda – África
1981 – Rainha da Paz – Medjugorge
1984 – Reconciliadora dos Povos
1985 – Rainha do Amor
Do livro “Índice prático da Bíblia”, de Delcides Montes.

Anos das aparições de Nossa Senhora

Altura das águas

A vida é um presente

Biscoito de polvilho assado 
sem lactose e sem glúten

Ingredientes

– 2 xícaras de polvilho azedo
– 1 ovo
– 1 colher de sopa de azeite de oliva
– 1 colher de chá de sal
– 1/2 xícara de água bem quente

Modo de preparo: Ferva a água com sal junto 
com o azeite. Numa vasilha coloque o polvilho, 
acrescentando a água quente e misturando com 
uma espátula até fi car morno. Em seguida colo-
que o ovo e amasse manualmente até que for-
me uma massa que fi que ao ponto de enrolar. 
Se acontecer da massa fi car muito dura coloque 
mais um pouco de água. A massa deve fi car ma-
cia, nem muito fi rme e nem mole demais, que 
fi que ao ponto certo de enrolar. Leve ao forno 
bem quente por uns 25 minutos.

CULINÁRIA

lazer variedades “Duvidemos até mesmo 
da própria dúvida."
 Anatole France.&

O órgão sexual mais importante é o cérebro.
Ninguém mais é responsável pela sua felicida-

de; somente você.
Enquadre todos os assim chamados “desastres” 

com estas palavras ‘Em cinco anos, isto importará?’
Sempre escolha a vida.
O que outras pessoas pensam de você não é da 

sua conta.
O tempo cura quase tudo. Dê tempo ao tempo.
Não importa quão boa ou ruim é uma situação; 

ela mudará.
Não se leve muito a sério. Ninguém faz isso.
Acredite em milagres.
Não faça auditoria na vida. Destaque-se e apro-

veite-a ao máximo agora.
Envelhecer ganha da alternativa morrer jovem.
Suas crianças têm apenas uma infância.
Tudo que verdadeiramente importa no fi nal é 

que você amou.
Saia de casa todos os dias. Os milagres estão es-

perando em todos os lugares.
Se todos nós colocássemos nossos problemas 

em uma pilha e víssemos todos os dos outros 
como eles são, nós pegaríamos nossos mesmos 
problemas de volta.

A inveja é uma perda de tempo. Você já tem 
tudo o que precisa.

Acredite, o melhor ainda está por vir.
Não importa como você se sente; levante-se, 

vista-se bem e apareça.
Produza! A vida não está amarrada com um 

laço, mas ainda é um presente.



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

Recrutamento interno promove funcionários

Saudamos nossos novos companheiros de trabalho, admitidos em dezembro, que vestem a camisa da Funda-
ção Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!

HOSPITAL PADRE ALBINO 
Bianca dos Santos
Francys Minervino Torres
Claudenice Serafi m da Silva
Leonardo Jackson dos Santos
Fernanda Souza Melo Coutinho
Sônia Maria Costa Silva
Hadrian Henrique do Carmo
Ariane Elizethy Rizzi de Souza
Jéssica Cristina dos Santos Silva
Viviane Varini Gomes Tavares
Teresa Cristina Ignácio de Campos
Caren Fernanda Candido
Lucas César Geraldini

Vanessa Costa Bianchi
Lucineide da Silva Norato
Auyani Scaldecia
Luís Carlos Botelho
Nilma dos Santos Alves Carvalho
Gláucya da Mata Lyra Silva
Letícia Rosa Uemura 
Daniela Márcia Magrini Colturato
Bruna Maiary Meireles

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Mariele Cibele Gomes
Bhruna Rafaeli Nogueira Maria

Gustavo Aparecido Silva
Agnaldo da Costa Garcia
Erike Lemos Souza
Matheus Rangel Rombega
Hindridy da Silva Vanni
Rosicleia Ap. Camargo de Brito
Antônio Marcos Coelho

COORDENADORIA GERAL

Edson Vieira Melo

AME

Marcos Vinícius M. Alexandre
Rosiane Patrícia Lins

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Dezembro/2019

A inteireza da vida

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para
Gláucia Regina Dias Auxiliar de enfermagem HPA Enfermeira
Rosemary Fernandes Auxiliar administra  vo I HEC Auxiliar administra  vo II
Bruno Henrique da Silva Auxiliar administra  vo I HEC Técnico de radiologia
André Luís Bocchini Auxiliar administra  vo I Coordenadoria Motorista
Maira Monique Iemo Auxiliar de enfermagem HPA Técnico de enfermagem
Priscila Monique Leite Correa Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem
Renata Verza Antonio Gonçalves Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem
Lucimara Regina de Carvalho Auxiliar de enfermagem HPA Instrumentadora Cirúrgica

Ninguém vive pela metade. O espaço de vida de 
cada um é o que cada qual tem de inteiro. Se dura vin-
te ou cinquenta anos, não faz diferença. O que conta é 
que uma vida é uma vida.

Não existe meio amor, meia felicidade, meia sau-
dade. Todo sentimento por si só é inteiro. Ou a gente 
é feliz ou não é; ou ama, ou não ama; ou quer, ou não 
quer. Quando amamos, dúvida não existe; se queremos 
realmente, dúvida não existe; se somos felizes, cadê o 
espaço pra infelicidade, se a felicidade toma conta de 
tudo? Então, se você se sente nesse meio caminho, tal-
vez seja o momento de parar e refl etir um pouco na sua 
existência.

A vida é inteira, mas não temos a vida inteira para 
decidirmos vivê-la intensamente. Temos o agora. Há 
quem diga que pelo fato de ser jovem ainda tem tem-
po. Mas quem, além de Deus, sabe dizer a medida da 
vida de cada um? Perdemos preciosos minutos no nos-

so hoje com a ideia que amanhã as coisas acontecerão 
e que podemos esperar.

Quando começamos a medir e pesar nossos sen-
timentos, não vamos a lugar nenhum. Haverá sempre 
uma luta cerrada entre o coração que quer viver e a ra-
zão que mede consequências. Medindo difi culdades, 
não fazemos nada. Se devemos medir alguma coisa, 
devem ser então as possibilidades. Aí sim estamos no 
caminho certo.

Para os pessimistas uma pedra é um estorvo; para 
os otimistas, um pedacinho do alicerce da própria vida. 
O segredo está no olhar com que cada um vê as situa-
ções. Só enfrentando os medos e o desconhecido é que 
conseguiremos viver de forma inteira essa vida que se 
oferece a nós em pedaços. Ninguém disse que não há 
riscos. Mas não é melhor arriscar do que viver o restante 
dos nossos dias na infelicidade de se perguntar o que 
teria sido se tivéssemos tentado?

Que nesse ano possamos sonhar e acreditar, de 
coração, que podemos realizar cada um de nossos so-
nhos. Que esses sonhos possam ser compartilhados 
pelo bem e que eles tenham força de transformar ve-
lhos inimigos em novos amigos verdadeiros.

Que nesse ano possamos abraçar e repartir calor 
e carinho. Que isso não seja um ato de um momento, 
mas a história de uma vida.

Que nesse ano possamos beijar e, com os olhos fe-
chados, tocar o sabor da alma. Que tenhamos tempo 
para sentir toda a beleza da vida e que saibamos sen-
ti-la em cada coisa simples.

Que nesse ano possamos sorrir e contagiar a todos com 
alegria verdadeira. Que não sejam necessárias grandes jus-
tifi cativas para nosso sorriso; apenas a brisa do viver.

Que nesse ano possamos cantar e dizer coisas da 
vida. Que não sejam apenas músicas e letras, mas que 
sejam canções e sentimentos.

Que nesse ano possamos agradecer e expressar a 
Deus e a todos: “Muito obrigado!” Que nesse “todos” 
não sejam incluídos apenas os amigos, mas também 
aqueles que, nos colocando difi culdades, nos deram 
oportunidades de sermos melhores.

E assim começamos mais um Ano Novo. Um dia 
que nasce, um primeiro passo, um longo caminho.

Um desafi o, uma oportunidade e um pensamento: 
Que nesse ano sejamos, todos, muito felizes!

Quando o ano de 2019 começou, ele era todo seu. 
Foi colocado em suas mãos. Você podia fazer dele o 
que quisesse. Era como um livro em branco e nele 
você podia colocar um poema, um pesadelo, uma 
blasfêmia, uma oração, um pecado, um clamor.

Hoje não pode mais; já não é seu. É um livro que já 
foi escrito. Páginas viradas. Concluído.

Como um livro que foi escrito por você, ele um dia 
lhe será lido, com todos os detalhes e você não po-
derá corrigi-lo. Estará fora de seu alcance. Portanto, 
agora que o ano de 2019 terminou, refl ita, tome seu 
velho livro e o folheie com cuidado. Deixe passar cada 
uma das páginas pelas mãos e pela consciência; faça o 
exercício de ler a você mesmo. 

Leia tudo. Aprecie aquelas páginas de sua vida em 
que você usou seu melhor. Leia também as páginas 
que gostaria de nunca ter escrito. Não, não tente ar-
rancá-las. Seria inútil. Já estão escritas. Mas você pode 
lê-las e refl etir. Assim, poderá repetir as boas coisas 
que escreveu e evitar repetir as ruins. Para escrever o 
seu novo livro você contará novamente com o recurso 
do livre arbítrio, mas também com a Graça Divina.

Se tiver vontade de beijar seu velho livro, beije-o. Se 
tiver vontade de chorar, chore sobre ele e, a seguir, co-
loque-o nas mãos do Criador e creia que o sangue de 
Jesus Cristo, seu Filho, nos purifi ca de todo o pecado.

Não importa como esteja. Ainda que tenha pá-
ginas negras, entregue e diga apenas duas palavras: 
Obrigado e Perdão! 2020 chegou e lhe foi entregue 
outro livro, novo, limpo, branco todo seu, no qual você 
registrará a sua caminhada.

Feliz Livro Novo!

Quando fi zer alguma coisa, faça com inteireza de 
coração. Ame totalmente, ria totalmente, faça de tudo 
um todo. A vida é bela demais para ser deixada em 
suspenso. O amor é bom demais para que possamos 
vivê-lo em pequenas partes, sem que o tornemos real 
e possível.

Tente viver com a metade do seu coração e veja se 
consegue. Difícil ser feliz sem ser completo. Impossível 
ser completo parado num caminho de indecisões. O 
coração talvez não seja o melhor conselheiro, mas é o 
que nos mantém vivos e que está sempre junto, sem-
pre ligado a nós. Deixe, pelo menos uma vez, que ele 
fale mais alto...

Feliz ano novo

Páginas viradas...
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HEC recebe emenda de R$ 500 mil 

da deputada Beth Sahão
e limpeza e descartáveis, além de prestação de serviços 
por terceiros para manutenções hidráulicas, elétricas, 
prediais, equipamentos e móveis em geral, contribuin-
do na melhoria do atendimento.

O recurso promoverá o fortalecimento e a qualida-
de da assistência, garantindo também a acessibilida-
de, integralidade e resolubilidade, uma vez que o HEC 
é referência no atendimento de média complexidade 
para mais de 307 mil habitantes da região de saúde de 
Catanduva.

"A verba minimizará as difi culdades com custeio de 
materiais e medicamentos de consumo e prestação de 
serviços, garantindo aos pacientes os insumos necessá-
rios para seu tratamento com instalações seguras, atra-
vés de manutenções periódicas prediais e manutenção 
do parque tecnológico", disse o administrador do hos-
pital, Benedito Carlos Rodrigues.

O então presidente da Diretoria Administrativa da 
Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Ama-
rante, agradecendo a deputada pela emenda, disse que 
Beth Sahão sempre tem direcionado verbas para os hos-
pitais e que continuará contando com a sua colaboração.

Projeto de efi ciência energética contempla o Hospital Emílio Carlos

O encontro de Artur e Sheik

Fisioterapeutas 
doam ventiladores

Comitê Amigo do Idoso do HEC promove ação natalina

O Projeto de Efi ciência Energética da Energisa, em-
presa de distribuição de energia que atende Catandu-
va, contemplou o Hospital Emílio Carlos (HEC) com a 
substituição de parte da iluminação atual por lâmpa-
das de LED. O projeto faz parte do Energisa Soluções, 
desenvolvido pela concessionária de distribuição de 
energia em todo o país. Ao todo serão trocadas 633 

A deputada Beth Sahão visitou a Radioterapia/HCC 
no fi nal de 2019.

O encontro emocionou a todos.

Além de ventiladores, os fi sioterapeutas doaram 
outros produtos.

Parte da iluminação foi substituída por lâmpadas de LED.

A iniciativa começou há 9 anos. 

 A cantata foi realizada em todas as alas do hospital.

O governo do Estado liberou, dia 17 de dezembro, 
emenda impositiva no valor de R$ 500 mil da deputa-
da estadual Beth Sahão para o Hospital Emílio Carlos. 
O valor será destinado para o fortalecimento e conti-
nuidade nos serviços de saúde desempenhados pelo 
hospital aos usuários do SUS na aquisição de material 
de consumo, como materiais laboratoriais, de higiene 

O Hospital Emílio Carlos recebeu no dia 12 de de-
zembro o cão Sheik para visitar seu dono e amigo Artur 
Santaela, 86 anos, que estava internado desde o dia 21 
de novembro devido a acidente doméstico. “O Sheik 
chora todos os dias desde que meu pai está internado 
e meu pai pergunta dele todos os dias. Eles precisavam 
se ver pra sentirem que estão bem”, disse a fi lha Célia 
Raquel Santaela, que pediu o encontro dos dois. “Agra-
deço imensamente ao hospital por proporcionar esse 
momento. Sabemos como é complicado e não tenho 
palavras para agradecer todo o trabalho para que os 
dois pudessem se ver”.

O encontro foi proporcionado com total segurança 
ao paciente pela equipe médica do Hospital Emílio Car-
los, pelos familiares, com a ajuda do Petshop Estimacão. 
Artur já recebeu alta.

A Equipe de Fisioterapia da Fundação Padre Albino 
doou,  no dia 11 de dezembro, oito ventiladores para 
instalação na Ala Laranja do Hospital Emílio Carlos.  

Somos muito gratos pelo gesto da equipe. Nossos 
pacientes e acompanhantes serão benefi ciados, prin-
cipalmente nesta época do ano. São ações como estas 
que formam a Fundação Padre Albino; pessoas de bem 
fazendo o bem”, ressaltou a gerente de Captação de Re-
cursos da FPA, Angélica Rodrigues, em agradecimento 
aos ventiladores, sabonetes, hidratantes e shampoos 
doados pela equipe.

O Comitê Amigo do Idoso do Hospital Emílio Carlos 
(HEC) promoveu no dia 23 de dezembro, a partir das 
13h30, a segunda Cantata de Natal, que contou com a 
participação da Família Ocon, de Catanduva, do Papai 
Noel, Sr. Osmar, que trabalha há 27 anos na Fundação 
Padre Albino, e funcionários.

Ao som de música natalina, conduzida pela Família 
Ocon, a ação foi realizada em todas as alas do hospital, emo-
cionando pacientes, acompanhantes e funcionários. "O ob-
jetivo da cantata  é resgatar o espírito natalino no coração 
de todos", disse Maria Nacci, assistente social do hospital.

lâmpadas, sendo 499 internas e 164 na área externa. A 
troca começou dia 11 de dezembro e foi fi nalizada no 
dia 20 do mesmo mês.

O projeto energético visa promover efi cientiza-
ção do consumo de energia elétrica no HEC através 
da substituição de parte da iluminação atual por LED. 
Quanto ao consumo, a estimativa de redução é de até 
112,09 MWh/ano de energia economizada. “Na área 
externa priorizamos as vias de acesso ao hospital e à 
UNIFIPA e locais que tenham concentração de pessoas 
e rampas para as entradas do hospital e da faculda-
de”, explicou o engenheiro da Fundação Padre Albino 
(FPA), Flávio Fernando Pascolat.

Sobre a Energisa Soluções

A Energisa Soluções é especializada no desenvolvi-
mento de soluções integradas e de alto valor agrega-
do para o mercado de energia, que inclui geradoras, 
distribuidoras, clientes comerciais e industriais por 
todo o país.

Imprensa e Marketing
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Papai Noel trabalha na Fundação há 27 anos

Ao som de cantigas de Natal, funcionários, pacien-
tes e acompanhantes foram surpreendidos na manhã 
do dia 18 de dezembro pelo Papai Noel, que distribuiu 
doces e balas pelos corredores e alas do Hospital Emílio 

Carlos. Mas o que ninguém sabia é que o Papai Noel 
trabalha há 27 anos na Fundação Padre Albino, no Setor 
de Transportes, como motorista de ambulância. 

O projeto teve início há nove anos pelo Sr. Osmar 
Cherubim Lereu e sua esposa Cleópata Amneres Fer-
reiros. “Durante vários anos o hospital contou com a 
alegria de tê-los nessa ação especial de Natal”, contou 
a assistente social Maria Nacci. No ano de 2018, infeliz-
mente, o casal não percorreu os corredores com seus 
trajes natalinos devido ao falecimento de Cleópata. 
Este ano, o Papai Noel decidiu resgatar a tradição como 
forma de homenagear sua esposa  e trazer novamente 
a alegria natalina.

Os doces distribuídos foram doados pelos funcioná-
rios do Hospital Emílio Carlos.
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Fundação Padre Albino profi ssionaliza sua gestão

O processo começou em 2012 e como disse o então 
presidente do Conselho de Administração, Dr. Antonio 
Hercules, “é preciso um novo modelo de governança, 
que seja menos individualista e concentrado e mais 
moderno, transparente, que traga mais segurança e 
que responda aos anseios de todos os envolvidos, in-
clusive da nossa comunidade que dela se serve”.

Após sete anos e muitas gestões da Diretoria Admi-
nistrativa, à frente Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, 
em 1º de janeiro último foi empossada a nova Diretoria 
Executiva da Fundação Padre Albino, constituída por 
funcionários de carreira e com longa experiência admi-
nistrativa: Reginaldo Donizeti Lopes, Diretor Presidente; 
Heliton Wagner Benetelli, Diretor Administrativo e Fi-
nanceiro; Renata Aparecida Rocha Bugatti, Diretora de 
Saúde e Assistência Social, e Cristiane da Silva Procópio 
de Oliveira, Diretora de Educação.

Além da nova Diretoria Executiva foram eleitos o Dr. 

Antonio Hercules para a presidência do Conselho de 
Curadores e o Dr. José Carlos Rodrigues Amarante para 
presidência do Conselho de Administração.

Diretor Presidente

Formado em Ciências Contábeis pelas Faculdades 
ASSER de São Carlos, MBA em Gestão Empresarial pela 
FGV e participação no Programa de Desenvolvimento 
de Empreendedores, Executivos e Acionistas pelo Ba-
bson Executive Education em Boston, Estados Unidos, 
Reginaldo Lopes, como executivo, possui mais de 30 
anos de experiência.

Atuou em empresas nacionais e multinacionais dos 
segmentos automotivo, farmacêutico e de serviços, na 
área de Auditoria, Controladoria e Contabilidade, dentre 
elas KPMG, Fresenius Kabi Brasil, Fresenius Kabi Argenti-
na (Buenos Aires), Kongsberg Automotive, TRW Automo-
tive e está há sete anos na Fundação Padre Albino.

Delcides Montes: 39 anos na FPA.

 O  simulado reuniu todos os brigadistas da Unidade.

AME Catanduva realiza
simulado contra incêndio

Falece o conselheiro Delcides Montes

O Ambulatório Médico de Especialidades/AME Ca-
tanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, reali-
zou simulado prático de emergência contra incêndio 
no dia 12 de dezembro último, às 14h00, com a partici-
pação de todos os 33 brigadistas da Unidade.

De acordo com as normas vigentes do Corpo de 
Bombeiros, este simulado é realizado a cada seis me-
ses, envolvendo os brigadistas da unidade treinados 
no combate a principio de incêndio e atendimento de 
primeiros socorros.O simulado foi organizado e coor-
denado pela gerente administrativa do AME, Karulini 
Davoli Prescilio Polo, pelo SESMT/Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
da Fundação, através do engenheiro de segurança do 
trabalho Rodrigo Manzoni, pelo técnico de segurança 
do trabalho Willian Gustavo Lima Fernandes, brigadis-
tas de incêndio do AME, com apoio do Serviço de Trans-
porte da FPA, que forneceu o veículo de atendimento 
de urgência para o Simulado.

Câncer de pele O Centro Integrado de Humaniza-
ção, o Grupo de Trabalho de Humanização e a Admi-
nistração do AME Catanduva promoveram dia 23 de 
dezembro palestra com a médica dermatologista Dra. 
Janaina Cappi de Moraes Braz, evento da campanha so-
bre prevenção de câncer de pele “Dezembro Laranja”. 
Ministrada às 8h30, na recepção central, e com a partici-
pação de 40 pessoas, entre funcionários e clientes, Dra. 
Janaína alertou sobre a importância dos cuidados para 
prevenção do câncer de pele. No fi nal foram distribuí-
das amostras grátis de protetor e fi ltro solar.

Confraternização No dia 20, o AME celebrou missa 
em ação de graças pelo encerramento do ano, às 9h00, 
celebrada pelo Pe. Jorge, vigário da Catedral. O diretor 
Renato Centurion Stuchi agradeceu a todos pela dedi-
cação e por mais um ano de trabalho. Após a missa, no 
saguão central, houve apresentação do grupo de viola 
caipira “Novo Mundo”, da cidade de Urupês, sob regên-
cia do Sr. Sardella, que veio caracterizado de Papai Noel 
e distribuiu balas e pipocas nos setores da Unidade. Por 
fi m, almoço de confraternização com a participação de 
todos os funcionários.

Faleceu na madrugada do dia 29 de dezembro o Sr. Del-
cides Montes, 87 anos, membro do Conselho de Curadores 
da Fundação Padre Albino. Seu corpo foi velado no Cemitério 
Monsenhor Albino e sepultado às 13 horas do mesmo dia.

Admitido no Conselho de Curadores em 1980, Sr. 
Delcides foi Vice-Presidente da Diretoria Administrati-
va, 2º Tesoureiro da Diretoria Administrativa, 1º e 2º Se-
cretário do Conselho de Curadores e membro suplente 
e efetivo do Conselho Fiscal. Sr. Decides deixa esposa, 
Maria, fi lhos, genro, noras e netos.

FPA vai receber comenda do TRT da 15ª Região
Em sessão administrativa realizada dia 24 de outu-

bro último, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Re-
gião, com sede em Campinas, por indicação da Desem-
bargadora Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza, 
concedeu à Fundação Padre Albino o Grande Colar do 
Mérito Judiciário da Justiça do Trabalho da 15ª Região.

O comunicado foi feito pela Desembargadora Presi-
dente do Tribunal, Gisela Rodrigues Magalhães de Araú-

jo e Moraes, que ressaltou que o Grande Colar é “honraria 
máxima deste Tribunal destinada a agraciar personalida-
des e entidades que se fi zeram merecedoras de especial 
distinção”. A sessão solene de outorga será no dia 12 de 
março de 2020, às 17h00, no plenário daquela Corte.

O então presidente da Diretoria Administrativa da Fun-
dação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, disse que a hon-
raria o deixa lisonjeado e com a certeza do dever cumprido.

Arquivo
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FPA reúne mais de 1.300 funcionários em festa de confraternização

A Fundação Padre Albino (FPA) realizou no dia 21 
de dezembro último, no complexo esportivo Prof. Ivo 
Dall’Aglio da UNIFIPA, a partir das 11h00, a sua festa de 
confraternização de 2019, que reuniu sua diretoria e 
mais de 1.300 funcionários.

A festa proporcionou duas surpresas que emocio-
naram a todos. A primeira foi um fl ash mob feito pelo 
grupo Sobrado Verde, interpretando a versão da músi-
ca “Um mundo bem melhor”, que fala de amor, sonhos, 
união. Aos poucos, os funcionários foram entendendo 
o que estava acontecendo e integrando-se à ação. De 
mãos dadas fi zeram uma grande roda, envolvendo os 
quatro integrantes do Sobrado Verde, batendo palmas 
e erguendo as mãos, formando um grande coro.

Encerrado o fl ash mob, a segunda surpresa emocio-
nante. O funcionário do AME Willian Lima, vestido de Pa-
dre Albino, entrou na quadra em cadeira de rodas, con-
duzido pela funcionária Eliane Zirondi, do “Emílio Carlos”. 

De bengala e passos lentos, no centro da quadra, 
ele cumprimentou a todos e falou: “Como vocês sabem 
cheguei a Catanduva em 1918. Já se passaram mais 

Padre Albino conversou com os funcionários.

Flash mob surpreendeu os participantes.A funcionária Rutinha foi homenageada em nome 
de todos os funcionários.

de cem anos! Com muito esforço e dedicação construí 
a Matriz, o Hospital Padre Albino, o Asilo dos Velhos, 
instalei o curso de Medicina e por fi m surgiu a Funda-
ção Padre Albino. Com a minha morte, os membros do 
Conselho de Curadores fi caram responsáveis por cuidar 
da Fundação, que cresceu muito. Hoje ela tem mais de 
2.400 empregados! Estou muito contente em ver todos 
vocês aqui hoje reunidos comemorando o fi nal de mais 
um ano de trabalho. Quero deixar um recado para to-
dos: não só os conselheiros são responsáveis por cuidar 
da Fundação. Ela pertence a cada um de vocês e a toda 
a cidade. Vocês precisam cuidar da Fundação com ca-
rinho, para que ela cresça e cada vez mais ajude mais 
e mais pessoas e possa dar mais empregos, cuidar dos 
doentes, dos velhinhos e dar educação aos jovens. Con-
to com vocês. Muito obrigado e aproveitem a festa”.

Em seguida, em nome da diretoria falaram o reitor 
da UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, e o superintendente da 
Fundação, Reginaldo Lopes. Dr. Nelson, em nome de to-
dos os funcionários, homenageou a funcionária Ruti de 
Fátima da Silva Lopes, da UTI do Hospital Padre Albino.

O funcionário da Coordenadoria, Rogério Goltar-
do, disse que a ação do Padre Albino “roubou a minha 
atenção! A ideia foi fantástica! A energia do Monsenhor 
esteve presente neste momento”. Eliana Garcia, funcio-
nária do Hospital Padre Albino, disse que “foi uma apre-
sentação maravilhosa; amei”, com o que concordou 
Silvia Galeti Moreno, do Recanto Monsenhor Albino: 
“Maravilhoso! Acho que tocou a todos. Perfeito!”, disse. 
A administradora do Hospital Padre Albino, Renata Bu-
gatti disse ter achado formidável e o administrador do 
Hospital Emílio Carlos, Benê Rodrigues, resumiu a emo-
ção que tomou conta de todos: “foi possível sentir uma 
vibração maravilhosa, gerando sentimentos bons em 
todos. Com certeza irá levar à ações positivas e resul-
tados positivos para 2020, gerando um ciclo virtuoso”.

Seja Wave

Seja Wave Seja Wave
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Hospitais celebram 

missas em ação de graças

No dia 10 de dezembro foi celebrada a última mis-
sa do ano na capela do Hospital Padre Albino, em ação 
de graças pelo ano de 2019. A missa foi celebrada pelo 
Padre Francisco,  com participação de funcionários da 
Fundação Padre Albino, pessoas da comunidade e do 
Coral Vozes da Pedagogia da UNIFIPA, formado por alu-
nos e professores do curso.

Ao fi nal da celebração, o Coral Vozes da Pedagogia 
cantou duas músicas natalinas.

Hospital Emílio Carlos

A missa no Hospital Emílio Carlos foi celebrada no 
dia 23 de dezembro, às 15h00, na sala de convivência 
da Ala Marrom. A celebração foi presidida pelo bispo da 
Diocese de Catanduva, Dom Valdir Mamede, pelo cape-
lão dos hospitais Pe. Francisco Adão da Silva e pelo Pe. 
Osvaldo Donizete da Silva (Barrinha). Ao fi nal, D. Valdir 
abençoou o altar da capela do HEC.

Ações de solidariedade no Natal

Pediatria do HPA realiza festa de
 fi nal de ano e entrega presentes

CIPA do HPA promove ação para doação de sangue

Treinamento de controle de infecção hospitalar

Serviços de Nutrição promovem ação especial de Natal

O Hospital Padre Albino recebeu na tarde do dia 
22 o grupo de voluntários coordenado por Márcia 

 No início do mês de dezembro, a Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do Hospi-
tal Padre Albino (HPA), devido ao baixo número de 
doadores de sangue no Hemonúcleo de Catanduva, 
promoveu ação para incentivar a doação. Nos dias 
2 e 3 de dezembro foram realizadas panfletagem e 

O Hospital Padre Albino, buscando sempre a melhoria 
em seu atendimento e cuidado com os pacientes, reali-
zou, no dia 5 de dezembro, treinamento de diretrizes do 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar para os funcio-
nários do Serviço de Higiene e Limpeza.

O treinamento foi realizado pela enfermeira do 

Os Serviços de Nutrição dos hospitais Emílio Carlos e 
Padre Albino, em ação especial de Natal, distribuíram mini 
chocotones aos pacientes internados e em dieta geral no 
café da manhã do dia 25 de dezembro. “A iniciativa faz par-
te das ações de humanização e foi pensada no bem-estar 
dos pacientes, além de proporcionar momentos agradá-
veis para quem passou o Natal no hospital”, disse a nutri-

Cristina Morengoni. O grupo, de aproximadamente 
15 pessoas, é composto por parentes e funcionários 
do loja Eorides e visita o hospital no Natal e na Pás-
coa há cinco anos. Eles percorreram os setores do 
hospital distribuindo bonecas, bolas e balas e bom-
bons para os adultos internados na Unidade de Tra-
tamento de Queimados.

Do bem O grupo “Unidos do bem”, formado por 
Welker Silva, Jeferson Ranzani, Natália Biancardi, 
Carlos Eduardo Machado, Cláudia Albani e Bruno 
Costa, esteve no Hospital Padre Albino no dia 22 de 
manhã em ação pelo Natal. Eles visitaram os setores 
do hospital distribuindo sacolas surpresa, pirulito, 
entre outros.

Presentes O voluntário Jurandir César Pedrassoli 
percorreu todas as Enfermarias do Hospital Padre Albi-
no na manhã de Natal, distribuindo presentes. Não só 
os pacientes, mas também os funcionários foram con-
tagiados com a alegria de Jurandir.

A Pediatria do Hospital Padre Albino (HPA) realizou 
no dia 18 de dezembro a confraternização de fi nal de 
ano para os pacientes internados, com a participação 
do Projeto Sara & Cura. Na oportunidade foram entre-
gues os presentes arrecadados pelos alunos do Colégio 
Catanduva em campanha durante o mês de dezembro. 
Na festa foram servidos para os pacientes cachorro-
-quente, bolo de cenoura, bolo recheado e refrigerante.

As crianças internadas na Unidade de Tratamento 
de Queimados (UTQ) participaram da confraternização 
na Brinquedoteca do HPA. A Irmã Deolinda leu texto so-
bre o sentido da celebração do Natal.

orientação aos funcionários do hospital sobre a im-
portância da doação.

 Nos dia 6 e 7, membros da CIPA e do Serviço Espe-
cializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT) foram ao Hemonúcleo de Catan-
duva para a doação de sangue. 

Serviço Fabiana Soares Pacheco e teve o objetivo 
de aprimorar e atualizar sobre as boas práticas de 
limpeza terminal, desinfecção de superfícies, uso 
correto dos equipamentos de proteção individual e 
higienização das mãos como forma de prevenir as in-
fecções relacionadas à assistência a saúde.

cionista do Hospital Padre Albino, Francis Minervino Tor-
res, ressaltando que todos os funcionários ganharam um 
mini chocotone no Café Especial do dia 18 de dezembro, 
nos dois hospitais, e os funcionários de plantão no dia 24 
tiveram ceia especial de Natal no lanche noturno.

No dia 25 houve ceia especial na hora do almoço 
para pacientes, funcionários e médicos de plantão.

Grupo Unidos do Bem.

O projeto Sara & Cura participou da confraternização.

Grupo coordenado por Márcia Morengoni. Jurandir percorreu todas as Enfermarias do hospital.

Última missa do ano de 2019 na capela do HPA.

D. Valdir Mamede celebrou missa no HEC.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Divulgação

Curso de Medicina 
faz doação ao HCC

O coordenador do curso de Medicina da UNIFIPA, Dr. 
Jorge Valiatti, entregou dia 27 de dezembro ao então 
presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. 
José Carlos Rodrigues Amarante, R$ 15.000,00 para o 
HCC. O valor é o saldo do jantar comemorativo dos 50 
anos da Medicina/FAMECA realizado dia 12 de outubro.

“Minha intenção era, se houvesse saldo, doar ao 
HCC. Os ex-alunos aderiram ao jantar, que foi um suces-
so, o que possibilitou a doação”, disse Dr. Valiatti. 

 A doação era intenção do coordenador do curso 
de Medicina.

Imprensa e Marketing
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UNIFIPA renova o 

convênio do Projeto DNA

Formanda da Enfermagem 
é aprovada para mestrado

UNIFIPA abre inscrições para 
cursos de pós-graduação

O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA abriu 
inscrições para cursos de Pós-Graduação 2020 nas áreas 
de Administração, Biomedicina, Educação Física e Enfer-
magem que serão iniciados em março próximo.

Na área de Administração são dois os cursos ofereci-
dos: Gestão Empresarial com ênfase em Controladoria 
e Gestão Financeira, para administradores, contadores, 
economistas, gestores e consultores empresariais e 
profi ssionais de áreas afi ns, e Gestão Empresarial com 
ênfase em Gestão de Pessoas e Relações Trabalhistas, 
para administradores, gestores empresariais, gestores 
de RH, consultores empresariais e profi ssionais de áreas 
afi ns. Os dois cursos, sem taxa de matrícula, têm dura-

A UNIFIPA renovou convênio com o Instituto de Me-
dicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC) 
para continuidade do projeto institucional “Investiga-
ção de paternidade por meio de coleta descentralizada 
de DNA no município de Catanduva/SP”, iniciado em 
setembro de 2015.

Através do projeto, a coleta para exame de DNA pas-
sou a ser feita no município de Catanduva, atendendo 
as 14 cidades da comarca: Catanduva, Santa Adélia, Ca-
tiguá, Taquaritinga, Novo Horizonte, Palmares Paulista, 
Pindorama, Jaboticabal, Itajobi, Rio Preto, Sales, Urupês, 
Marapoama e Bebedouro. O objetivo é agilizar os pro-
cessos de investigação de paternidade em Catanduva e 
região, pois até o primeiro semestre de 2015 a coleta do 
material era feita na unidade do IMESC em São José do 
Rio Preto e o exame em São Paulo.

O Projeto DNA, como é conhecido, nasceu de parce-
ria entre a UNIFIPA e o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, Comarca de Catanduva, através dos cursos 
de Direito e Enfermagem, que redigiram um projeto por 
intermédio do Prof. Dr. Luís Antonio Rossi e da Profª Drª 
Márcia Menin, coordenador e docente do curso de Direi-
to, respectivamente, da Profª Drª Maria Cláudia Parro e da 
Profª Drª Maristela Ap. Magri, respectivamente pró-reito-
ra acadêmica e de graduação da UNIFIPA e docente do 
curso de Enfermagem.

Desde sua implantação no município, o Projeto 
DNA atendeu 273 famílias, sendo 38 famílias em 2015, 
65 famílias em 2016, 57 famílias em 2017, 61 famílias 
em 2018 e 52 famílias em 2019. A coleta do material é 
feita toda última quarta-feira do mês no prédio do CE-
JUSC, das 9h00 às 11h00. O serviço é totalmente gra-
tuito e o acesso se dá através de via judicial – por meio 
de advogado da Defensoria Pública/OAB ou particular 
e do CEJUSC Pré-Processual. O prédio do CEJUSC fi ca 
localizado na Rua Alagoas, 519, centro, em Catanduva.

A formanda do curso de Enfermagem da UNIFIPA 
Adriani Izabel de Souza Moraes foi aprovada no proces-
so seletivo do programa de Mestrado em Enfermagem 
da Universidade Federal de São Carlos-UFSCAR, na linha 
de pesquisa Trabalho e Gestão em Saúde e Enfermagem, 
eixo temático Políticas e Práticas em Saúde Coletiva.

 De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Dra. 
Maria Cláudia Parro, na primeira etapa, de caráter elimi-
natório, para nota inferior a sete, Adriani foi pontuada 
com 9,7. Na segunda etapa, por meio da média da pri-
meira etapa mais análise de currículo, ela obteve nota 
7,72, fi cando em primeiro lugar naquele eixo temático.

MEC avalia a UNIFIPA e os cursos de Administração e Direito

UNIFIPA promove solenidades de colações de graus

A UNIFIPA e os seus cursos de Administração e Di-
reito receberam nota 4 do MEC (numa escala de 1 a 
5). A UNIFIPA recebeu esse conceito no IGC, indicador 
que avalia a instituição, e os cursos de Administração 
e Direito no Conceito Preliminar de Curso (CPC), ava-
liações divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no dia 
11 de dezembro.

De acordo com a pró-reitora acadêmica e de gradua-
ção da UNIFIPA, Profa. Dra. Maria Cláudia Parro, os índices 
que resultam no IGC (Índice Geral de Curso) da instituição 
são divulgados todos os anos de acordo com as áreas ava-
liadas. “Os excelentes conceitos da UNIFIPA perante o MEC 
denotam o compromisso da instituição em oferecer ensi-
no de qualidade, visando preparar profi ssionais qualifi ca-
dos para o mercado de trabalho”.

O coordenador do curso de Direito, Prof. Dr. Luís An-
tonio Rossi, salienta que o índice obtido no CPC (Concei-
to Preliminar de Curso) representa o coroamento de um 
trabalho contínuo de formação sólida e robusta dos nos-
sos estudantes. “O CPC nos garantiu o 4, fi cando muito 
próximo ao 5, o que nos posiciona ombro a ombro com 
as melhores instituições públicas e privadas de ensino 
jurídico do país, demonstração inequívoca da qualidade 

A UNIFIPA realizou no dia 17 de dezembro a soleni-
dade de colação de grau da 9ª turma do curso de Edu-
cação Física Bacharelado e da 44ª turma do curso de 
Educação Física Licenciatura, que receberam os nomes 
dos professores Igor Augusto Braz e Américo Riccardi 
Vaccari Lourenço. A cerimônia, no Anfi teatro Padre Al-
bino, teve a participação de 42 alunos.

A paraninfa das turmas do 4º B foi a Profa. Ma. Eu-
nice Aparecida de Aguiar Alonso e os homenageados 
foram o Prof. Dr. José Cláudio Jambassi Filho das tur-
mas do 4º A e B, o Prof. Dr. Cássio Gustavo Santana Gon-
çalves do 4º ano A e o funcionário Alberto dos Santos 
Bigoni. A formanda Gabrielly Baptista Motta falou em 
nome da turma do 4º ano A e a formanda Aline Souza 
Alves de Moraes em nome do 4º ano B. O juramento foi 
proferido pelo formando Bruno Nunes Soares Bezerra.

Direito No dia 13 a solenidade de colação de grau foi 
da 13ª turma do curso de Direito, às 19h30, no Campus 
São Francisco. A cerimônia reuniu 86 formandos, que ti-
veram como Paraninfo o Prof. Me. Alexandre Berto, patro-

do ensino prestado”, comemorou o coordenador.
Segundo o coordenador do curso de Administração, 

Prof. Me. Antonio Agide Mota Junior, o curso de Admi-
nistração possui como horizonte estratégico formar ad-
ministradores para o mercado de trabalho e atender à 
demanda local e regional. “O alcance e superação desses 
objetivos são comprovados de forma inequívoca pelo ín-
dice obtido no CPC do curso (ENADE 2018), sendo que a 
maioria das demais instituições de ensino  no âmbito re-
gional, estadual ou federal não conseguiu alcançar esse 
marco, sejam elas públicas ou privadas. Isso demonstra 
claramente que o ensino sério, atual e focado do nosso 
curso é voltado para a excelência na formação dos profi s-
sionais e  remete a instituição ao rol das mais importan-
tes e referenciadas do nosso país”, ressaltou Mota.

O reitor Dr. Nelson Jimenes afi rma que “os resulta-
dos obtidos são fruto do trabalho sério levado a efeito 
pela UNIFIPA nos pilares básicos da Instituição, quais 
sejam importante formação dos docentes; Matriz Cur-
ricular coerente com as melhores práticas de ensino/
aprendizagem, além de estrutura acadêmica exemplar”.

Na região apenas a UNESP recebeu 5. Com conceito 
4 foram avaliadas a FAMERP, UNIFIPA, Fatec Catanduva, 
Fatec Jales e Faculdade de José Bonifácio.

nesse Profª Ma. Ivana Mussi Gabriel e a turma teve o  nome 
do Prof. Me. Kleber Henrique Saconato Afonso. O juramen-
to foi proferido pelo formando Gustavo Fernandes.

Enfermagem No dia 11 de dezembro, às 19h30, no An-
fi teatro Padre Albino, colou grau a 16ª Turma do curso de 
Enfermagem. A cerimônia reuniu 24 formandos, sendo Pa-
raninfo o Prof. João César Jacon e patronesse e nome da tur-
ma a Profª Dra. Maria Rita Braga. Os homenageados foram 
a Profª Dra. Andréia de Haro Moreno; Prof. Dr. Daniel Henri-
que Gonçalves e Profª Dra. Giovana Aparecida Gonçalves Vi-
dotti e o funcionário Mairto Roberis Geromel. O juramento 
foi proferido pela formanda Adriani Izabel de Souza Moraes.

Biomedicina No dia 8 de janeiro, às 19h00, no Mai-
son Ge-Vera, colou grau a 5ª Turma do curso de Biome-
dicina. A cerimônia reuniu 33 formandos e teve como 
Paraninfo o Prof. Me. Daniel Henrique Gonçalves e 
como Patronesse a Profa. Dra. Nathália Maciel Maniez-
zo Stuchi. As homenageadas foram as professoras Dra. 
Letícia Schiave e Dra. Andreia de Haro Moreno e a fun-
cionária Marli Nascimento Gama.

ção de 18 meses, com aulas quinzenais aos sábados. As 
matrículas devem ser feitas na Rua Seminário, 281, São 
Francisco, das 8h00 às 22h00. Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 17 - 3311-4800.

Na área de Biomedicina os profi ssionais da saúde 
têm o curso Microbiologia e Imunologia Clínicas, com 
18 meses, sem taxa de matrícula, com aulas quinzenais 
aos sábados e 20% do curso EAD. Egressos da UNIFIPA 
têm desconto na mensalidade. Matrículas e mais infor-
mações no Campus Sede da UNIFIPA, na Rua dos Estu-
dantes, 225, Parque Iracema, fone 17 – 3311-3328.

Os profi ssionais das áreas de Educação Física, Saúde, 
Nutrição e Fisioterapia têm à disposição o curso Fisiologia 
do Exercício e Nutrição Esportiva, com aulas quinzenais aos 
sábados e sem taxa de matrícula. Mais informações e matrí-
culas no Campus Sede da UNIFIPA, na Rua dos Estudantes, 
225, Parque Iracema, fones 17 – 3311-3373 – 3311-3341.

Na área de Enfermagem o curso é Gestão e Saúde 
Coletiva com ênfase na Atenção Básica. Sem taxa de 
matrícula, com 15 meses de duração, o curso tem au-
las às sextas-feiras e sábados. Profi ssionais da área da 
saúde interessados podem obter mais informações e 
matrículas no Campus Sede da UNIFIPA, na Rua dos 
Estudantes, 225, Parque Iracema, fone 17 – 3311-3328.

Os interessados podem obter informações também 
pelo 0800-772-5393.

Um dos cursos oferecidos é na área de Biomedicina.

O projeto atende 14 cidades da Comarca de Catanduva.

Arquivo

Arquivo
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BRONCOSCOPIA

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

CIRURGIA GERAL

•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA GERAL E GASTROENTEROLOGIA

•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr. - Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, REPARADORA, QUEIMADURAS

•Dr. José Antonio Sanches - Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal - Av. Dep. Orlando Zancaner, 497 - Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior - Rua Bolívia, 94 - Fones: 3525 2556 - 3522 7601

CIRURGIA VASCULAR

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

CIRURGIA VASCULAR  E ANGIOLOGIA

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

CLÍNICA MÉDICA

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

DOENÇA DO SONO

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

GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA

•Dr. Raul José de A. Vianna Jr. - Rua Belo Horizonte, 689 - Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef - Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA HISTEROSCOPIA

•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto - Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080

MASTOLOGIA/GINECOLOGIA

Instituto Jorge de Medicina

•Dr. Bruno C. Sabino  - Rua 13 de Maio 1269  -  Tel: (17) - 3522-5396

NEFROLOGIA

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

NEUROLOGIA CLÍNICA

(Adulta e infantil) Eletroencefalografi a computadorizada e mapeamento 

cerebral, eletroneuromiografi 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

Centro Acadêmico do curso de Administração UNIFIPA é reativado após 17 anos

O Centro Acadêmico do curso de Administração da 
UNIFIPA começou a ser reativado, após 17 anos sem ativi-
dades, no fi nal do 2º semestre de 2019 pelo aluno do 1º ano 
Lister Ogusuku Ribeiro. “Dezenas de alunos do Campus São 
Francisco desejavam mudanças para benefi ciar e melhorar 
não apenas o curso de Administração, mas também o curso 
de Direito, que está instalado no mesmo prédio e igualmen-
te busca trazer melhorias para si”, disse Lister.

Durante o mês de novembro de 2019 foi realizado 
processo seletivo pelos alunos Lister Ogusuku Ribeiro e 
João Pedro Citolino para selecionar os alunos que parti-
cipariam das diretorias e conselho do Centro Acadêmico 
em 2020. De acordo com eles foram selecionados, no to-
tal, 12 alunos, cujos cargos fi caram assim defi nidos:

Presidente: Lister Ogusuku Ribeiro
Vice-Presidente: Lívia Ferreira dos Santos
Secretária: Aline Maciel Lopes
Tesoureiro: Caio Victor Mendes Mauro
Diretor Acadêmico: João Pedro Citolino
Vice-Diretor Acadêmico: Caíque Rafael
Diretor de Esportes: Carlos Roberto Júnior
Diretora de Eventos e Cultura: Luana Castro
Diretora de Marketing: Laíza dos Santos
Conselheira: Isis Manuelli Toscan
Conselheiro: Tássio Moraes Silva
Conselheiro: Vitor Militão Carneiro
Dos 12 alunos selecionados para o Centro Acadêmi-

co, 10 deles são do 1º ano do curso de Administração, 

“o que demonstra a nova “face” dos novos alunos da 
Instituição, que desejam ser protagonistas e agentes 
de mudança, atuando proativamente dentro do curso 
e dentro de toda a IES”, ressaltou Lister.

O presidente do Centro Acadêmico frisou que o ór-
gão é um importante instrumento de representação e 
convivência dos alunos dentro de uma Instituição de 
Ensino Superior. “A reativação do Centro Acadêmico 
do curso de Administração da UNIFIPA representa o 
comprometimento do Centro Universitário em dar voz 
aos alunos para que estes atuem ativamente dentro de 
seus cursos, tornando o ambiente acadêmico mais di-
nâmico e harmonioso para todos os estudantes e futu-
ros ingressantes da UNIFIPA”, fi nalizou Lister.
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Papai Noel entrega presentes
da campanha Mãos de Natal

No dia 17 de dezembro os idosos do Recanto Mon-
senhor Albino receberam a visita do Papai Noel, que 
alegrou a tarde e entregou os presentes da campanha 
“Mãos de Natal”. Este é o quarto ano da campanha, que 
benefi ciou 41 idosos.

A coordenadora administrativa e fi nanceira do Re-
canto Monsenhor Albino, Silvia Helena Galetti Moreno, 
informou que o projeto existe desde 2016. “Em nome 
da equipe do Recanto agradeço a solidariedade de to-
dos que contribuíram para o projeto Mãos de Natal des-
te ano. Nossos idosos fi caram muito felizes”, disse Sílvia.

A equipe do Recanto apurou o que cada idoso gos-
taria de ganhar e os itens solicitados, junto com as fotos 
das mãos de cada um, foram postados no site do Recan-
to para que fossem adotados.

Confraternizações No dia 20 de dezembro, às 
14h00, foi realizada a festa de natal do projeto “Eles 
acreditam”. Os idosos participaram de café da tarde e 
ganharam presentes entregues pelo Papai Noel. No dia 
14, também às 14h00, foi realizada a tradicional confra-
ternização de Natal entre familiares e idosos.

Ex-paciente é Papai Noel por um dia 
e leva a magia do Natal para o HCC

Colégio Catanduva 
realiza formaturas

Capela do Hospital 
Emílio Carlos é reformada

Na manhã do dia 20 de dezembro, o ex-paciente 
Edson Francisco Vilela (Bacuri) trajou as vestes do bom 
velhinho, tocou seu sino e distribuiu alegria, conforto, 
amor, panetones e balas aos pacientes da Quimiotera-
pia e da Radioterapia do HCC e funcionários da Coorde-
nadoria da Fundação Padre Albino.

A visita foi motivo de muita alegria, mas o que poucas 
pessoas sabiam é que ele não era só mais um Noel; ele foi 
paciente do Hospital de Câncer de Catanduva e há um 
ano terminou seu tratamento, após cirurgia e quimiote-
rapia. “Venho aqui toda semana, porque aqui é uma casa 
de bênçãos. Defendo este lugar porque as pessoas que 
trabalham aqui são especiais; me trataram com carinho 
e me deram força na fase mais difícil”, disse ele.

Nos setores visitados pelo bom velhinho Bacuri, ele 
contou sua história, deixando mensagem de aprendi-
zado. “Tenho 66 anos e novo começo de vida. Nas horas 
mais difíceis encare com sabedoria e humildade. Deus 
nos fortalece nas difi culdades e ilumina nosso caminho”, 
afi rmou ele, emocionando a todos os que o ouviam.

O Colégio Catanduva celebrou missa em ação de 
graças e colação de grau dos alunos do 3º ano do Ensi-
no Médio no dia 12 de dezembro na capela do Hospital 
Padre Albino e no Anfi teatro Padre Albino, respectiva-
mente. A missa foi celebrada pelo Padre Eduardo, com 
a presença dos alunos, funcionários e familiares.

Os paraninfos da turma foram o Prof. Dr. Daniel Hen-
rique Gonçalves e a Profa. Renata Aparecida Miesa, a ma-
drinha e padrinho de missa a Profa. Francieli Thais Belucci 
e o Prof. Daniel Rodrigo da Silva. O juramento foi profe-
rido pela formanda Yasmin Senhorini Silva. Em nome da 
turma o discurso foi feito pelo formando Murilo Lioci.

Fundamental

A missa em ação de graças e colação de grau dos alu-
nos do 9º do Ensino Fundamental foi no dia 19 de dezem-
bro, na capela do Hospital Padre Albino, também foi cele-
brada pelo Padre Eduardo, e no Anfi teatro Padre Albino.

A paraninfa do 9º ano A foi a Profa. Regiceli Bento 
de Almeida, a do 9º ano B a Profa. Giovana Catarucci e 
o padrinho de missa o Prof. Paulo Leonardo Brunetti. O 
juramento foi proferido pelas formandas Bruna Martins 
Matos e Lívia Fernandes Zorgette.

A capela do Hospital Emílio Carlos (HEC) passou por 
reforma e fi cou fechada por duas semanas, no mês de 
outubro, para sua conclusão. O padre Francisco e a Irmã 
Lucimar foram os responsáveis pela reforma.

Segundo o Padre Francisco, há algum tempo ele 
havia falado com a administração do hospital sobre a 
necessidade de melhoria na capela. “Com a ajuda do 
Padre Anderson, que é arquiteto, fi zemos o projeto da 
reforma. Após, eu e a irmã arrecadamos todo o dinheiro 
necessário para a reforma”, contou Pe. Francisco.

A presença do Papai Noel encantou os idosos.

O Papai Noel Bacuri visita a Quimioterapia.

Os alunos entregaram mais de 260 quilos de tampinhas ao HCC.
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Tampinhas do Bem

A Diretoria de Divisão de Ensino de Ariranha, em 
parceria com as professoras de Informática das escolas 
do município Renata Calsolari, Bruna Timóteo, Graziela 
Ricci e Rosana Delatora, desenvolveu o projeto Tampi-
nhas do Bem. Durante o semestre, os alunos dos ensi-
nos Infantil e Fundamental coletaram tampinhas plás-
ticas. Os alunos do 5º ano foram os embaixadores do 
projeto e entregaram 263,8 kg de tampinhas ao HCC, 
que agradece aos professores pela iniciativa e a todos 
os alunos que contribuíram com essa ação.

Gastão A EMEF Gastão Silveira doou 47,7 kg de 
tampinhas plásticas ao HCC. A campanha de arreca-
dação foi realizada pelos alunos, com apoio do dire-
tor Prof. Rafael José Pasini Rizzo e da coordenadora 
pedagógica Profa. Luciana Mayumi Y. Bolinelli. O HCC 
agradece a todos os alunos, familiares e professores 
da escola pela iniciativa. 

As tampinhas serão vendidas e o valor utilizado para 
pagar o tratamento dos pacientes com câncer.

Airsoft No dia 11 de dezembro, o grupo de Airsoft 
Dark Wolf, representado por Higor Garcia Alves e Mar-
cos Alexandre Vera Ribeiro, entregou ao HCC 180 litros 
de leite arrecadados durante jogo benefi cente realiza-
do no dia 8 de dezembro. O HCC agradece a doação e 
principalmente o interesse dos diversos grupos de mo-
dalidades esportivas por abraçarem a causa e com isso 
colaborarem com o tratamento dos pacientes.

Tacos Os alunos do curso Assistente Técnico em 
Vendas do Senai produziram e venderam tacos mexica-
nos em benefício do HCC, doando R$ 500 no dia 19 de 
dezembro. O projeto foi conduzido e monitorado pelo 
professor e mentor Willian Fonseca, que incentivou os 
alunos a criarem estratégias e técnicas de vendas. O 
projeto abordou desde o simples estudo da comida até 
sua fabricação. Houve pontos específi cos de vendas e 

até personagens temáticos, que trouxeram 
entretenimento aos locais onde os tacos 
eram comercializados. O curso é parceria 
do SENAI, Prefeitura de Catanduva e CAIC 
Jovem.

Corrida e rock No dia 14 de dezembro 
foi realizada a 2ª Life Rock’n’Run pró HCC 
que arrecadou litros de leite dos partici-
pantes na retirada do kit da corrida, o que 
resultou na doação de 182 litros de leite e 
outros itens alimentícios. A corrida contou 
com percursos de 6 e 12 km para várias fai-
xas etárias e show de rock.

Biscoitos Na manhã do dia 18 de de-
zembro, os pacientes oncológicos do HCC 
receberam biscoitos natalinos doados pe-
las voluntárias Eliane Aparecida de Marco 

Souza, Doraci de Marco e Clarisse Fiaschi.
Catiguá A quermesse realizada pelos Voluntários de 

Catiguá no dia 7 de dezembro arrecadou R$ 28.002,00. 
O evento foi realizado no salão paroquial de São Sebas-
tião, em Catiguá, com venda de bebidas, frango e leitoa 
assada, pastel e leilão de prendas. 100% da renda foram 
revertidos para o HCC.

Wizard A Escola de Idiomas Wizard Catanduva en-
tregou 161 litros de leite para o HCC. Durante o mês de 
dezembro, a escola realizou o Projeto “Natal Solidário”, 
arrecadando litros de leite para doação ao hospital. A 
campanha foi feita pelos proprietários, Maria Teresa e 
Paulo Z. Castilho, coordenadora pedagógica Patrícia L. 
Cypriano e pela coordenadora comercial Inês A. Fran-
cisco e demais colaboradores da escola.

Raissa A pequenina Raissa Vitória da Silva, de 9 
anos, de Catiguá, ao ver na tevê a importância de aju-
dar paciente em tratamento de câncer resolveu doar 
seu cabelo para o HCC. Tocada pelo amor ao próximo, 
ela pediu para a mãe cortar seu cabelo para doação aos 
pacientes atendidos.

João O garoto João Marcos Pirola, 12 anos, de San-
ta Adélia, durante pouco mais de um ano juntou tam-
pinhas para doar ao HCC. A entrega das tampinhas foi 
feita no dia 7 de janeiro para o Setor de Captação de 
Recursos.

Erick O jovem Erick Dalton, de 12 anos, com o obje-
tivo de melhorar a autoestima de paciente com câncer 
doou seu cabelo para o HCC.

Marisa de Fátima Pereira Sando, de Catiguá, doou 
cabelo para o HCC, cortado no salão da Sueli Marson, 
também daquela cidade. Além do cabelo, Marisa trou-
xe sabonetes e toalhas de banho para os assistidos da 
Instituição e lacres de latinha, campanha feita pela fi lha 
Nicole junto à escola em que ela estuda.
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Queima do alho de Fernando Prestes 

e leilão de Ariranha  arrecadam 
mais de R$ 230 mil para o HCC

Cerca de 700 pessoas participaram da 13ª Quei-
ma do Alho de Fernando Prestes, que arrecadou R$ 
178.330,30 em sua última edição realizada no dia 26 de 
outubro de 2019, na Fazenda Borgonovi. A festa teve 
show da dupla Cézar e Paulinho, participação do grupo 
Pagode da Alegria e apoio da EMS e Gerovital.

“O Hospital de Câncer de Catanduva agradece 
imensamente a família Borgonovi, que por mais um 
ano abraçou nossa causa e realizou essa grande festa 
pró HCC. O valor arrecadado será destinado ao trata-
mento dos nossos pacientes com câncer e toda ajuda 
é bem-vinda. O HCC realiza atendimento ambulatorial, 
cirurgias, quimioterapia, radioterapia e tratamento hor-
monal, ou seja, o ciclo completo para tratamento do 
câncer”, agradeceu a gerente de captação de recursos 
da FPA, Angélica Rodrigues.

Leilão de Ariranha

No dia 4 de agosto de 2019 foi realizado, no Sítio 

Santa Amália, o 1º Leilão de Gado de Ariranha pró Hos-
pital de Câncer de Catanduva. O evento arrecadou R$ 
58.618,99, que foram entregues ao presidente da Dire-
toria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José 
Carlos Rodrigues Amarante, dia 13 de dezembro pelos 
organizadores João Antônio Miguel de Oliveira, José 
Aparecido Afonso e João Paulo Miguel de Oliveira.

“Sempre ajudamos a região e com o HCC atenden-
do 19 cidades, inclusive Ariranha, vimos a necessidade 
de colaborar com o hospital. O evento foi um sucesso, 
mesmo com mau tempo; a comunidade participou e 
abraçou a causa”, disse João Antônio. 

Dr. Amarante agradeceu a signifi cativa doação e res-
saltou a importância da ajuda. “O resultado foi muito po-
sitivo e o montante ajudará no tratamento dos nossos 
pacientes. Ficamos muito gratos pelo apoio dos amigos 
de Ariranha. É importante que as cidades da região que 
estamos atendendo abracem também essa causa”. 

Retome valores perdidos
“Quando tiver pensamentos ruins, rebata-os com pensa-

mentos positivos. Retome valores perdidos como a esperan-
ça, o perdão, as amizades verdadeiras, a humanidade”. Assim, 
Plínio Antônio Mastrocola tocou o Sino da Esperança dia 19 
de dezembro, simbolizando o fi nal do ciclo de seu tratamen-
to radioterápico no Hospital de Câncer de Catanduva.

Com a presença da família e amigos, ele presenteou 
toda a equipe do Serviço de Radioterapia e agradeceu 
pelo carinho recebido ao longo do seu tratamento. “Vocês 
são anjos; me encheram de força”, disse. Plínio, ao lado da 
esposa, Aparecida de Lourdes Q. M. Mastrocola, incentivou 
os pacientes que estão em tratamento dizendo: “Tenham 
fé que a cura vai chegar. Vivam a vida, aproveitem cada mi-
nuto na companhia dos amigos”. E por falar em amigos, lá 
estava Vanderlei Romeiro, que tocou o sino no dia 12 de 
dezembro, acompanhando o amigo que fez ao longo do 
tratamento. Na ocasião, Vanderlei retribuiu o presente de 
Plínio, além dos abraços emocionados de gratidão.

Vanderlei Romeiro acompanhou o badalar do sino 
de vários amigos e quando chegou sua vez, emocionado, 
agradeceu a equipe. “Deus nos abençoou com este hos-
pital e essa equipe maravilhosa. Todos estão de parabéns 
por tudo o que têm feito aqui. Só tenho a agradecer a 
Deus e a equipe toda, em nome do Dr. Neris, que foi muito 
boa para mim”, ressaltou Vanderlei ao falar sobre o atendi-
mento, a limpeza e organização do setor. “Descobri o cân-
cer por um exame de rotina e todo o tratamento foi muito 
rápido graças a isso, pois era inicial. Peço que as pessoas 
façam seus exames de rotina; eles podem e vão salvar suas 
vidas”, fi nalizou. Palmeirense de carteirinha ele foi presen-
teado por um dos amigos em tratamento com um mimo 
do seu time do coração.

Anjos de Deus “Estou feliz e principalmente muito agra-
decida a Deus, à minha família, aos verdadeiros amigos que 
estiveram presentes e ao hospital. Muito obrigada pela de-
dicação e apoio de todos”. Com essas palavras, Marina Alves 
Novais tocou o Sino da Esperança no dia 9 de dezembro. 
“Sabe quando você tem a sensação de que Deus escolhe 
as pessoas para determinadas coisas? É isso. Aqui encontrei 
anjos de Deus que foram escolhidos por Ele para fazer isso 
e eu não esperava por esse tratamento. Temos profi ssionais 
bem formados aqui e seres humanos incríveis”, ressaltou 
Marina, que descobriu o câncer ao fazer exames de rotina e 
iniciou o tratamento em agosto deste ano.

Zilda Após 32 dias, Zilda Cardoso da Silva, de Catan-
duva, encerrou seu ciclo de tratamento e, acompanhada 
pela família, tocou o Sino da Esperança no dia 13 de janei-
ro. Ela ressaltou o carinho recebido dos funcionários, “pois 
são pessoas muito especiais, que fazem milagre na vida de 
quem passa por tratamento com eles. A batalha é difícil, 
mas com vocês nada é impossível”.

Mais sinos Outros pacientes também concluíram seus 
ciclos de tratamento e, emocionados e acompanhados de 
suas famílias, agradeceram a equipe do HCC e tocaram o Sino 
da Esperança. São eles: Roseli Aparecida Zago, de Novo Hori-
zonte, e Jonas Sagatelo, de Catanduva, 12/12; João da Silva 
Moraes, de Catanduva, 19/12; Maria Joana da Silva de Araú-
jo, de Catanduva, 26/12; Vivia Cardoso Rocha, de Catanduva, 
27/12, e Waldomiro Nunes, de Fernando Prestes, 10/01.

Todos os pacientes devem retornar em três meses 
para acompanhamento clínico oncológico.

HCC adquire laser para tratamento de mucosite

Embaúba e Sales promovem leilões de gado pró HCC

A gratidão de Celso

O Hospital de Câncer de Catanduva e o Hospital Emí-
lio Carlos adquiriram novo aparelho de laser de baixa po-
tência para prevenção e tratamento de mucosites, que 
benefi ciará pacientes oncológicos de cabeça e pescoço. 

No dia 9 de fevereiro próximo, no Salão Paroquial de 
Festas, com leilão de gado, prendas e premiação de R$ 
2 mil, será realizado, a partir das 11h30, o 1º Leilão de 
Gado de Embaúba pró Hospital de Câncer de Catandu-
va. A entrada é franca, com 100% da renda revertidos 
ao HCC e será servido almoço com queima do alho. 

A adesão para o almoço é R$ 20 por pessoa. Infor-
mações: Agro Shop 17 99788-2117, Rochinha 17 99716 
9138, Supermercado Preço Bom 17 98139-1031 e Su-
permercado Nossa Senhora Aparecida 17 99622-1448. 
O evento será realizado pela Associação Recreativa Em-
baubense, com apoio da Prefeitura de Embaúba.

Sales

O município de Sales realiza no dia 22 de março o 

A Laserterapia é uma das aliadas na prevenção e 
tratamento de lesões causadas por alguns tipos de qui-
mioterápicos e de sessões de radioterapia de cabeça 
e pescoço. “Alguns pacientes que realizam tratamento 
podem desenvolver, como um dos efeitos colaterais, 
lesões ulceradas na cavidade oral, conhecida como Mu-
cosite, que causam muita dor no local afetado, difi cul-
tando a alimentação, podendo até causar risco de in-
fecções na região. A Laserterapia modula a infl amação 
local, diminuindo de forma signifi cativa a dor e acelera 
a cicatrização dessas lesões”, explicou o cirurgião den-
tista da Fundação Padre Albino, Dr. Enel Rogério Caneo.

A Laserterapia de baixa potência é tratamento indo-
lor, que consiste na aplicação de luz infravermelha, ou 
vermelha dependendo da indicação, em alguns pontos 
específi cos da região afetada, por alguns segundos.

seu 1º Leilão de Gado pró Hospital de Câncer de Catan-
duva, a partir das 10h00, na Quadra Cidadania. Com 
leilão de gado e prendas, a entrada é franca. Para parti-
cipar do almoço com costela no tacho o valor é de R$ 20 
e as adesões estão disponíveis no Supermercado São 
Pedro, Auto Posto 3 de Abril, Tratamento de Eucalipto 
Sales, Escritório Dr. Júnior Jana, Supermercado Scotte, 
Agropecuária Oliveira Mendes e Auto Posto Bom Jesus. 
Informações sobre o leilão pelo fone 17-9-9729-3952. 

O leilão é realização dos Voluntários de Sales, com 
animação do músico Edu Valle, dos leiloeiros Roberto 
Villas Boas, Américo Simielli e Felipe do Vale e os pistei-
ros Adriano Giampani e Noemi Vital Mentes. 100% da 
renda do evento serão destinados ao HCC.

Depois de 36 sessões, Celso Antonio de Oliveira, de 
Novo Horizonte, fi nalizou seu ciclo de tratamento ra-
dioterápico. Acompanhado da família, ele tocou o Sino 
da Esperança no dia 27 de dezembro.

Muito emocionado, Sr. Celso pediu para a fi lha May-
tê ler seu discurso para os presentes, onde ressaltou sua 
satisfação e felicidade com o atendimento recebido. 
“Vocês são verdadeiros anjos enviados por Deus para 
fazer a diferença no tratamento de todos nós nesta uni-
dade da Fundação Padre Albino”, disse. Nomeou e elo-
giou todos os funcionários com quem manteve contato 
desde o primeiro até o último dia. No fi m fez questão de 
parabenizar “os gestores desta equipe maravilhosa da 

O aparelho trata lesões na cavidade oral.

Celso toca o sino da esperança.

Plínio Mastrocola com a família ao tocar o sino 
da esperança.
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Fundação Padre Albino” e outra fi lha, Karen, leu o poe-
ma “Recomeço”, de Bráulio Bessa. 


