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Primeira paciente de COVID-19 

é recuperada e recebe alta no HEC

Direito da UNIFIPA é 13º no Estado 

em aprovações no Exame da OAB

Campanha de 

reconhecimento

FPA adquire equipamentos 

para combater o coronavírus

Governador Doria libera a  verba

de R$ 2 milhões para o HCC

Campanha Amigos da Fundação Padre Albino 

Unidos contra o Coronavírus recebe doações

Somos únicos Para sair do ambiente hospitalar e evitar aglomeração em local fechado, a equipe multidisciplinar do Hospital Emílio Car-
los promoveu, ao ar livre, no jardim do hospital, no dia 4 de abril, a dinâmica "Somos Únicos". Página 11.  

O Hospital Emílio Carlos deu alta hospitalar para a primeira paciente re-
cuperada de COVID-19 no dia 20 de abril.  Ela apresentou sintomas no dia 
07 daquele mês, foi internada na URA (Unidade para Respiratórios Agudos) 
no dia 10, sendo atestada positiva por exame no dia 15 de abril. Página 11.

O curso de Direito da UNIFIPA ocupa a 13ª posição no Estado e a 52ª 
em nível nacional no ranking de Instituições de Ensino Superior priva-
das com maior número de aprovações no Exame da OAB. O resultado 
foi apontado em pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas e pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Página 06.

O Setor de Recursos Humanos da 
Fundação Padre Albino, através do 
Grupo de Apoio ao Trabalhador (GAT), 
desenvolveu campanha de reconheci-
mento e estímulo aos profi ssionais da 
área da saúde que estão enfrentando a 
pandemia do coronavírus. Cada profi s-
sional recebeu mensagem e um vídeo 
da família. Página 11.

A Fundação Padre Albino (FPA) vem, desde janeiro, implementando 
medidas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 (coronavírus). 
Para tornar isso possível, com recursos próprios, investiu R$ 1.800.000,00 
para compra de equipamentos. Página 09.

O Diário Ofi cial do Estado publicou na sua edição do dia 25 de março 
a liberação da verba de R$ 2 milhões, em quatro parcelas, para o Hospital 
de Câncer de Catanduva (HCC). A informação foi dada pelo secretário de 
Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, ao presidente do Conselho de 
Administração da Fundação Padre Albino (FPA), Dr. José Carlos Rodrigues 
Amarante. Página 08.

A Campanha “Amigos da Fundação Padre Albino Unidos contra o Coro-
navírus”, iniciada neste mês de abril, recebeu de diversas empresas desde 
doações em dinheiro a álcool 70% para o atendimento dos pacientes com 
suspeita e confi rmação da COVID-19. O Proença Supermercados doou R$ 
45.000,00 em produtos para os hospitais da Fundação Padre Albino. A doa-
ção faz parte de ação promovida pela rede em que serão doados R$ 500 mil 
aos hospitais das 11 cidades onde o Proença tem loja física. Última página.
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EDITORIAL

Não é hora de relaxar. 
Temos que manter nossos cuidados.

No editorial da edição de março falamos do pe-
ríodo difícil de medo e angústia com a pandemia da 
COVID-19. Iniciávamos o isolamento social pensan-
do na nossa saúde, dos nossos familiares, amigos e 
da população. O novo coronavírus ainda não havia 
chegado a Catanduva – pelo menos ofi cialmente. 
Os nossos hospitais começavam os treinamentos 
para seus profi ssionais e a preparar-se para atender 
aos casos suspeitos ou confi rmados da doença.

Podemos dizer que ainda estamos vivendo 
período difícil; melhor que em várias cidades, 
que têm muitos casos confi rmados. Difícil porque 
esse vírus virou nossa vida de cabeça para baixo 
e mudou drasticamente nossa rotina. No entan-
to, apesar de em 25 de abril termos registrado 13 
casos confi rmados e três óbitos*, não podemos 
relaxar na prevenção. Isolamento social, uso de 
máscara e higiene das mãos são fundamentais, 
entre outras medidas necessárias.

Apesar do noticiário ser quase exclusivo so-
bre o novo coronavírus não podemos esquecer 
de outra ameaça: a dengue. Ela continua fazendo 
vítimas e matéria na página 04 nos lembra disso. 
Nesta página, ainda, uma curiosidade: por que os 
personagens da Turma da Mônica a chamam de 
baixinha se todos são do mesmo tamanho? Na 
página 05, dois artigos têm a vida como tema. 
“A vida não me ensinou a dizer adeus às pessoas 
que amo,” afi rma um, e “Já escondi um amor com 
medo de perdê-lo”, reafi rma o outro.

Esta edição traz muitas matérias sobre o novo 
coronavírus. A aquisição de equipamentos pelos 
hospitais, os treinamentos das equipes para ma-
nejo dos pacientes, as adaptações feitas na Uni-
dade pelo AME Catanduva, o auxílio dos alunos 
da Medicina à Secretaria de Saúde na orientação 
à população, o projeto da Enfermagem de aco-
lhimento aos novos alunos e o novo acompa-
nhamento que o Serviço de Nutrição do “Emílio 
Carlos” coloca nas refeições dos pacientes e pro-
fi ssionais que estão na ala que atende pacientes 

suspeitos e confi rmados do COVID-19. Destaque 
para a campanha “Amigos da Fundação Padre Al-
bino unidos contra o coronavírus” que recebeu 
de empresas e pessoas da comunidade doações 
muito importantes para a instituição. 

Outras iniciativas também devem ser des-
tacadas, como a dinâmica “Somos únicos”, a 
atividade para combater a ansiedade, as visitas 
virtuais aos pacientes e a bonita e emocionante 
campanha realizada pelo RH e Grupo de Apoio 
ao Trabalhador de reconhecimento e estímulo 
aos profi ssionais que estão na linha de frente 
nos hospitais, com depoimentos de familiares, 
que estão postados nas nossas redes sociais. E 
para comemorar, a alta da primeira paciente de 
COVID-19 recuperada no Hospital Emílio Carlos.

 E não é só da pandemia que falamos nesta edi-
ção. O curso de Direito da UNIFIPA é o 13º no Esta-
do de São Paulo em aprovações no exame da OAB. 
E sabe por quê? Além da proposta pedagógica 
humanista e estruturada, o curso oferece aos seus 
alunos do 5º ano o projeto de extensão “Prepara-
tório de OAB na faculdade”. E seguindo o que toda 
área educacional fez, o cursinho Sala Extra passou 
as suas aulas para o EAD e o curso de Direito pro-
moveu palestra virtual sobre a pandemia.

Nossos hospitais continuam captando ór-
gãos: mais uma no Hospital Padre Albino e a pri-
meira do Hospital Emílio Carlos. E uma excelente 
notícia: o governador João Doria liberou a verba 
de dois milhões de reais para o HCC, anunciada 
na inauguração da Radioterapia, em setembro de 
2019. E o HCC continua recebendo doações e a 
comunidade programando eventos para arreca-
dação de recursos.

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

• Secretaria de Saúde do Município

O editor

Cada um segundo suas obras

Há os que tatuam cruzes no braço, mas não conseguem tatuar no coração.
Há os que colam o plástico “Jesus” no carro, mas plastifi cam seus corações.
Há os que lêem bíblias em voz alta, mas a bondade do coração está muda.
Há os que oram de joelhos, mas o orgulho reina em pé em seus corações.
Há os que frequentam templos, mas não frequentam a prática do amor.
Há os que louvam os anjos e santos, mas são surdos para os seus conselhos.
Há os que professam lindas doutrinas, mas sequer as praticam no próprio lar.
Há os que pregam a humildade, mas não se dobram diante do irmão de outra ideologia.
Há irmãos que doam valores materiais, mas não doam a boa ação que transforma. 
No entanto, há irmãos que não doam nenhum bem, mas doam a si próprios.
Há irmãos que vivem no silêncio, mas seus corações gritam amor.
Há irmãos que são discretos em sua humildade, mas são gigantes fraternos.
Há irmãos sem cultura e ignorantes, mas praticam a sabedoria da caridade.
Há irmãos que nem conhecem doutrinas religiosas, mas já são sua própria religião no dia a dia.
Há amores e paixões, abrangência e limitações, vontade e má fé, humildade e orgulho. 
A cada um segundo suas obras. Não importa o que a boca fala, mas o que o coração pratica.
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DATAS
COMEMORATIVAS

1º - Dia do Trabalho
02 – Dia do Taquígrafo
03 – Dia da Liberdade de Imprensa
06 – Dia do Cartógrafo
07 – Dia do Oftalmologista
08 – Dia do Artista Plástico, do Profi ssional de 
Marketing e do Pintor
10 – Dia da Cozinheira
12 – Dia das Mães; Dia do Enfermeiro
13 - Abolição da Escravatura e Dia do Zootecnista
15 – Dia do Assistente Social e do Gerente Bancário
16 – Dia do Gari
17 – Dia das Telecomunicações e Internacional 
contra a homofobia
18 – Dia dos Vidreiros e internacional dos Museus
19 – Dia dos acadêmicos de Direito
20 – Dia do Comissário de Menores
21 – Dia da Língua Nacional 
22 – Dia do Apicultor
24 – Dia do Telegrafi sta, do Datilógrafo e do Ves-
tibulando
25 – Dia da Indústria, do Massagista e do Traba-
lhador Rural
26 – Dia do Bombeiro
27 – Dia do Profi ssional Liberal
28 – Dia Internacional de ação da saúde da mu-
lher e combate da mortalidade materna
29 – Dia do Estatístico e do Geógrafo
30 – Dia do Geólogo
31 – Dia Mundial das Comunicações Sociais, do 
Comissário de Bordo e da Aeromoça.

CURIOSIDADE
Por que os personagens da Turma da Mônica a chamam de baixinha se todos são 

do mesmo tamanho? 

Mauricio de Sousa, o “pai” da Turma da Mônica, atribui o comportamento dos personagens a 
diferentes fatores. Ele recorre aos ditos populares para explicar a questão. Segundo Mauricio “ri o 
roto do esfarrapado”, quer dizer que os meninos podem não ter consciência do próprio tamanho 
quando xingam a Mônica. Outra justifi cativa possível para o criador é “quem desdenha quer com-
prar”, ou seja, os meninos “têm inveja da garota”. Mauricio argumenta que o Cebolinha pode se 
achar mais alto do que a Mônica por causa do seu cabelo espetado. A última hipótese é que todos 
da turma se acham baixinhos, mas infernizam a menina porque ela tem mania de mandar na rua 
e nas pessoas. Mauricio de Sousa afi rma que a pergunta serve de mote para uma nova história.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

VERDURAS

5. Cozinhe as verduras num cuscuzeiro, aproveitan-
do o vapor. Assim, elas não perderão o valor nutritivo. 

6. Antes de descascar chuchu, passe um pouco 
de óleo nas mãos, para que a baba não grude. De-
pois é só lavar as mãos com água e sabão. 

7. Antes de descascar chuchu, corte ao meio 
e deixe em uma salmoura fraca por dez minutos. 
Assim, ele soltará menos baba. 

8. Cozinhe talos e folhas verdes de couve-fl or 
até fi carem macios e sirva com manteiga derreti-
da ou molho branco por cima. Além de fi carem 
saborosos, são muito nutritivos. Continua

SEGREDOS CULINÁRIOS

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Todo mundo preocupado com o coronavírus. 
E com razão! Todo cuidado é pouco. No entanto, 
não podemos esquecer a dengue. Ela também é 
muito perigosa.

Como todos sabem, a dengue é transmitida 
pelo Aedes aegypti. O mosquito pica uma pes-
soa com a doença e carrega o vírus para dentro 
de si. A partir daí, começa a espalhá-lo picando 
e contaminando outras pessoas. Em geral, isso 
acontece no começo da manhã ou no fim da tar-
de. Somente as fêmeas infectam o ser humano.

Como o mosquito não voa muito alto – no má-
ximo a meio metro do chão – ele pica com mais 
frequência pés, tornozelos e pernas das pessoas.

O mosquito se reproduz em água parada. Por 
isso, fique atento (a) com pneus (mantenha-os 
secos e em local coberto); garrafas (guarde-as 
com a boca virada para baixo); caixas d’água 
(confira se a tampa está bem fechada e vede 
brechas e rachaduras); vasos de planta (coloque 
areia no prato para evitar o acúmulo de água), 
além de copos descartáveis de água, entre ou-
tros.

O tratamento da dengue ameniza os sinto-
mas e evita que a doença se agrave. É impor-
tante não tomar remédios por conta própria e 
procurar um médico para o diagnóstico correto.

A dengue pode ser confundida com uma 
gripe forte. Identificar os sintomas, que duram 
entre dois e sete dias, é fundamental. São eles: 
febre alta (40 graus); forte dor de cabeça; dor no 
fundo dos olhos; náuseas e vômitos; dor nos os-
sos e nas articulações; pintinhas vermelhas no 
corpo; moleza e cansaço; falta de apetite.

Já foram identificados quatro tipos de den-

A dengue também é perigosa. Cuidado!

Mousse de leite ninho

Bolo de arroz cru

Ingredientes

•1 lata de leite condensado
•1 lata de creme de leite
•2 xícaras (chá) de leite ninho
•1 envelope de gelatina sem sabor
•1 envelope de suco de sua preferência

Modo de preparo. Hidrate a gelatina em quatro 
colheres de água morna. Misture em um reci-
piente o creme de leite, o leite condensado e o 
suco de sua preferência. Acrescente o leite ninho, 
a gelatina dissolvida e mexa até fi car homogê-
neo. Leve à geladeira por uma hora.

Ingredientes

•3 ovos inteiros
•½ xícara de chá de óleo de soja
•1 ½ xícara de chá de leite
•1 ½ xícara de chá de açúcar
•50g de coco ralado
•50g de queijo parmesão ralado
•2 xícaras de chá de arroz (de molho no mínimo 
por 3 horas)
•1 colher de sopa de fermento em pó (bem cheia)

Modo de preparo. Bata os ovos, o óleo, o leite e 
o açúcar no liquidifi cador. Acrescente o arroz e 
bata mais um pouco. Com o liquidifi cador liga-
do, inclua o parmesão e o coco ralado. Desligue 
e ponha o fermento, usando levemente o botão 
pulsar. Leve para a forma untada. Deixe no forno 
por uns 45 minutos na temperatura de 180 graus.

CULINÁRIA

lazer variedades
“Aguardar até saber o bastante 

para agir é condenar-se à 
imaturidade." 

Jean Rostand
&

gue. A dengue hemorrágica é a mais grave e 
pode levar à morte. Quem já teve a doença cau-
sada por um tipo específico do vírus não volta 
a ter. Ou seja, quem já foi contaminado (a) pelo 
tipo 1 – o mais clássico, só pode ter dengue no-
vamente se ela for causada pelos tipos 2, 3 ou 4.

O mosquito da dengue mede 0,5 centímetro, 
é preto, as asas são translúcidas e ele tem riscos 
brancos no dorso, cabeça e pernas. 



            O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de março 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 março, 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

Silvia Helena Fonseca
Maira Longhi Lindolfo
Bruno Simão Luiz de Oliveira
Katia Rúbia da Silva Rocetão
Nayara Queiroz Nascimento
Regina Maura Vitoreti
Ana Carolina Bertoni Penharel
Tamares Bento Velosa
Elaine de Fátima Dolens da Silva
Angélica Cristiane Marangoni
Resemeire Costa de Souza

 HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Larissa Marcela Silva Fonte
Bruno Augusto Veroneze
Claudineia Perpétua Faustino
Júlia Trindade Araújo da Silva
Juliana Correia da Silva
Thainá Ohana Scarpeta
Janaína Pedroso Magrini
Rita de Cássia Gonçalves
Pedro Luan Marques da Silva
Regina Aparecida da Silva
Nayara Messias Cordeiro
Valquíria Aparecida Albino

Patrícia Cavariani

 COORDENADORIA  GERAL

Wesley Adriano Galdino
Marli Andreia Vieira
 
COLÉGIO CATANDUVA

Ludimila Ferreira da Cruz
 
CENTRO UNIV. PADRE ALBINO

Renato Boreli Silva
Luiz Gustavo Cunha Claudino
Kátia Silva Carvalho

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Março/2020

A vida não me ensinou

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para
Alexa Laís de Albuquerque Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem

Cris  na Aparecida Faria Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem

Eliane Cris  na Domiciano de Oliveira Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem

Marcella Milani Marsari Lachi Analista de marke  ng I Coordenadoria Analista de marke  ng II

Irenilda de Carvalho Meneguecci Auxiliar administra  vo I HPA Auxiliar administra  vo III

Rosevania Aparecida Colturato Auxiliar de enfermagem HPA Técnica de enfermagem

Jéssica Alcieri Molina Auxiliar de enfermagem HPA Instrumentadora cirúrgica

Ludimila Ferreira da Cruz Enfermeira HPA Enfermeira Obstetra

Elisa Bueno de Lima Auxiliar administra  vo I HEC Auxiliar administra  vo III

Diego Rodrigues Auxiliar de enfermagem HEC Enfermeira

A vida não me ensinou a dizer adeus às pessoas 
que amo.

Sorrir às pessoas que não gostam de mim.
Fazer de conta que tudo está bem quando isso não 

é verdade.
Aceitar gratuitamente agressões que não levam a 

nada nem a lugar algum.
Calar-me frente à violência de qualquer tipo.
Aceitar meus erros como algo inerente ao ser humano.
Afi nal eu posso ser sempre melhor.
A aceitar as injustiças quando tudo que fazemos é 

só tentar ajudar as pessoas.
Sorrir quando o que mais desejo é gritar todas as 

minhas dores para o mundo.
Ficar inerte quando os que amo estão com problemas.
Ser hipócrita. 
Amar aos que me machucam ou querem fazer de 

mim depósito de suas frustrações e desafetos.
Ficar em cima do muro.

Fechar meus olhos às injustiças.
Ser imune à dor de um irmão, de um amor, de um 

amigo.
Perdoar incondicionalmente, mas sempre procurar 

perdoar.
Amar incondicionalmente.
Tudo isso a vida não me ensinou ou tentou ensinar-

-me, mas meus ouvidos estavam surdos e só ouviram 
algumas coisas. Porém a vida ensinou-me e colocou em 
meu caminho algum amor; alguma alegria; algumas 
belezas; um pouco de poesia.

Ensinou-me a, algumas vezes, perdoar. Outras, a pe-
dir perdão. Ensinou-me a sonhar acordado (e, isso, eu 
aprendi facilmente). A acordar para a realidade (sempre 
que fosse necessário).

A aproveitar cada instante de felicidade. A chorar de 
saudade sem vergonha de demonstrar.

Ensinou-me a ter olhos para "ver e ouvir estrelas", 
embora nem sempre consiga entendê-las.

A ver o encanto do pôr-do-sol.
A sentir a dor do adeus e do que se acaba, sempre 

lutando para preservar tudo o que é importante para a 
felicidade do meu ser.

A abrir minhas janelas para o amor.
A não temer o futuro. 
A aproveitar o presente como um presente que da 

vida recebi e usá-lo como um diamante que eu mesma 
tenha que lapidar dando-lhe a forma da maneira que 
eu escolher.

E é dessa forma que tento viver e levar a minha vida 
para frente, embora, às vezes, eu tropece, como qual-
quer ser humano normal; afi nal faz parte da edifi cação, 
do crescimento!

Coisas da vida

Já escondi um amor com medo de perdê–lo. Já 
perdi um amor por escondê-lo.

Já segurei nas mãos de alguém por estar com 
medo. Já tive tanto medo, ao ponto de nem sentir mi-
nhas mãos.

Já expulsei pessoas que amava de minha vida. Já 
me arrependi por isso.

Já passei noites chorando até pegar no sono. Já fui dor-
mir tão feliz, ao ponto de nem conseguir fechar os olhos.

Já acreditei em amores perfeitos. Já descobri que 
eles não existem.

Já amei pessoas que me decepcionaram. Já decep-
cionei pessoas que me amaram.

Já passei horas na frente do espelho tentando des-
cobrir quem sou. Já tive tanta certeza de mim, ao pon-
to de querer sumir.

Já menti e me arrependi depois. Já falei a verdade 
e também me arrependi.

Já fi ngi não dar importância a pessoas que amava, 
para mais tarde chorar quieto em meu canto.

Já sorri chorando lágrimas de tristeza. Já chorei de 
tanto rir.

Já acreditei em pessoas que não valiam a pena. Já 
deixei de acreditar nas que realmente valiam.

Já tive crises de riso quando não podia.
Muitas vezes deixei de falar o que penso para agra-

dar uns; outras vezes falei o que não pensava para ma-
goar outros.

Já fi ngi ser o que não sou para agradar uns. Já fi ngi 
ser o que não sou para desagradar outros.

Já senti muita falta de alguém, mas nunca lhe disse.
Já gritei quando deveria calar. Já calei quando de-

veria gritar.
Já contei piadas e mais piadas sem graça, apenas 

para ver um amigo mais feliz.
Já inventei histórias de fi nal feliz para dar esperan-

ça a quem precisava.
 Já sonhei demais, ao ponto de confundir com a 

realidade.
Já tive medo do escuro. Hoje no escuro "me acho, 

me agacho, fi co ali".
Já caí inúmeras vezes achando que não iria me 

reerguer. Já me reergui inúmeras vezes achando que 
não cairia mais.

Já liguei para quem não queria apenas para não li-
gar para quem realmente queria.

Já corri atrás de um carro, por ele levar alguém que 
eu amava embora.

Já chamei pela mãe no meio da noite fugindo de 
um pesadelo, mas ela não apareceu. E foi um pesadelo 
maior ainda.

Já chamei pessoas próximas de "amigo" e descobri 
que não eram.

 Algumas pessoas nunca precisei chamar de nada e 
sempre foram e serão especiais para mim.

O que importa não é o que você tem na vida, mas 
quem você tem na vida. Bons amigos são a família que 
nos permitiram escolher.
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Cursinho Sala Extra segue com aulas em EAD

Projeto de extensão é voltado para o Exame da OAB

Direito da UNIFIPA é 13º no Estado em aprovações no Exame da OAB

O cursinho pré-vestibular “Sala Extra”, desenvolvi-
do pelos alunos do curso de Medicina da UNIFIPA/FA-
MECA, seguindo as determinações da Instituição, sus-
pendeu as aulas presenciais e o conteúdo vem sendo 
ministrado em aulas EAD. As aulas começaram no dia 
23 de março, de segunda a sexta-feira, das 19 às 22h30, 
através da plataforma Zoom e Youtube.

A adesão às plataformas online foi a solução esco-
lhida pelos membros da diretoria do Sala Extra para 

O curso de Direito da UNIFIPA realiza todos os anos, 
com as turmas do 5ª ano, o projeto de extensão “Pre-
paratório de OAB na Faculdade”, que vem trazendo ex-
celentes resultados em aprovações no Exame da OAB, 
como mostra o ranking divulgado pela Fundação Getú-
lio Vargas (FGV) e o Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (CFOAB), que aponta a UNIFIPA como 
a 52ª instituição de ensino superior privada do Brasil e a 
13ª do Estado com maior índice de aprovação naquele 
exame, de acordo com as últimas três avaliações (XVII, 
XVIII e XXIX).

 Sob orientação da Profa. Ma. Ivana Mussi Gabriel, o 
projeto visa preparar os alunos para a vida profi ssional, 
dando suporte para o desempenho acadêmico na so-
lução de questões complexas e capacitando-os para o 
aprendizado da prática-profi ssional. “Para a 1ª fase são 
ministrados cursos presenciais das disciplinas jurídicas 
cobradas no edital do exame da OAB, com os melhores 
profi ssionais da área. As aulas são expositivas, minis-
tradas de forma objetiva e direcionada, com realização 
sistemática de testes. Para a 2ª fase, prática-profi ssio-
nal, é ministrado curso presencial e personalizado, em 

O curso de Direito da UNIFIPA ocupa a 13ª posi-
ção no Estado e a 52ª em nível nacional no ranking 
de Instituições de Ensino Superior privadas com maior 
número de aprovações no Exame da OAB. O resulta-
do foi apontado em pesquisa realizada pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e pelo Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil (CFOAB) nas últimas três 
edições da avaliação (XVII, XVIII e XXIX). 

“Este resultado se deve ao fato do curso ter propos-
ta pedagógica humanista e estruturada, que consorcia 
ensino, pesquisa e extensão, corpo docente altamente 
preparado, composto por mestres e doutores, além 
de estudantes engajados e focados”, destaca o coor-
denador do curso de Direito da UNIFIPA, Prof. Dr. Luís 
Antônio Rossi, sobre a posição do curso no Exame de 
Ordem Unifi cado, que funciona como régua avaliado-
ra da qualidade dos cursos de Direito no país.

Aplicado desde a década de 1970, o Exame co-
memora, em 2020, dez anos de realização de forma 
unifi cada, com a mesma prova aplicada em todo o 
país. “No decorrer desses dez anos, chega à marca de 
660.298 aprovados, de forma a contribuir com o ensi-

dar continuidade às aulas durante o período de 
isolamento social em função do coronavírus. “É 
muito importante ressaltar a necessidade de fi car 
em casa e encontrar maneiras para que isso seja 
possível, assim como fi zemos no Sala Extra. Dessa 
maneira podemos conter a disseminação do vírus 
e buscar o achatamento da curva de casos no Bra-
sil. É necessária a colaboração de todos que po-
dem fi car em suas casas”, ressaltou o coordenador 
pedagógico do Sala Extra, Vinícius Basaglia.

A diretoria do Sala Extra é formada pela coor-
denadora geral Letícia Remonte Righini, diretor de 
monitoria Rafael Perez Palamini, diretora de secre-
tariado Ana Flávia Pereira Brandão, Marketing, Ma-
theus Vieira Santili e Maria Eduarda Catharin, coor-
denador pedagógico Vinícius Basaglia e tesoureiro 
Leonardo Watanabe Yamamoto.

Sala Extra

O Sala Extra é um cursinho gratuíto idealizado e criado 
pelos alunos do curso de Medicina da UNIFIPA em 2004.  O 
cursinho é extensão da UNIFIPA, que o apoia com material 
e sala de aula. Desde então alunos de Medicina se volunta-
riam para dar aulas no cursinho. O Sala Extra auxilia alunos 
do Ensino Público a se prepararem para os principais ves-
tibulares do país. Desde sua criação, o Sala Extra aprovou 
alunos nas mais concorridas universidades de todo o Bra-
sil, como USP, UNESP, UFSCAR, entre outras.

especial na área de Tributário, com correção de peças 
profi ssionais e questões práticas, além de simulados”, 
contou a Profa. Ivana, frisando que é preciso formar 
profi ssionais diferenciados para o atual cenário compe-
titivo do mercado de trabalho. “Como dizia Machado de 
Assis, ‘não é bonito aparecer despenteado aos olhos do 
futuro’. Nossos alunos precisam ser bem preparados, ter 
“olhos avisados”, porque a advocacia é, na expressão da 
Constituição Federal de 88, indispensável para a admi-
nistração da justiça. A aprovação no Exame da Ordem é, 
portanto, o início do caminho para o exercício profi ssio-
nal que todos almejam”, apontou ela.

Para o coordenador do curso, Prof. Dr. Luís Antonio 
Rossi, o curso de Direito da UNIFIPA vem, ao longo dos 
cinco anos de graduação, preparando seus alunos para a 
aprovação nas provas da OAB e no mercado de trabalho, 
além do investimento maciço na capacitação dos do-
centes da instituição. “Os resultados positivos são fruto 
de política de valorização do conhecimento, fi ncado na 
solidez do tripé ensino, pesquisa e extensão. Um ensino 
de qualidade com forte viés humanista e que refl ete ime-
diatamente nas avaliações deste porte”, afi rma Rossi

no jurídico brasileiro, estabelecendo um patamar de 
preparação dos estudantes e servindo de mecanismo 
de aferição da qualidade do ensino oferecido”, destaca 
o presidente do CFOAB, Felipe Santa Cruz, no docu-
mento de divulgação do ranking.

O curso de Direito da UNIFIPA conta com o projeto 
de extensão “Preparatório da OAB na Faculdade” em que 
são ministrados cursos presenciais das disciplinas ju-
rídicas cobradas no edital do Exame, além de testes de 
avaliação do desempenho acadêmico e foco na área tri-
butária com correção de peças profi ssionais e questões 
práticas. “É um verdadeiro trabalho de imersão na prepa-
ração para a prova e isso tem consolidado a permanên-
cia da UNIFIPA entre as melhores faculdades privadas do 
Estado de São Paulo, com ensino de qualidade e, sobre-
tudo, elevado êxito nos resultados obtidos nos certames 
da OAB, com aprovação de aproximadamente 90% dos 
graduandos do 5º ano, o que coloca o curso de Direito 
no ranking das instituições de ensino superior que mais 
aprova no interior paulista”, contou a coordenadora do 
projeto de extensão, Profa. Ma. Ivana Mussi Gabriel.

O docente do curso, promotor de justiça e mestran-

Alunos do 4º ano de Enfermagem 
realizam o projeto Tutoria 

de acolhimento

Direito promove palestra virtual

Os alunos do 4º ano de Enfermagem da UNIFIPA 
iniciaram o projeto Tutoria de acolhimento com os alu-
nos do 1º ano durante a quarentena da pandemia do 
Coronavírus. O objetivo do projeto é acolher e manter 
vínculo com os novos alunos do curso.

Os encontros acontecem por um grupo de whatsapp, 
devido às recomendações quanto ao  isolamento social. 
Ali o tutor esclarece dúvidas dos alunos, assim como 
aconteciam no Campus da UNIFIPA em momentos de 
difi culdade. “Este projeto também está  embasado nos 
efeitos psicológicos da quarentena durante o período da 
pandemia”, explicou a coordenadora do curso, Luciana 
Braz de Oliveira Paes.

 Dia 23 de abril, às 19 horas, pelo Facebook e pela 
plataforma Zoom, o curso de Direito da UNIFIPA promo-
veu palestra com o Prof. Dr. Marcelo Truzzi Otero com 
o tema “O Direito Privado em tempos de pandemia”. A 
transmissão foi feita ao vivo pelo Facebook do curso no 
link https://www.facebook.com/unifi padireito/

O palestrante falou sobre a teoria da imprevisão 
e suas implicações em tempos de pandemia. A ativi-
dade foi desenvolvida com exposição do professor, 
seguida de intermediação de debate com docente da 
UNIFIPA, a Profa. Ma. Márcia Maria Menin.

Sobre o palestrante

 O Prof. Dr. Marcelo Truzzi Otero é advogado, mes-
tre e doutor em Direito Civil, renomado jurista na área 
de Direito Civil, além de ser professor de Pós-Gradua-
ção, conferencista e palestrante.

Sala Extra: da sala de aula para plataforma on-line. 

Alunas participantes do projeto.

Dr. Marcelo Truzzi Otero.

Arquivo

Divulgação

do em Direito, Dr. Guilherme Silva Augusto, ressaltou o 
comprometimento dos envolvidos. “A concepção peda-
gógica desenvolvida pela instituição é capaz de envolver 
os alunos, tornando-os parte integrante deste projeto, 
que a cada dia tem se mostrado mais exitoso devido à 
confl uência de esforços do corpo docente e discente".

Divulgação
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Hospital Emílio Carlos realiza 

sua primeira captação de órgãos

No dia 27 de março foi realizada a primeira captação 
de órgãos no Hospital Emílio Carlos (HEC). O doador, 
A.R.A., 49 anos, deu entrada no hospital no dia 24 de 
março, após parada cardiorrespiratória, e teve morte 
encefálica no dia 26. A família - esposa e irmãos - foi 
acolhida pela equipe multiprofi ssional do HEC e op-
tou pela doação de órgãos, que teve início às 12h30 e 
término às 15h00. Foram doados fígado, encaminhado 
para São José dos Campos, e córneas, para o Centro de 
Distribuição de São José do Rio Preto.

“O Centro Cirúrgico do Hospital Emílio Carlos passou 
por reformas, recebeu novos equipamentos e está total-
mente apto para este tipo de procedimento”, informou o 
diretor médico do HEC, Dr. Jussemar Roces Rios, que agra-
deceu a família pelo ato. “Somos condolentes com a famí-

lia neste momento de dor e também muito gratos pelo 
gesto solidário ao permitir que, por meio da morte de um 
ente querido, outras pessoas possam ter o direito à vida”.

HPA capta rins, córneas e fígado

No dia 8 de abril, rins, córneas e fígado seguiram 
para São José do Rio Preto ao encontro de receptores 
compatíveis que aguardavam na fi la de espera, após 
nova captação de múltiplos órgãos realizada no Hos-
pital Padre Albino (HPA), em Catanduva/SP. A doadora, 
S.C.F., 48 anos, deu entrada no HPA no dia 3 de abril com 
diagnóstico de acidente vascular encefálico hemorrági-
co e o protocolo de morte encefálica aconteceu no dia 
7 de abril. A doação foi autorizada pelos fi lhos e a cap-
tação teve início às 7h30 e término às 10h30.

 
Captação na pandemia

A Fundação Padre Albino está seguindo todas as 
orientações da Nota Técnica do Ministério da Saú-
de com os critérios de triagem clínica do coronavírus 
(SARS, MERS, SARS-CoV-2) nos candidatos à doação de 
órgãos e tecidos.

 “Sabemos que os olhos e ouvidos estão voltados 
para a pandemia e todos temos que tomar as devidas 
precauções para evitar o alastramento do contágio 
mas, diante de tantas mortes, não podemos esquecer 
da vida e a atitude desses fi lhos vem nos lembrar que 
existe uma fi la de pessoas aguardando por este sopro 
de esperança. Não sabemos quem serão os recepto-
res desses órgãos, mas sabemos que amanhã eles vão 
acordar com novas perspectivas e a primeira delas é a 
da vida”, disse o coordenador da Comissão Intra-Hospi-
talar de Transplantes (CIHT), Prof. Dr. Jorge Valiatti.

Hospitais da FPA fazem campanha pela segurança do paciente

“Testando a sorte” foi 
realizada na Idosoteca

Serviço de Nutrição
 humaniza refeições

O Comitê do Idoso do Hospital Emílio Carlos (HEC) 
desenvolveu no dia 12 de março, na Idosoteca, a ativi-
dade “Testando a sorte”, com distribuição de brindes ar-
recadados pela equipe. O objetivo foi promover a inte-
ração social, cooperação e atenção dos idosos. Ao fi nal 
foram distribuídas pipocas, colocadas em copos perso-
nalizados, e todos os participantes receberam brindes.

“Durante a atividade foi lembrado que as folhas do 
trevo simbolizam a fé, esperança, o amor e a sorte, o 
que fez com que os participantes refl etissem que não 
era apenas uma recreação, mas para exercitarem esses 
sentimentos no dia-a-dia", ressaltou a assistente social 
Amanda Paulino. Desenvolveram a atividade a coorde-
nadora do Serviço de Fisioterapia Bruna Gabriela de Oli-
veira, a assistente social Amanda Paulino, a nutricionis-
ta Patrícia Karla Ramos e a assistente social Maria Nacci.

O Serviço de Nutrição do Hospital Emílio Carlos tem 
preparado as refeições da Ala de Isolamento para os pa-
cientes com suspeita de coronavírus com muito amor. 
As refeições dos pacientes e profi ssionais vêm acompa-
nhadas de mensagens como forma de incentivo para o 
enfrentamento desse momento delicado. “É uma forma 
de motivarmos para que saibam que também estamos 
juntos nessa batalha e para que os pacientes se sintam 
acolhidos, já que não podem receber visitas. Assim eles 
sabem que não estão sozinhos”, afi rmaram as nutricio-
nistas Karina Soares Marostegone e Patrícia Ramos.

A ação teve início dia 14 de abril com mensagens 
nos cafés da manhã e tarde da equipe de funcionários e 
no almoço dos pacientes internados.

Os Núcleos de Segurança do Paciente dos hospi-
tais Emílio Carlos (HEC) e Padre Albino (HPA) lançaram 
no dia 1º de abril a campanha Abril pela Segurança do 
Paciente. A segurança do paciente envolve ações para 
reduzir a um mínimo aceitável o risco de dano desne-
cessário associado ao cuidado de saúde, sendo compo-
nente essencial da qualidade do cuidado.

Objetivando a conscientização geral pela segurança 
do paciente, o Ministério da Saúde e órgãos parceiros 
à implantação do Programa Nacional de Segurança do 
Paciente (PNSP), iniciado em 2013, escolheram abril 
como mês para a realização da campanha nacional. 
Essa campanha tem como um dos seus objetivos sen-
sibilizar os profi ssionais de saúde, acompanhantes e os 
próprios pacientes para essa temática.

 “Na Fundação Padre Albino é prioridade a implan-
tação dos protocolos básicos de segurança do pacien-
te, tais como identifi cação do paciente, comunicação 
efetiva entre os profi ssionais de saúde, uso seguro de 
medicamentos, cirurgia segura, higienização das mãos, 
prevenção de lesão por pressão, prevenção do risco de 
quedas e participação do familiar e paciente na assis-
tência prestada. Essa ação é considerada estratégica 
para a minimização de eventos adversos evitáveis na 
assistência à saúde dos pacientes”, explicou Ana Laura 
R. Flores, enfermeira da Segurança do Paciente do HPA, 
que juntamente com Veridiana Taquetti, enfermeira da 
Segurança do Paciente do HEC, coordena a campanha.

 As enfermeiras esclareceram que devido à situação 
atual não foi possível realizar as ações programadas para 
a campanha. “As ações serão realizadas quando normali-
zar a rotina das equipes, que estão engajadas em relação 
ao COVID-19”, informaram, lembrando o slogan da cam-
panha - “Sua segurança é o nosso compromisso”.

AME Catanduva

 A gerência administrativa e os Núcleos de Gerencia-
mento de Risco e de Segurança do Paciente do Ambu-
latório Médico de Especialidades/AME Catanduva, sob 
gestão da Fundação Padre Albino, desenvolveram nes-

te mês de abril diversas ações para marcar o Abril pela 
Segurança durante período de atendimento. O objetivo 
foi conscientizar sobre a importância da higienização 
das mãos na Unidade para prevenir e controlar as infec-
ções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), visando a 
segurança do paciente, dos profi ssionais de saúde e de 
todos aqueles envolvidos nos cuidados aos pacientes 
através dos Protocolos vigentes na unidade.

As ações implantadas na unidade foram inserção de 
vídeo educativo nas tevês da recepção central, Postos I 
e II, explicando os protocolos de Segurança do Paciente 
vigentes na unidade; entrega de fl yer para os clientes 
externos sobre a segurança do paciente; papel de pare-
de nas telas dos computadores com o tema da campa-
nha e banner com o tema da campanha.

 

O Centro Cirúrgico do HEC recebeu novos equipa-
mentos e está apto para este procedimento.

Atividade promove interação social, cooperação e 
atenção dos idosos.

A ação teve início em abril.
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Pediatria recebe chocolates

A Pediatria do Hospital Padre Albino foi adoçada 
nesta Páscoa pela doação de chocolates e biscoitos da 
Domi’s Cakes e do Ateliê Papeli. Os mimos foram distri-
buídos às crianças internadas.

A equipe do Serviço de Terapia Renal Substitutiva 
do Hospital Padre Albino, em parceria com docentes 
do curso de Enfermagem da UNIFIPA e a nefrologista 
Dra. Luciana S. Devito Grisotto, promoveu atividades de 
orientação alusivas ao Dia Mundial do Rim nos dias 11 
e 12 de março. As ações foram realizadas para os pa-
cientes e acompanhantes dos hospitais Padre Albino e 
Emílio Carlos, no período matutino, e na UNIFIPA, para 
alunos e funcionários, no período noturno, a fi m de 
identifi car fatores de risco e orientar quanto à preven-
ção de doenças renais e o impacto do tratamento na 
vida dos pacientes.

O Dia Mundial do Rim é sempre comemorado na se-
gunda quinta-feira do mês de março, com o tema “Saú-
de dos rins para todos”, e tem como objetivo reduzir o 
impacto da doença renal em todo o mundo. Neste ano 
foi comemorado em 12 de março. 

“A doença renal crônica (DRC) caracteriza-se por 
lesão nos rins que se mantém por três meses ou mais, 
com diversas consequências, pois os rins têm muitas 
funções, dentre elas regular a pressão, fi ltrar o sangue, 
eliminar as toxinas do corpo, controlar a quantidade 
de sal e água do organismo, produzir hormônios que 
evitam a anemia e as doenças ósseas, entre outras. Em 
geral, nos estágios iniciais, a DRC é silenciosa, ou seja, 
não apresenta sintomas ou eles são poucos e inespe-
cífi cos. Por causa disso, pode haver demora no diag-
nóstico e ele só acontecer quando o funcionamento 
dos rins já está bastante comprometido necessitando, 
para manutenção da vida do indivíduo, de tratamento 
por meio da diálise ou transplante renal”, explicou Dra. 
Luciana Grisotto, ressaltando que “são fundamentais a 
prevenção e o diagnóstico precoce da doença, que tem 
tratamento e que pode ser observada com a realização 
de exames de baixo custo, como o exame de urina e a 
dosagem de creatinina no sangue”.

Na inauguração do Serviço de Radioterapia, o governador João Doria, ladeado por Dr. 
Amarante e o secretário Marco Vinholi, anunciou a verba de R$ 2 milhões para o HCC.

FPA promove capacitação para alta responsável
No dia 6 de março, o Setor de Alta Responsável 

dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino promoveu 
a segunda capacitação para profissionais da área da 
saúde de Catanduva e região. Os temas do workshop 
foram Manejo de Porth-a-cath e Hipodermóclise, 
como conceito, indicações, manuseio, medicamen-
tos utilizados e demonstração prática das técnicas de 
punção, e Cuidados Paliativos, com conceitos e prin-
cípios. O treinamento teve o objetivo de conceituar e 
desmistificar a assistência de pacientes com doenças 
graves e ameaçadoras da vida atendidos pela equipe, 
assim como apresentar o papel de cada membro da 
equipe multiprofissional no cuidado com o paciente 
e família.

“Os cuidados paliativos promovem a qualidade 
de vida de pacientes e seus familiares, cuja doença 
ameaça a continuidade da vida, através da preven-
ção e alívio de sintomas, e um trabalho diferenciado, 
que requer identificação, avaliação e tratamento da 
dor e de outros problemas de natureza físico, psicos-
social e espiritual. O doente é visto em sua totalida-
de e individualidade. Os profissionais de saúde dos 
municípios são pessoas essenciais para a estrutura-
ção e consolidação do atendimento integral a esses 
pacientes, pois são eles que possuem o maior vínculo 
de atendimento com os pacientes e famílias, conhe-
cem suas histórias e particularidades e são eles que 

darão sequência ao atendimento desse paciente e 
família após a alta hospitalar”, explicou a médica Dra. 
Mariana Ramires de Lima Fachini.

A capacitação foi realizada pela equipe multidis-
ciplinar do HEC, a fisioterapeuta Bruna de Oliveira, a 
psicóloga Daniela Jacomin Zampieri, a nutricionista 
Patrícia Ramos, a enfermeira do Núcleo de Educação 
Permanente (NEP) Erika Fachim Esteves e as enfer-
meiras do Serviço de Radioterapia Melina Sant'Ana 
Berteline e Aline Aparecida Theodoro.

Saúde dos rins para todos

A atividade foi realizada pelo Serviço de Terapia 
Renal Substitutiva do HPA e curso de Enfermagem 
da UNIFIPA.

A capacitação foi dirigida para profi ssionais de 
Catanduva e região.

Governador Doria libera a verba 
de R$ 2 milhões para o HCC

O Diário Ofi cial do Estado publicou na sua edição do 
dia 25 de março a liberação da verba de R$ 2 milhões, 
em quatro parcelas, para o Hospital de Câncer de Ca-
tanduva (HCC). A informação foi dada pelo secretário 
de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, ao presi-
dente do Conselho de Administração da Fundação Pa-
dre Albino (FPA), Dr. José Carlos Rodrigues Amarante.

A verba foi anunciada pelo governador João Doria 
no dia 14 de setembro de 2019, na solenidade de inau-
guração do Serviço de Radioterapia da FPA. Na oportu-
nidade, Doria ressaltou o “grande exemplo de união, in-
tegração, diálogo, tolerância, capacidade, objetividade 
e boa gestão, colocando em funcionamento um hospi-
tal que oferece as mesmas condições e equipamentos 
que o Hospital de Câncer de Barretos, que é exemplo e 
extraordinária referência”. Ele ainda lembrou o investi-
mento de R$ 7.200.000,00 do Estado na obra física da 
Radioterapia.

O secretário de Desenvolvimento Regional do 
Estado, Marco Vinholi, também destacou a união de 
todos para a realização de um propósito maior. Ele 
lembrou “a luta de tantas pessoas que acreditaram 

em um sonho, pensan-
do na saúde daqueles 
que mais precisam, e 
essa união representa-
da por todos nós e fun-
damentalmente pela 
sociedade que, centa-
vo a centavo, foi colo-
cando recursos para a 
finalização dessa obra”.

Em funcionamento 
desde 14 de agosto de 
2019, o Serviço de Ra-
dioterapia do Hospital de 
Câncer de Catanduva já 
realizou mais de duas mil 
sessões de tratamento, 
num total de 143 pacien-
tes, média de 24 ao mês.

O HCC disponibiliza 
para 19 municípios o tra-
tamento completo con-
tra o câncer, com aten-
dimento ambulatorial, 

internações, exames, cirurgias, quimioterapia e radiote-
rapia, possibilitando conforto e agilidade aos pacientes 
no tratamento por estarem mais próximos de casa, além 
de médicos e equipe multidisciplinar especializada. Com 
recepção acolhedora, consultórios médicos, salas de exa-
me, repouso e equipamentos médicos de última gera-
ção, o Serviço de Radioterapia está em fase de credencia-
mento no Ministério da Saúde para que, através do SÚS, 
possa receber recursos para o tratamento dos pacientes. 
Enquanto o credenciamento não é fi nalizado, 100% das 
sessões de radioterapia são pagas com recursos próprios 
da Fundação Padre Albino, por meio de doações da co-
munidade e emendas governamentais.

“Precisamos nos unir para continuar o tratamento 
de centenas de pessoas com câncer. As doações po-
dem ser realizadas por vários canais, como a conta de 
energia elétrica (Energisa), com contribuições a partir 
de R$ 3, que irão ajudar a pagar todo o tratamento dos 
pacientes com a doença”, disse Reginaldo Lopes, presi-
dente da Diretoria Executiva da Fundação Padre Albino. 
Para conhecer os canais de doações acesse o site www.
abracehcc.com.br ou ligue 0800-2004-222.
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Fehosp e CMB mobilizam 

empresas e FPA recebe 
doação de máscaras cirúrgicas

A Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais 
Benefi centes do Estado de São Paulo), neste momento 
desafi ador de enfrentamento ao coronavírus, mobili-
zou-se junto à CMB (Confederação das Santas Casas de 
Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas) por 
ajuda para a doação de máscaras cirúrgicas à maior 
rede hospitalar do Brasil, que é a fi lantrópica. E em um 
grande gesto de solidariedade, a empresa Temasek Bra-
sil Consultoria Participação Ltda. doou esse insumo e a 
transportadora Brasiliense Cargo Ltda. se encarregou 
do suporte logístico. A Fundação Padre Albino recebeu 
no dia 28 de março 11.400 unidades de máscaras cirúr-
gicas triplas com elástico.

O diretor-presidente da Diretoria Executiva da Fun-
dação Padre Albino, Reginaldo Donizeti Lopes, agrade-
ce a Fehosp, a CMB e as empresas Temasek e Brasiliense 
Cargo "por esse gesto valoroso, nobre e solidário num 
momento em que a solidariedade é o combustível que 
nos move nesta batalha".

FPA elevou o número de leitos para atendimento de pacientes.

Equipes são treinadas para manejo dos pacientes

A coordenadora do Serviço de Fisioterapia do Hospi-
tal Padre Albino (HPA), Keity Emiliene Guim, promoveu, 
no período de 18 a 31 de março, treinamento prático das 
equipes multiprofi ssionais daquele hospital quanto ao 
manejo dos pacientes suspeitos ou confi rmados para o 
COVID-19 (coronavírus). As capacitações foram realizadas 
na Unidade de Urgência e Emergência (Pronto Socorro), 
UTI Adulta, UTI Neonatal e UTI Infantil para treinar as equi-
pes e sistematizar procedimentos que médicos, fi siote-
rapeutas e profi ssionais de enfermagem deverão seguir, 
visando à proteção e saúde dos profi ssionais e pacientes.

O treinamento faz parte do plano dos hospitais da 
Fundação Padre Albino para enfrentamento da pande-
mia de COVID-19. “É de extrema importância que todos 
os profi ssionais de saúde tenham conhecimento de 
como agir desde o contato inicial, manejo no transporte 

e realização correta de procedimentos a serem realiza-
dos no paciente”, explicou Keity.

HEC

A Equipe multidisciplinar do Hospital Emílio Carlos 
(HEC) recebeu treinamento de manejo dos pacientes 
suspeitos ou confi rmados para o COVID-19 (coronavírus) 
no dia 26 de março. As orientações aconteceram na Ala 
Marfi m, com simulação da chegada do paciente de am-
bulância e a forma correta de manuseá-lo, evitando ris-
cos de contágio para os profi ssionais da linha de frente.

As equipes estão sendo alinhadas junto ao Serviço 
de Transportes da Fundação Padre Albino para proce-
derem da forma correta durante o atendimento, desde 
o contato inicial com o paciente até a higienização das 
ambulâncias e equipamentos, assim como o descarte do 
material infectado.

O treinamento foi conduzido pelas enfermeiras Simo-
ne Trovó, responsável técnica do Serviço de Enfermagem 
do Hospital Padre Albino, Rosana Marcelino Braz, do Ser-
viço de Controle de Infecção Hospitalar, e Erika Facchim 
Esteves, do Núcleo de Educação Permanente do Hospital 
Emílio Carlos.

Pediatras

Os médicos pediatras da Fundação Padre Albino 
receberam treinamento para atendimento, paramenta-
ção, sequência rápida de entubação e drogas utilizadas 
em pacientes confi rmados para a COVID-19. Articulado 
pela pediatra Dra. Luciana Sabatini, o treinamento foi 
realizado pelo Serviço de Controle de Infecção Hospi-
talar dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos no dia 
27 de março.

Motorista da transportadora que trouxe as máscaras 
com a equipe da FPA.

As equipes foram treinadas para receber o paciente 
desde a chegada da ambulância.

FPA adquire equipamentos 
para combater o coronavírus

A Fundação Padre Albino (FPA) vem, desde janei-
ro, implementando medidas para o enfrentamento da 
pandemia de COVID-19 (coronavírus). Desde o início 
daquele mês participa do Comitê Municipal de Enfren-
tamento da epidemia, onde as medidas tomadas pelas 
instituições de saúde municipais são compartilhadas.

De acordo com a diretora de Saúde e Assistência 
Social, Renata Rocha Bugatti, atualmente a Fundação 
possui 22 leitos de isolamento para pacientes não crí-
ticos, sendo um deles preparado com equipamentos 

de pressão negativa, além de seis leitos para 
pacientes críticos. “Considerando que a de-
manda para tratamento dos casos infectados 
pelo COVID-19 será maior, setores do Hospital 
Emílio Carlos foram isolados para criação de 
54 leitos de internação para pacientes respi-
ratórios, sendo 15 destes equipados para cui-
dados intensivos”, disse Renata Bugatti.

Para tornar isso possível, a Fundação Pa-
dre Albino, com recursos próprios, investiu R$ 
1.800.000,00 para compra de 15 ventiladores 
mecânicos, monitores multiparamétricos, 
eletrocardiógrafos, desfi briladores e bombas 
de infusão, visando expandir os 40 leitos de 
terapia intensiva disponíveis atualmente. “To-
das as medidas foram tomadas para elevar o 
número de leitos para tratamento dos casos 
de COVID-19, mas é importante salientar que 

a população tem papel importante nesse processo, 
devendo manter o isolamento domiciliar para que o 
vírus não se propague rapidamente, fazendo com que 
muitas pessoas procurem concomitantemente os ser-
viços de saúde, causando o colapso do mesmo”, frisou 
o diretor médico do Hospital Padre Albino, Dr. Luís 
Fernando Colla. “A Fundação Padre Albino e as institui-
ções de saúde se prepararam, mas a população deve 
fazer a sua parte. Fique em casa; saia somente para o 
estritamente necessário”, fi nalizou Dr. Colla.
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Coronavírus: AME Catanduva faz 
adaptações na unidade

O Ambulatório Médico de Especialidades/AME Ca-
tanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, realizou 
adaptações na Unidade devido à pandemia do coronaví-
rus (Covid-19), que estão em vigor desde o dia 23 de abril.

De acordo com a Equipe de Gerenciamento de Ris-
co, Núcleo de Segurança do Paciente, SESMT e gerência 
administrativa, o objetivo foi adaptar o Ambulatório 
diante do cenário que o mundo está vivenciando com 
essa pandemia, minimizando os riscos à população 
diante de um caso suspeito com sintomas de síndro-
me gripal e que poderá ser considerado suspeito de 
Covid-19, divulgar informações em saúde e orientar a 
adoção de medidas preventivas e indicação de EPI’s.

Na recepção (lado externo) a Equipe de Enferma-
gem faz a triagem e caso algum informe sinais e sin-
tomas de gripe e/ou resfriado é oferecida máscara, 
orienta-se a higiene das mãos e prioriza o atendimento. 
Na porta de entrada da Unidade há cartaz informativo 
sobre os sintomas de gripe; nas salas de espera de aten-
dimento algumas cadeiras foram isoladas para manter 
a distância entre um cliente e outro.

No sistema audiovisual (tevês das salas de espera) 
foram inseridos vídeos informativos internos da Unida-
de sobre medidas de proteção e prevenção ao Corona-
vírus; a sala para descanso dos funcionários foi transfe-
rida para sala ampla e arejada e reforçada a importância 
da utilização correta dos EPI’s aos profi ssionais de saúde 
que prestam atendimento ao paciente.

Cadeiras foram isoladas para manter distanciamento.

Divulgação

Somos únicos

 Para sair do ambiente hospitalar e evitar aglomera-
ção em local fechado, a equipe multidisciplinar do Hos-
pital Emílio Carlos promoveu, ao ar livre, no jardim do 
hospital, no dia 4 de abril, a dinâmica "Somos Únicos", 
com o objetivo de fortalecer e encorajar os funcioná-
rios dos ambulatórios nesse momento de pandemia e 
isolamento social. 

A atividade foi desenvolvida pela psicóloga hos-
pitalar Daniela Jacomin Zampieri, a assistente social 
Maria Nacci e a supervisora dos ambulatórios Mayara 
Theodoro Neves.

A atividade foi realizada em área externa do 
"Emílio Carlos
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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

5ª Corrida Mr. Jhubi doa mais de R$ 5 mil para o HCC

No dia 15 de março foi realizada a 5ª Corrida Mr. Jhu-
bi, cuja renda, de R$ 5.670,00, foi doada ao Hospital de 
Câncer de Catanduva. Organizada por Juliana Sardinha, 
o percurso da corrida foi na Avenida Theodoro Rosa Fi-
lho, na altura do Lago dos Ipês, e contou com a partici-
pação de 180 corredores.

Objetivo Baby

A escola infantil Objetivo Baby arrecadou 892 litros 
de leite e 251 pacotes de macarrão para o HCC durante 
campanha entre os dias 4 e 19 de março. O objetivo foi 
estimular as crianças e os familiares sobre a importância 
de ajudar o próximo.

Páscoa

Os pacientes do HCC fi caram com os dias mais adoci-
cados após doação de ovos de páscoa pelo supermercado 

Acapulco, de Novais. “O HEC e o HCC agradecem a doação do 
Marcelo Karwoski Barrionuevo, proprietário do Supermerca-
do Acapulco, pois essas doações fazem toda a diferença no 
dia-a-dia dos nossos pacientes que estão enfrentando a ba-
talha contra o câncer”, agradeceu Angélica Rodrigues, geren-
te de captação de recursos da Fundação Padre Albino.

Desafi o do Bem 2020 em Tabapuã

Acontece no dia 02 de agosto, durante o Rodeio de 
Tabapuã, o Desafi o do Bem 2020, a partir das 20 horas, 
com 50% da renda revertida ao Hospital de Câncer de 
Catanduva. No Desafi o do Bem o peão escolhe um boi 
para desafi ar e passa o chapéu para o público fazer sua 
doação para o HCC. A ação acontece no Recinto de Ex-
posições de Tabapuã.

4º Café Colonial

Os Voluntários do Bem promovem no dia 18 de 
agosto, às 15h00, no Maison Villa Nobre/ Ge-Vera, a Tar-
de do Bem – 4º Café Colonial pró Hospital de Câncer de 
Catanduva. As adesões estão disponíveis a R$ 60 pelo 
3311-3365 e a renda será destinada 100% ao HCC. O 
Maison Villa Nobre está localizado na Rua João Augusto 
Marrar, 823, Jardim Oriental, em Catanduva.Doação do Objetivo Baby.
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AME distribuiu mimos temáticos. A primeira etapa da vacinação terminou dia 15 de abril.

Paciente com a equipe na saída do hospital.

A família deve agendar a visita com o Serviço Social do hospital.

Alunos do Internato orientam 
a população no enfrentamento 

ao coronavírus

HEC inicia visitas virtuais para pacientes em isolamento

Primeira paciente de COVID-19 é recuperada e recebe alta no HEC

Páscoa no AME

Os alunos do 5º ano (Internato) do curso de Medi-
cina da UNIFIPA estão auxiliando a Secretaria de Saú-
de de Catanduva no combate ao COVID-19 orientan-
do, por telefone, a população que apresenta sintomas 
gripais. Quatorze alunos, divididos em duas turmas de 
sete, atuam 12 horas, das 7 às 19 horas, em turnos re-
vezados. O Disk Saúde está funcionando pelo telefone 
17 3531-9300, de segunda a sexta-feira. 

O trabalho dos alunos é coordenado pelo Prof. Me. 
Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga e pelo docente 
de Saúde Coletiva e Educação Permanente em Saúde 
dos cursos de Enfermagem e Medicina, Prof. Me. Tiago 
Aparecido Silva. “Esse canal foi criado para orientar a 
comunidade sobre os sintomas da doença, procedi-
mentos a adotar em caso de suspeita, quando buscar 
pela rede de saúde, entre outros temas relacionados 
ao coronavírus”, disse o coordenador do Internato, 
Prof. Me. Ricardo Alessandro Teixeira Gonsaga.

Vacinação

 Os alunos do 4º e último ano do curso de Enferma-
gem da UNIFIPA, em parceria com a Secretaria da Saú-
de de Catanduva, vacinaram idosos acima de 60 anos 
contra a gripe. Além das 23 Unidades de Saúde foram 
estabelecidos mais seis pontos estratégicos para evi-
tar aglomeração de pessoas. Para atender idosos que 
não têm condições físicas para saírem de casa, a vaci-
nação também foi estendida ao domicilio. A primeira 
etapa de vacinação foi iniciada no dia 23 de março úl-
timo e se estendeu até 15 de abril.

O Hospital Emílio Carlos (HEC) iniciou no dia 15 de 
abril o projeto Visitas virtuais, que permite ao paciente 
em isolamento por suspeita de COVID-19 receber visita 
de um familiar on-line. As visitas virtuais acontecem via 
Skype, na sala do Serviço Social do hospital, com data e 
horário previamente agendados.

A família do paciente deve falar com o Serviço Social 
ou psicóloga para fazer o agendamento pelo telefone 
17-3311-3200, ramal 3217, da Assistência Social, e 3266, 
da psicóloga. Primeiro, o membro designado pela família 
recebe informações da médica paliativista Dra. Mariana 

Ramires Fachini, sobre o estado de saúde e após a Enfer-
magem leva um tablet para o setor de isolamento para 
que o paciente possa ver e conversar com seu familiar.

O objetivo é proporcionar interação e acolher o fa-
miliar nesse momento de crise. Devido à necessidade 
de isolamento, o contato fi sco fi cou prejudicado. O con-
tato visual faz essa aproximação. “A visita virtual foi uma 
maneira que encontramos para amenizar a saudade e 
minimizar a angústia da família, que devido ao isola-
mento não pode ter contato com a pessoa internada”, 
explicou a psicóloga Daniela Jacomin Zampieri.

O Hospital Emílio Carlos deu alta hospitalar para a 
primeira paciente recuperada de COVID-19 no dia 20 
de abril.  A.P.E., 70 anos, apresentou sintomas no dia 
07 daquele mês e foi internada na URA (Unidade para 
Respiratórios Agudos) no dia 10, sendo atestada posi-
tiva por exame no dia 15 de abril.

Atendida pelo SUS, recebeu toda a assistência ba-
seada nos protocolos de tratamento para suspeitos e 
confi rmados de Coronavírus e continuou sendo mo-
nitorada em casa. A paciente, além de fazer parte do 
grupo de risco pela idade, também apresentava co-
morbidades, como hipertensão arterial e doença pul-
monar obstrutiva crônica (DPOC).

O Ambulatório Médico de Especialidades/AME 
Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, 
promoveu ação de Páscoa no dia 9 de abril com a dis-
tribuição de mimos temáticos para os funcionários e 
pacientes presentes. A ação foi realizada pelo Centro 
Integrado de Humanização (CIH), Grupo de Trabalho e 
Humanização (GTH) e Administração AME.

Doação

O Recanto Monsenhor Albino recebeu a doação de 
50 kits de Páscoa para os idosos assistidos pela Insti-
tuição. A doação foi entregue no dia 9 de abril pelo 
Ateliê Papelli.

Os alunos foram divididos em duas turmas.

Divulgação

FPA faz campanha de reconhecimento e 
estímulo aos seus profi ssionais da saúde
O Setor de Recursos Humanos da Fundação Padre 

Albino, através do Grupo de Apoio ao Trabalhador 
(GAT), desenvolveu campanha de reconhecimento e 
estímulo aos profi ssionais da área da saúde que estão 
enfrentando a pandemia do coronavírus. Cada profi s-
sional recebeu, por whatsapp, mensagem e um vídeo 
da família. 

A gerente de Recursos Humanos, Tatiane Kratuti 
Devitto, informou que na mensagem o GAT diz: “En-
tendemos que neste momento histórico, todos os pro-
fi ssionais que trabalham na saúde se tornaram a trans-

formação poética do herói. Em suas vestes brancas, 
apenas os olhos visíveis atrás da máscara travam uma 
luta diária contra um inimigo invisível. Sabemos que 
não está sendo fácil. Imaginamos sua dor, incerteza, 
medo, sonhos e amores. Por isso desejamos que con-
tinue sendo forte, paciente, resiliente e que se cuide”.

Por fi m, ressalta que a Fundação Padre Albino está 
junto com ele (a) nesse momento e que se estiver di-
fícil seguir sozinho (a), deve buscar ajuda terapêutica 
com a psicóloga do GAT Luciana, através do telefone 
do setor, informado na mensagem.

Combate à ansiedade

Com o objetivo de diminuir e combater a ansiedade 
devido à pandemia do coronavírus, a Fundação Padre Al-
bino promoveu, no dia 9 de abril, atividade de relaxamen-
to aberta a todos os seus colaboradores. A ação aconteceu 
na quadra poliesportiva da UNIFIPA e foi realizada pelo 
Núcleo de Educação Permanente (NEP) e Grupo de Apoio 
ao Trabalhador (GAT).

Imprensa e Marketing

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Imprensa e Marketing



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

Abril/202012

Campanha Amigos da Fundação Padre Albino
unidos contra o coronavírus recebe doações

A Campanha “Amigos da Fundação Padre Albino uni-
dos contra o Coronavírus”, iniciada neste mês de abril, 
recebeu de diversas empresas, para o atendimento aos 
pacientes com suspeita e confi rmação do COVID-19, des-
de doações em dinheiro a álcool 70%. 

 De acordo com a diretora de Saúde e Assistência 
Social, Renata Rocha Bugatti, antes da pandemia a 
Fundação Padre Albino tinha custo aproximado de R$ 
400.000,00 na aquisição de EPIs, insumos para limpeza 
e descartáveis. “Hoje estimamos em aproximadamente 
R$ 3.000.000,00/mês, tendo em vista os valores abusi-
vos das indústrias e a quantidade de insumos utiliza-
da, numa proporção totalmente fora do habitual em 
decorrência do isolamento devido à especifi cidade do 
COVID-19”, disse a diretora.

 Para atendimento de um paciente suspeito de CO-
VID 19, ainda segundo Renata, são usados aproxima-
damente 46 aventais/dia. O valor da máscara cirúrgica, 
que antes os hospitais pagavam, em média, R$ 0,40, hoje 
está em torno de R$ 3,00; a máscara N-95 que em janeiro 
custava R$ 1,70 hoje está, em média, R$ 30,00. Ela expli-
ca ainda a grande difi culdade para aquisição, pois esses 
produtos possuem vários componentes importados, 
cujos processos estão comprometidos no momento.

 Por fi m, Renata Bugatti ressalta que os hospitais tive-
ram também grande impacto em materiais de limpeza 
e descartáveis em decorrência do isolamento especial 
onde, por exemplo, a alimentação do paciente e do cola-
borador deve ser servida em descartáveis, dentre outras 
ações que geram grande impacto fi nanceiro.

Doações

As doações recebidas até 
15 de abril último foram: os 
sócios da dOne3d, Ricardo e 
Paulo Eduardo Nisioka Kimu-
ra, de Catanduva, doaram 
protetores faciais individuais 
para os profi ssionais da saú-
de. O Senac de Catanduva 
doou descartáveis e EPIs. O 
jogador de futebol Alex San-
dro doou 1.500 unidades de 
bicos de mamadeiras para 
proteção das crianças inter-
nadas na Pediatria.

Já as empresas GDA Re-
capagem de Pneus e Usina 
Colombo Agroindústria S/A 
fi zeram doações em dinhei-
ro, R$ 5 mil e R$ 10 mil, res-
pectivamente. Para auxiliar 
nas refeições dos pacientes 
dos hospitais, a empresa Di-
copel doou 400 embalagens 
descartáveis de marmitex 
e a SS Descartáveis e Doces 
outras 600 embalagens.

 As empresas Mustang 
Pluron, Usina Nardini, MT Net, 

Posto J. Fernandes, Auto Limp, Usina Tietê e Usina Colom-
bo doaram álcool, de 70% e 92,8, que totalizaram 2.965 
litros. A Mustang doou, ainda, 100 frascos de 500 ml para 
álcool em gel. Maria Cristina Leonardi doou 50 litros de ál-
cool. A Usina Tietê doou 800 litros de álcool 70%.

O Tonin Supermercados doou itens descartáveis 
para refeições de colaboradores e pacientes e 125 li-
tros de álcool em gel. A empresa Santa Mônica doou 10 
bombonas de 20 litros. A proprietária da revista Middia 
Magazine, Stella Maniezzo, fez campanha 
em grupo de whatsapp e conseguiu as do-
ações de 96 unidades de papel higiênico, 54 unidade de 
detergente, 100 unidades de saco de lixo, 12 unidades 
de 1 litro e seis unidades de 2 litros de água sanitária, 10 
unidades de saco de pano cru, 14 unidades de esponja 
de aço, 20 unidades de bucha de pia e seis unidades 
de luvas amarelas de látex da Dra. Mayara Terenzi, Val 
Poletto Zanirato e Antonio Bolonha.

 Elizabeth Farizato Tomazini doou 4 litros de Opti-
germ PPT Oleak Hospitalar e quatro litros de Optigerm 
Espuma com Trigger. Rosa Zacaro e amigas doaram 
60 litros de álcool em gel 70%. A Construtora Susman 
doou R$ 1.000,00.

O projeto “Eu Faço Por Você”, de São José do Rio Pre-
to, doou 100 máscaras artesanais para adultos e crianças 
internadas. A empresa Fertibom doou 
36 litros de álcool 70%, duas mil tocas 
descartáveis e 12 unidades de álcool em 
gel de 440 ml. A Arte Decor doou cinco 
colchões, que serão utilizados no acolhi-
mento de pacientes. A Sucos Fatto Bene, 
como forma de agradecimentos aos 
profi ssionais dos hospitais da FPA,  doou 
1.600 copos de suco. A Ice Creamy de Ca-
tanduva doou sorvete de fabricação pró-
pria também como forma de agradeci-
mento aos colaboradores dos hospitais.

O grupo Cerradinho Participações 
doou R$ 52 mil para locação de ten-
da que será utilizada para triagem dos 
pacientes suspeitos do COVID-19 no 
hospital Emílio Carlos. A doação será 
mensal, de R$ 13 mil, enquanto houver 

atendimento de casos suspeitos.
A Fundação Padre Albino contou com a inestimável 

ajuda de voluntárias do Ateliê amor ao próximo, Volun-
tárias do Bem, AVCC, família do vereador Wilson Paraná, 
Confecção Fio de Ouro, Confecção Pafi essa, Prefeitura 
de Urupês, Adriano Martin, Sempre Viva, Lianan e Stilo 
Sport Confecções, que costuraram aventais descartáveis.

 A Rede Proença Supermercados doou meio milhão 
de reais em alimentos e/ou insumos, dividido entre en-
tidades hospitalares selecionadas nas 11 cidades onde 
está presente, uma delas Catanduva. A doação será fei-
ta em forma de crédito disponível para compras de 39 
produtos constantes em relação encaminhada. O valor 
por entidade será de R$ 45.454,54, sendo entregues 
em duas partes de R$ 22.727,27. A primeira em abril de 
2020 e a segunda em maio/2020.

Sobre a campanha

Os materiais necessários para o auxílio no manejo 
dos pacientes e funcionários são água sanitária, álcool 
gel 70%, bucha de pia dupla face, detergente líquido, 
esponja de aço, Hipoclorito 12%, inseticida aerossol, lu-
vas de limpeza, papel higiênico, papel toalha, sabonete 
líquido, saco de algodão cru para pano de chão, saco 

de lixo, máscara cirúrgica branca descartável, 
máscara N95 ou PFF2, touca descartável, óculos 

de proteção individual, protetor fácil de acrílico, aven-
tal descartável impermeável de manga longa, macacão 
de manga longa com capuz descartável impermeável, 
caixas de luva nitrílica descartável de cano longo, cai-
xas de luvas de procedimento, pares de propé, pares de 
bota descartável impermeável de cano longo, pares de 
bota de PVC de cano longo, entre outros.

Empresas e pessoas interessadas em colaborar com 
a campanha "Amigos da Fundação Padre Albino unidos 
contra o coronavírus" devem acessar www.fundacaopa-
drealbino.org.br, clicar no banner da campanha e fazer 
sua doação a partir de R$ 20 por PagSeguro ou depósi-
to bancário ou entrar em contato pelo 17 3311-3365 ou 
99789-8343 para doações de insumos.

O aluguel da tenda que está sendo instalada no Hospital Emílio Carlos para 
triagem de suspeitos de coronavírus foi doação do Grupo Cerradinho.A Fatto Bene doou 1.600 copos de suco para os funcionários.
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Equipes do Proença Supermercados e da FPA no 
momento da entrega da primeira parcela da doação.
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