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Cursos da UNIFIPA desenvolvem 

o projeto Farmácia Viva

Projeto em implantação no HPA pretende reduzir o 

tempo de espera e humanizar o atendimento

Direito UNIFIPA comemora 30 anos

do Direito do Consumidor

Hospitais treinam funcionários 

para prevenir coronavírus

Voluntários do Bem Humanização

iniciam atendimento no HCC

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região, com sede em 
Campinas/SP, reuniu-se no dia 12 de março último para homenagear 
personalidades, autoridades e instituições que prestaram relevantes 
serviços à cultura jurídica ou à Justiça do Trabalho. A Fundação Padre 
Albino foi uma das homenageadas, por indicação da desembargadora 
Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza. Página 09.

O Projeto Farmácia Viva da UNIFIPA, desenvolvido pelos cursos de 
Biomedicina, Farmácia e Engenharia Agronômica, vai fornecer à popu-
lação informações e acesso correto às plantas medicinais, através da 
criação do horto (cultivo), processamento (secagem e fragmentação) 
e elaboração das formas farmacêuticas previstas no Formulário de Fi-
toterápicos da Farmacopeia Brasileira e no RENISUS (Lista de Plantas 
Medicinais do SUS). Página 07.

A equipe de consultores do Hospital Sírio Libanês realizou visita téc-
nica ao Hospital Padre Albino (HPA), seguindo com os protocolos de im-
plantação do projeto Lean nas Emergências. Iniciado ofi cialmente nos 
dias 12 e 13 de fevereiro, o projeto visa reduzir a superlotação na Unida-
de de Urgência e Emergência (Pronto Socorro), melhorando a gestão, 
racionalizando recursos e otimizando espaços e insumos. Página 06.

No dia 13 de março último, o curso de Direito da UNIFIPA realizou 
Jornada Jurídica para comemorar os 30 anos do Direito do Consumidor. 
Entre os participantes, o promotor de justiça do Ministério Público de 
Catanduva Dr. André Luiz Nogueira da Cunha, a advogada Dra. Maria 
Inês Dolci e o promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janei-
ro, Dr. Sidney Rosa da Silva Junior. Página 11.

Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino realizaram treinamentos 
sobre o coronavírus com as equipes administrativas e assistenciais. Os 
treinamentos foram coordenados pelos SCIHs (Serviços de Controle de 
Infecção Hospitalar). Páginas 02, 08 e 11.

O grupo “Voluntários do Bem Humanização” iniciou o acolhimento 
no Hospital de Câncer de Catanduva (HCC)  com a participação de 80 
voluntários que acolhem, promovem entretenimento e dão apoio emo-
cional aos pacientes que aguardam atendimento. Última página.

Ao HCC A Associação Recreativa Embaubense entregou ao HCC o 
valor arrecadado no 1º Leilão de Gado de Embaúba, realizado no dia 9 
de fevereiro no salão paroquial da cidade. Última página.

Em Catanduva Com 100% da renda revertida ao Hospital de Câncer 
de Catanduva, a Fundação Padre Albino traz o cantor Michel Teló com o 
show “Bem Sertanejo” no dia 07 de agosto, no Clube de Tênis Catandu-
va, a partir das 21h00. Última página.        

Fundação Padre Albino é homenageada pelo TRT-15

Dr. Amarante recebe a homenagem das desembargadoras Gisela Moraes, presi-
dente do TRT, e Olga Aida Joaquim Gomieri.
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EDITORIAL

Período difícil, mas vamos superá-lo.
Estamos vivendo período difícil, de medo e 

angústia. Muitos estão em casa, em isolamen-
to social ou home offi  ce. Medida correta: temos 
que pensar na nossa saúde, dos nossos familiares, 
amigos e da população. Vamos superá-lo.

Este editorial vai ser curto até para abrir espa-
ço, nesta página, para matérias sobre a prepara-
ção dos nossos hospitais diante do coronavírus. 

Não publicaremos recomendações de como 
enfrentar a pandemia, pois todos já sabem as 
medidas necessárias. O portal da Fundação Pa-
dre Albino e os sites dos hospitais Emílio Carlos 
e Padre Albino e do PAS estão atualizados com 
as informações corretas e ofi ciais. Aliás, muito 
cuidado com as fakes news, que praticamente 
estão dominando as redes sociais. Antes de com-
partilhar mensagens sobre o coronavírus procure 
certifi car-se em sites ofi ciais sobre a veracidade 
delas. Aqui em Catanduva todas as informações 

você encontra no site www.catanduva.sp.gov.br/
coronavirus e www.fundacaopadrealbino.org.br 
ou nas redes sociais da Fundação Padre Albino. 
Há também o site do Ministério da Saúde https://
saude.gov.br/

Alguns destaques desta edição: nossos hos-
pitais e funcionários no enfrentamento ao coro-
navírus, a Linha do Tempo de Padre Albino, os 
projetos Valores da Fundação, Lean nas Emergên-
cias no Hospital Padre Albino e Farmácia Viva da 
UNIFIPA, a homenagem recebida pela Fundação 
no TRT-15, em Campinas, a Jornada do curso de 
Direito que comemorou os 30 anos do Direito do 
Consumidor, as informações sobre o HCC e a vin-
da de Michel Teló a Catanduva.

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

O editor

FPA adquire equipamentos para combater o coronavírus

Treinamento de manejo clínico do
coronavírus para profi ssionais da saúde

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 Enfrentamento 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 Funda-
ção possui 22 leitos de isolamento para pacientes 
não críticos, sendo um deles preparado com equi-
pamentos 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 respiratórios, sendo 15 
destes equipados para cuidados intensivos”, disse 
Renata Bugatti.

Para tornar isso possível, a Fundação Padre Albi-
no, com recursos próprios, investiu R$ 1.800.000,00 
para compra de 15 ventiladores mecânicos, monito-
res multiparamétricos, eletrocardiógrafos, desfi bri-
ladores e bombas de infusão, visando expandir os 
40 leitos de terapia intensiva disponíveis atualmen-
te. “Todas as medidas foram tomadas para elevar 
o número de leitos para tratamento dos casos de 
COVID-19, mas é importante salientar que a popula-
ção 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 serviços 
de saúde, causando o colapso do mesmo”, frisou o 
diretor médico do Hospital Padre Albino, Dr. Luís Fer-
nando Colla. “A Fundação Padre Albino e as institui-
ções de saúde estão se preparando, mas a população 
deve fazer a sua parte. Fique em casa; saia somente 
para o estritamente necessário”, fi nalizou Dr. Colla.

Os Serviços de Controle de Infecção Hospitalar 
(SCIH) dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, 
realizaram, no dia 12 de março, no Anfi teatro Pa-
dre Albino, treinamento sobre o manejo clínico de 
pacientes suspeitos ou com infecção pelo novo co-
ronavírus para profi ssionais da área da saúde e de-
mais colaboradores da FPA.

O médico infectologista do SCIH do HPA, Dr. Ar-
lindo Schiesari Junior, ministrou aula teórica sobre 
o tema, com ênfase especial nos critérios do Minis-
tério da Saúde para defi nição de casos suspeitos 
de infecção e nas medidas de prevenção contra a 
doença. Após a aula teórica, a enfermeira Fabiana 
Soares Pacheco, do SCIH do HPA, fez demonstração 
prática da técnica correta de higienização das mãos 
com álcool em gel e de como vestir e retirar os equi-
pamentos de proteção individual.

Participaram as equipes multidisciplinares, mé-
dicos, enfermeiros, fi sioterapeutas, auxiliares e téc-
nicos de enfermagem da Fundação Padre Albino.

Anestesistas 
Nos dias 25 e 26 de março, o SCIH do Hospital 

Emílio Carlos, através do médico infectologista Dr. 
Silvio César Ribeiro da enfermeira Rosana Braz e da 
coordenadora de Fisioterapia Bruna Oliveira, de-
monstrou para anestesiologistas e residentes dos 
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos a forma cor-
reta do uso dos EPI’s (Equipamentos de Proteção 
Individual) adequados para a anestesia segura em 
pacientes positivos de COVID-19. Os treinamentos 
foram articulados pelos anestesiologistas Dr. Jaime 
João Jorge e Dr. José Joaquim Ribeiro de Souza.
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DATAS
COMEMORATIVAS

1º - Dia da Mentira
02 – Dia do Livro Infantil e Mundial da conscien-
tização do Autismo
05 – Dia do propagandista farmacêutico e das 
Telecomunicações 
06 – Dia Nacional de Mobilização pela Promoção 
da Saúde e Qualidade de Vida
07 – Dia Mundial da Saúde, do Corretor e do Mé-
dico Legista
08 – Dia Mundial da luta contra o câncer, da Na-
tação e do Correio
09 – Dia Nacional do Aço
10 – Dia da Engenharia
11 – Dia do Infectologista
12 – Dia do Obstetra
13 – Dia do Offi  ce Boy
14 – Emancipação político-administrativa de Ca-
tanduva; Dia Panamericano
15 – Dia do Desenhista e da Conservação do Solo
16 – Dia da Voz
18 – Dia do Livro Infantil
19 – Dia do Índio
21 – Dia de Tiradentes, da Latinidade, do Café, do 
Metalúrgico e do Policial Civil e Militar
22 – Descobrimento do Brasil, Dia do Planeta 
Terra e da Comunidade Luso Brasileira
23 – Dia Mundial do Escoteiro e do Livro; Nacio-
nal da Educação dos Surdos
24 – Dia do Jovem Trabalhador e do Agente de 
Viagem
25 – Dia do Contabilista
26 – Dia do Goleiro; de prevenção e combate à 
hipertensão 
27 – Dia da Empregada doméstica e do Sacerdote
28 – Dia da Sogra e da Educação
30 – Dia do Ferroviário

CURIOSIDADE
Quem inventou o funk? 

Ofi cialmente, James Brown é considerado o pai do funk. No entanto, pouco antes dele, outros 
grupos e músicos americanos fi zeram trabalhos em estilo posteriormente reconhecido como 

funk. Entre eles, destacam-se The Meters, Dyke & the Blazers, The Isley Brothers e Otis Redding.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

VERDURAS

1. Antes de lavar verduras, deixe-as mergulha-
das em água com um pouco de sal e vinagre du-
rante dez minutos. Assim, os bichinhos e lagartas 
subirão à superfície da água, facilitando a limpeza. 
Esse procedimento é ótimo especialmente para 
limpar couve-fl or. 

2. Ao cozinhar verduras, coloque uma colheri-
nha de açúcar para manter a cor e o sabor naturais. 
Não use bicarbonato de sódio, pois ele elimina as 
vitaminas das verduras. 

3. Quando você cozinhar hortaliças com cheiro 
forte, como a couve-fl or e o repolho, acrescente à 
água uma colher de sopa de leite. 

4. Para tirar o cheiro que se desprende das ver-
duras quando cozidas, basta colocar uma casca de 
pão na água do cozimento. Continua

SEGREDOS CULINÁRIOS

TELEVENDAS (17) 3522-6167

Imagine a vida como um jogo, no qual você faz 
malabarismo com cinco bolas que são lançadas no 
ar. Essas bolas são o trabalho, a família, a saúde, os 
amigos e o espírito.

O trabalho é a única bola de borracha. Se cair, 
bate no chão e pula para cima. Mas as quatro outras 
são de vidro. Se caírem no chão, quebrarão e fi ca-
rão permanentemente danifi cadas. Entenda isso e 
assim conseguirá o equilíbrio na vida.

Como? Não diminua seu próprio valor compa-
rando-se com outras pessoas. Somos todos diferen-
tes. Cada um de nós é um ser especial. 

Não fi xe seus objetivos com base no que os ou-
tros acham importantes. Só você tem condições de 
escolher o que é melhor para si próprio.

Dê valor e respeite as coisas mais queridas de 
seu coração. Apegue-se a elas como a própria vida. 
Sem elas a vida carece de sentido. 

Não deixe que a vida escorra entre os dedos por 
viver no passado ou no futuro. Se viver um dia de 
cada vez viverá todos os dias de suas vidas.

Não desista enquanto ainda é capaz de um es-
forço a mais. Nada termina até o momento em que 
se deixa de tentar.

Não tema admitir que não é perfeito(a).
Não tema enfrentar riscos. É correndo riscos que 

aprendemos a ser valentes.
Não exclua o amor de sua vida dizendo que não 

se pode encontrá-lo. A melhor forma de receber 
amor é dá-lo. A forma mais rápida de fi car sem amor 
é apegar-se demasiado a si próprio. A melhor forma 
de manter o amor é dar-lhe asas. Corra atrás de seu 
amor; ainda dá tempo!

Não corra tanto pela vida a ponto de esquecer 
onde esteve e para onde vai. Não tenha medo de 
aprender. O conhecimento é leve. É um tesouro que 
se carrega facilmente.

Não use imprudentemente o tempo ou as pa-

Cada um de nós é um ser especial

Bolinho de batata-doce
com carne 

Ingredientes

1/2 kg de batata-doce cozida e amassada 
1 ovo 
3 colheres (sopa) de farinha de arroz 
2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado 
2 colheres (sopa) de salsinha picada 
sal a gosto 
farinha de linhaça para empanar

Para o recheio

250 g de patinho moído 
3 colheres (sopa) de azeite 
2 dentes de alho amassados 
1/2 cebola picada 
sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo. Em uma panela, aqueça azei-
te e refogue a carne moída com a cebola e o alho. 
Cozinhe até que ela fi que bem soltinha, mexen-
do de vez em quando. Quando a carne começar a 
grudar na panela, acrescente um pouco de água 
e cozinhe em fogo baixo até que a água tenha 
secado e a carne esteja bem cozinha. Em segui-
da, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Cozinhe 
a batata-doce em água e pouco sal até que ela 
fi que bem macia. Com ajuda de um amassador 
de batatas ou até mesmo com um garfo grande, 
amasse bem as batatas e junte o ovo, o queijo 
parmesão, a salsa e mais um pouco de sal e pi-
menta-do-reino. Por último, acrescente a farinha 
de arroz e misture bem até formar uma massa 
homogênea. Cubra o recipiente com papel-fi lme 
e leve para a geladeira por aproximadamente 20 
minutos para descansar. Depois faça bolinhas 
médias e, com a palma das mãos, achate-as e 
recheie com a carne moída. Modele o bolinho 
novamente e passe-o na farinha de linhaça. Faça 
isso até acabar a massa e a carne moída. Coloque 
os bolinhos em uma assadeira untada com um 
pouco de azeite e leve para assar em forno prea-
quecido a 180º C até que eles fi quem dourados.

CULINÁRIA

lazer variedades
“A amizade é um caminho que 
desaparece na areia se não se 

pisa constantemente nele." 

Provérbio africano.
&

lavras. Não se pode recuperar uma palavra dita. A 
vida não é uma corrida, mas sim uma viagem que 
deve ser desfrutada a cada passo.

Lembre-se: ontem é história; amanhã é mistério e 
hoje é o milagre de nossa existência. Por isso se cha-
ma presente. Este mesmo tempo presente também 
é história a ser construída, mesmo que no momento 
em que a estamos construindo individual ou coleti-
vamente não sejamos capazes de perceber este fato.

A história também pode ser o amanhã que vai 
surgir baseado no que foi feito hoje.



O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino realizou no mês de fevereiro passado pro-
cesso 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 fevereiro, que vestem a camisa da Fun-
dação Padre Albino para trabalhar pelo ideal de servir deixado por Monsenhor Albino. Sejam bem-vindos!

HOSPITAL PADRE ALBINO 

Gleiciani Nayara da Silva
Thainá Gerut 
Camila Eduarda Seraphim
Sabrina Ferreira 
Keila Fernanda Soares
Andrielly Mendes Lúcio Francisco
Josiane Aparecida Mollinari Lopes
Larissa Bispo
Fabiana de P. Martins dos Santos
Petherson H. Carvalho de Souza
Rafaela Barboza
Caroline Alves Benjamim Molas
Marcela Guariso Narciso
Luana Aparecida Paião
Letícia Ap. de Souza Palmeiras
Vanessa R. Carvalho de Oliveira
Gilclei Sousa dos Santos
Cristiane Pereira dos Santos
Marinilda Barboza da Silva
Amanda Janaina Elias da Silva
Matheus Teixeira dos Santos

Mônica Neves Silvério
Janaína de Carvalho Izelli
Meiriele Camilo Selari Felix
Alexandre Paulo dos Santos
Guilherme Henrique Del Ré
Conceição Aparecida Gomes Cardoso
José Thiago Moraes

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS

Priscila de Fátima Magrini
Letícia Degini Leite
Ana Paula Bastazini
Camila Selari Zanelatti Moreira
Queren Cristina Pereira
Franciely Maturana Bispo
Gabrielly Letícia Pimentel
Estefani da Cruz Cardoso
Lilian Regina Pellarin
Adrielly Santos Souza Marcolino
Mariani Cristina Ferreira
Glauciele Conde
Raquel R. Júlia de Oliveira Luzia

Arlete Amâncio dos Santos
Anna Karolina Nunes Costa
Júlio César de Oliveira

COORDENADORIA GERAL

Eduardo Donizeti Ramos
Ronaldo Ferreira Vieira
Cristiani Eufrásio
Taísa Francisca Netto Basso
Oscar Cavalini Junior
Mônica Aparecida de Melo
Cloves Maciel Brito

AME

Alexandre Antônio Comelli
Ana Flávia Bernardi
Tainá Cristina Roberto
Ariane Marcela Barberato

CENTRO UNIV. PADRE ALBINO

Francine Moraes Gonçalves

Relatório da Ouvidoria do Hospital Padre Albino - Fevereiro/2020

Projeto Valores da Fundação chega à Coordenadoria

Funcionário Contratado na função de Depto Promovido para
  Thauane Jesus Figueiredo Auxiliar de enfermagem HPA Técnico de enfermagem

Heloisa Cris  na Barbosa de Lima Auxiliar administra  vo I Coordenadoria Auxiliar de departamento pessoal I

Glaucieli Thays de Oliveira Auxiliar de enfermagem HPA Instrumentadora cirúrgica

Ana Beatriz Cotarelli Anastácio Auxiliar administra  vo I HEC Auxiliar administra  vo II

Luciene Jesus Souza do Prado Faxineira HEC Auxiliar de enfermagem

Michele Cris  na Simões dos Santos Auxiliar de enfermagem HEC Técnica de enfermagem

Leda Machado de Souza Copeira HEC Auxiliar de enfermagem

Linha do tempo de Padre Albino 
no portal da Fundação

HCC: sinos da esperança

A vida e obra de Padre Albino, resumidas em Linha 
do Tempo, estão disponíveis no portal da Fundação Pa-
dre Albino, acessível através do endereço http://www.

fundacaopadrealbino.org.br, na parte inferior direita.
A linha do tempo começa em 1882 com o nasci-

mento de Albino Alves da Cunha e Silva em Portugal, 
passando por sua chegada a Catanduva, em 1918, suas 
obras, seu falecimento, em 1973, e a continuidade de 
seu trabalho, através dos membros do Conselho de 
Curadores, até 2019, com a inauguração do Serviço de 
Radioterapia.

Também na página principal do portal está o novo 
vídeo institucional da Fundação.

Nos meses de fevereiro e março o Sino da Esperança 
soou diversas vezes, simbolizando a conclusão de tra-
tamentos radioterápicos de pacientes em acompanha-
mento no Serviço de Radioterapia do HCC.

No dia 2 de março o sino soou para Sérgio Joveli 
Schievi; no dia 03 para Aparecida Landim Ramos; no dia 
4 para Eva Trajano e no dia 5 para José Paulo Simões, 
todos de Catanduva, e Sonia Cristina de Souza, de Ari-
ranha. Os pacientes concluem agradecendo a equipe 
pelo carinho durante o tratamento. “Fui tratada a pão 
de ló. Quando minha família não podia estar presente, a 
equipe supriu essa ausência. Nos apegamos muito”, dis-
se Sonia. “Fomos muito bem atendidos e acolhidos por 
todos; sejam funcionários, pacientes e acompanhantes. 
Somos gratos por todos que trouxeram o HCC para Ca-
tanduva”, contou Cristina Ap. dos Santos, fi lha de José 
Paulo. “Estou passando por isso pela segunda vez, pois 
minha fi lha também já encarou a doença. É como revi-
ver tudo e vê-la bem foi fundamental para saber que 
daria certo. Agradeço a Deus pelo hospital e pela equi-
pe, principalmente por não precisar viajar para fazer 
meu tratamento”, disse Aparecida.

No dia 14 de fevereiro, Adelina M. da Silva, de Santa 
Adélia, e Aparecida M. A. Nunes, de Ariranha, tocaram o 
sino. Ambas concluíram os tratamentos no HCC, onde 
também realizaram, no caso de Adelina, quimioterapia, 
e de Aparecida, quimioterapia e cirurgia. “Desde que 
descobri mantive a minha alegria durante o tratamen-
to, sempre com meu marido ao meu lado e confi ando 
em Deus e na minha vitória”, contou Aparecida.

Em meio a lágrimas, sorrisos e salva de palmas, Ma-
ria do Rosário de S. Vilella encerrou no dia 26 de feverei-
ro seu ciclo de radioterapia. Com familiares e amigos ela 
comemorou. “Meu coração está feliz por ter terminado 
o tratamento, mas sinto-me triste por deixar o hospital 
e as pessoas que conheci aqui”, disse, ao agradecer pelo 
carinho recebido da equipe.

“A descoberta é um choque. Ninguém quer esse 
diagnóstico, mas fui forte, tive fé em Deus e me agarrei 
aos meus fi lhos”, disse Rosângela Lobão F. Stramaro, 
de Novo Horizonte, ao concluir seu ciclo de radiotera-
pia no dia 27 de fevereiro, na presença dos pais, mari-
do e fi lhos.

“Parabéns à Fundação Padre Albino por ter mon-
tado essa equipe, por manter seus voluntários e este 
trabalho maravilhoso, pois sim, quem está aqui pre-
cisa muito de carinho”, agradeceu José Carlos Silveira 
ao tocar o sino no dia 27 de fevereiro. Familiares e 
amigos comemoraram com ele o término das ses-
sões no Serviço de Radioterapia, que ficou tomado 
por balões e muita alegria. “Sinto prazer em vir aqui; 
fiz amigos, nos tornamos uma família”, concluiu em 
meio a muitos abraços.

Dia 28 de fevereiro o sino badalou para simbolizar 
a conclusão do ciclo de radioterapia de Neuza Maria B. 
Alves, de Catanduva, e de Márcio H. Doy, de Novo Hori-
zonte.  Eles iniciaram as sessões no mesmo dia, tratan-
do o mesmo tipo de câncer, e concluíram juntos o trata-
mento. “Vou sentir saudades daqui, da equipe, mas vou 
sair muito feliz”, disse Neuza ao tocar o sino. “Sigo com 
fé, foco e gratidão sempre”, disse Márcio.

Mais informações sobre o HCC na última página.

O projeto Valores da Fun-
dação, simbolizado por uma 
abelha e iniciado no dia 18 de 
outubro de 2019 na UNIFIPA, 
chegou à Coordenadoria Ge-
ral com a entrega, no dia 14 
de fevereiro, da mascote pela 
secretária da reitoria, Flávia Fá-
vero, ao assessor de imprensa 
Mauro Assi, que a entregou 
para a coordenadora adminis-
trativa da secretaria da Funda-
ção, Célia Marilda Francisqueti 
Casarini. Marilda entregou ao 
assessor jurídico Dr. Nélson 

Gomes Hespanha, que passou para Vânia Regina Catóia 
Garcia, coordenadora fi nanceira, e esta a Sílvia Helena 
Galetti Moreno, coordenadora administrativa e fi nan-
ceira do Recanto Monsenhor Albino. 

O objetivo do projeto é disseminar os valores da 
Fundação entre todos os funcionários e assim homena-
gear os que se destacam no cumprimento deles. Quem 
receber a mascote deve escolher outro funcionário que 
se destaque pelo cumprimento de algum dos sete va-
lores da Fundação Padre Albino que são comprometi-
mento, empreendedorismo, profi ssionalismo, respeito, 
sustentação do histórico, trabalho em equipe e trans-
parência. O funcionário que receber escreve os valores 
do próximo destinatário que, após ler, coloca no pote 
de mel que acompanha a mascote.A mascote do projeto.

Arquivo
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Lean nas Emergências: projeto em implantação 

no HPA pretende reduzir o tempo de espera
e humanizar o atendimento

A equipe de consultores do Hospital Sírio Libanês 
realizou visita técnica ao Hospital Padre Albino no dia 
04 de março, seguindo com os protocolos de implanta-
ção do projeto Lean nas Emergências. O encontro teve 
início no Anfi teatro Padre Albino, com a mensuração 
de resultados e metas atingidas desde a implantação 
do projeto, em fevereiro deste ano, e visita aos setores 
do hospital. Foram abordados fl uxos de pacientes verti-
cais e horizontais, números de atendimento, melhorias, 
organização de salas e materiais e reparos estruturais, 
que já estão fazendo a diferença na rotina e qualidade 
do atendimento. “Estamos em força tarefa para que, em 
conjunto, tudo funcione de forma organizada para al-
cançarmos nossas metas”, ressaltou a diretora de Saúde 
e Assistência Social da Fundação Padre Albino, Renata 
Rocha Bugatti.

O HPA está entre os 40 hospitais, de 18 Estados, in-
tegrantes do projeto PROADI-SUS do Ministério da Saú-
de e este é o terceiro ano e o 4º ciclo de implantação. 
“Temos o objetivo de eliminar desperdícios, melhoran-

do o tempo de espera durante a pas-
sagem do paciente na emergência. 
Nos hospitais onde já implantamos o 
Lean, tivemos redução do tempo de 
até 50%”, afi rmou o médico responsá-
vel pelo projeto, Dr. Cristiano Ribeiro, 
ao elencar que as visitas técnicas se-
guem a cada 15 dias até meados de 
julho no Hospital Padre Albino e que 
o principal objetivo é eliminar as ma-
cas no corredor.

O Hospital Padre Albino é referên-
cia em urgência e emergência para 
cerca de 350 mil habitantes das 19 
cidades da região e reduzir o tempo 
de espera e humanizar o atendimen-
to são os objetivos para que medidas 
e ferramentas sejam implantadas. 
“Estamos construindo os alicerces e 

nos próximos seis meses os pacientes SUS já devem co-
meçar a sentir a diferença proposta pela Metodologia 
Lean”, ressaltou o diretor médico do HPA, Dr. Luís Fer-
nando Colla.

Início

O projeto foi iniciado ofi cialmente nos dias 12 e 13 
de fevereiro, visando reduzir a superlotação na Unida-
de de Urgência e Emergência (Pronto Socorro), melho-
rando a gestão, racionalizando recursos e otimizando 
espaços e insumos. A ação contou com introdução 
do Programa 5S, auditoria na Unidade e os planos de 
ações, treinamento sobre VOC (voz do cliente) e VOP 
(voz do processo), além da apresentação do Kanban, 
sistema que contribuirá com processos administrativos, 
apontando visualmente medidas a serem tomadas, e o 
SIPOC, que monta o roteiro macro do fl uxo que o pa-
ciente faz dentro do hospital. Os especialistas do Hos-
pital Sírio Libanês Ângela Souza e Gutemberg Lavoisier 
estiveram presentes nesta visita técnica.

HPA implanta a ferramenta Huddle no 4º andar

Após autorização da família, HPA 
registra nova captação de órgãos

O Hospital Padre Albino (HPA) captou córneas e 
rins em procedimento realizado no dia 22 de feverei-
ro, após protocolo confirmado de morte encefálica 
no dia 21. A captação dos órgãos ocorreu com auto-
rização do filho, marido e irmãs e durou cerca de 3 
horas. Os órgãos foram encaminhados para São José 
do Rio Preto para distribuição. A doadora, E.M.C., 63 
anos, deu entrada no HPA no dia 16 de fevereiro diag-
nosticada com parada cardiorrespiratória por edema 
agudo no pulmão.

Aula prática sobre prontuário eletrônico do paciente.

Reunião das equipes para mensuração de resultados e metas atingidas.

Grupo de atuação da ferramenta Huddle.

Novos médicos residentes iniciam 
atendimento no HPA e HEC

De 02 a 04 de março foram recepcionados os novos 
70 médicos residentes do Centro Universitário Padre 
Albino – UNIFIPA/FAMECA que vão atuar nos hospitais 
Padre Albino (HPA) e Emílio Carlos (HEC), mantidos pela 
Fundação Padre Albino.

No primeiro dia os residentes foram apresentados 
ao regimento da COREME (Comissão de Residência 
Médica) pelo seu coordenador, Dr. Eduardo Marques, 
e aos projetos PROADI – Melhorando a Segurança do 
Paciente em Larga Escala no Brasil, pela enfermeira Ma-
ria Cláudia Piccolo Barbosa; Lean nas Emergências, pelo 
diretor médico do Hospital Padre Albino (HPA), Dr. Luís 
Fernando Colla; Certifi cação Selo Amigo do Idoso, pela 
enfermeira Aline Pereira, e Certifi cação Selo Amigo da 
Criança, pela enfermeira Aline de Poli. Ao fi nal partici-
param de tour pelos hospitais.

No segundo dia de integração foram apresentados 
aos formulários institucionais, ao Projeto de Humani-
zação, pelo enfermeiro Jeff erson Cavalganti, orienta-
dos sobre Comunicações de más notícias, pela médica 
Mariana Ramires, e Conceitos gerais sobre a segurança 
da informação, com o supervisor de T.I., Diego Morro-
ni,  além de aula prática sobre o Prontuário Eletrônico 
do Paciente (PEP), pelo diretor médico do HPA, Dr. Luís 
Fernando Colla, e Declaração de Óbito (DO), atestado e 
documentação médica, pelo Dr. Emil Tannous Elias.

No dia 4 de março, os novos residentes foram orien-
tados sobre Segurança do Paciente, pela enfermeira 
Ana Laura Flores; sobre o Serviço de Controle de In-
fecção Hospitalar, pelo infectologista Arlindo Schiesa-
ri; Aspectos jurídicos relacionados à atividade médica, 
pelo advogado Márcio Zerbinatti; Alta Qualifi cada, pe-
los enfermeiros Leandro Martins e Vanessa Gila; Agên-
cia Transfusional, pela enfermeira Débora Ribas Diniz; 
Hotelaria, pela enfermeira Juliana Fachin; Assistência 
Farmacêutica, pelos farmacêuticos Lívia Stopa e Belmi-
ro Morgado, e sobre o Serviço Especializado em Enge-
nharia de Segurança e Medicina do Trabalho, pelo en-
genheiro de Segurança do Trabalho Rodrigo Manzoni.

Dos Estados de São Paulo, Santa Catarina, Goiás, 
Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte e Acre, os residentes foram selecionados em 
processo seletivo da Secretaria de Estado da Saúde para 
atuarem no Sistema Único de Saúde (SUS) e vão integrar 
as residências de Clínica Médica, Cirurgia Básica, Cirurgia 
Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Ortopedia, 
Anestesia, Radiologia, Cirurgia Plástica, Psiquiatria e Me-
dicina de Família e por meio de processo seletivo institu-
cional para atuarem em Medicina Intensiva Adulta, Me-
dicina Intensiva Pediátrica e Neonatologia.

O 4º andar do Hospital Padre Albino (HPA) implan-
tou a ferramenta Huddle, com o objetivo de identifi -
car problemas agudos, riscos e favorecer as tomadas 
de decisões de forma rápida a desenvolver planos de 

“Em muitos casos o transplante de órgãos é a úni-
ca chance de vida ou a oportunidade de um recomeço 
para milhares de pessoas que precisam de doação. Hoje 
é com um desconhecido, mas amanhã pode ser com al-
guém que você ama e até mesmo você. Doar órgãos é 
doar vida!”, disse Renata Rocha Bugatti, diretora de Saú-
de e Assistência Social da Fundação Padre Albino.

O Ministério da Saúde, por meio do portal https://
www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-orgaos, 
esclarece todas as dúvidas sobre a doação. 

Imprensa e Marketing

Imprensa e Marketing

ação e melhorar a qualidade da assistência no setor. 
A implantação teve início no dia 20 de janeiro e, des-
de então, são realizadas  reuniões diárias, com tempo 
máximo de 10 minutos, para entender e identifi car as 
demandas do setor, trazendo em pauta as questões 
das últimas 24 horas, buscando a melhoria do desem-
penho da equipe, evitando erros e desperdícios.

A atividade é de responsabilidade da coordena-
dora dos setores SUS do hospital, Lívia Barrinuevo 
El Hetti Fuentes, da enfermeira da Segurança do Pa-
ciente, Ana Laura Ribeiro Flores, e da enfermeira Ta-
tiana Silveira Sant’Anna. O grupo de atuação da fer-
ramenta Huddle é composto por um representante 
de cada setor do hospital, definido pelo Núcleo da 
Qualidade, sendo composto por médico docente, 
médico residente, Enfermagem, Engenharia Clínica, 
Administrativo, Serviço de Higiene e Limpeza, Hote-
laria, Qualidade, Farmácia, Manutenção, Serviço de 
Nutrição e Dietética, Laboratório, Fisioterapia e Cen-
tral de Material e Esterilização.

Divulgação



Março/2020 07
Cursos da UNIFIPA desenvolvem 

o projeto Farmácia Viva
O Projeto Farmácia 

Viva da UNIFIPA, desen-
volvido pelos cursos de 
Biomedicina, Farmácia 
e Engenharia Agronô-
mica, visa fornecer à po-
pulação informações e 
acesso correto às plantas 
medicinais, através da 
criação do horto (culti-
vo), processamento (se-
cagem e fragmentação) 
e elaboração das formas 
farmacêuticas previstas 
no Formulário de Fitote-
rápicos da Farmacopeia 
Brasileira e no RENISUS 
(Lista de Plantas Medici-
nais do SUS).

Segundo a coordena-
dora do curso de Farmá-
cia, Profa. Dra. Andreia 

de Haro Moreno, o projeto da UNIFIPA foi inspirado no 
projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Cea-
rá (UFC), a partir dos ideais do Prof. Dr. Francisco José de 
Abreu Matos de promover a assistência social farmacote-
rapeutica às comunidades, baseado nas recomendações 

da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
“As espécies selecionadas a partir do Formulário 

de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira e do RENI-
SUS serão cultivadas (mudas ou sementes) no Horto 
de Plantas Medicinais da UNIFIPA, em parceria com o 
curso de Agronomia, onde serão realizadas também 
as etapas de secagem e fragmentação das plantas, 
obtendo-se as drogas vegetais. Em seguida, as drogas 
vegetais e os extratos obtidos serão analisados nos la-
boratórios Multidisciplinares I e II e de Microbiologia da 
UNIFIPA, de acordo com a RDC 18/2013, que estabelece 
as Boas Práticas em Farmácias Vivas, em parceria com 
a Liga Acadêmica de Plantas Medicinais e Fitoterapia e 
Liga Acadêmica de Farmácia. Após, serão elaboradas as 
formulações fi toterápicas de acordo com o Formulário 
Nacional e de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira 
(tinturas, extratos glicólicos, xaropes, cremes, géis e po-
madas) e com as dosagens estabelecidas no Memento 
Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira pelo curso de 
Farmácia”, explicou Profa. Andreia.

O Horto de Plantas Medicinais da UNIFIPA está em 
processo de implantação, por meio da parceria dos cursos 
com o curso de Engenharia Agronômica. O local já está em 
processo de construção ao lado da Unidade Didática e de 
Pesquisas Experimentais (UDPE) no Campus Sede, onde 
estão sendo instalados o Jardim de Plantas Medicinais e o 
Horto de Plantas Medicinais, respectivamente.

Trote Solidário da Medicina UNIFIPA benefi ciará 120 famílias

Alunos de Enfermagem orientam sobre Coronavírus

Egresso da Educação Física vai trabalhar em Portugal

Uma das plantas que serão 
cultivadas no Horto de Plan-
tas Medicinais da UNIFIPA.

Atividade no Conjunto Espor-
tivo pelo Dia da Mulher.

O objetivo foi a integração e retenção dos novos alunos.

Depois da aula inaugural, ginástica adaptada.

Os alunos montaram 120 cestas com os produtos arrecadados.

Pedagogia promove a 
IX Semana de Integração

Terceira Idade da UNIFIPA
promove aula inaugural

O curso de Pedagogia da UNIFIPA encerrou a IX Sema-
na de Integração 2020 com a temática “#PedagogosUni-
fi paQueLutem” no dia 06 de março, com confraterniza-
ção no complexo esportivo do Campus Sede, buscando 
a integração entre o “ser” professor, “ser” resiliente e o en-
frentamento de novos desafi os na profi ssão sem perder 
o humor, garantindo o sucesso da escolha profi ssional. O 
evento contou com mesa de comidas e bebidas típicas, 
baile a fantasia e o encerramento da Gincana Cultural, 
Social e Solidária, que coletou gelatinas que serão doa-
das ao Hospital de Câncer de Catanduva.

A semana foi realizada nos dias 02 e 06 de março, 
com atividades lúdicas, culturais e sociais, tais como brin-
cadeiras, sarau, teatro e piquenique. Os alunos foram os 
protagonistas, fi cando responsáveis pela organização do 
espaço e atividades. O objetivo da Semana foi a integra-
ção e retenção dos novos alunos. “É sabido que o aluno 
ingressante muitas vezes abandona o curso superior por 
não se sentir adaptado ao novo espaço acadêmico e o 
nosso intuito é aprofundar os laços de amizade e frater-
nidade, proporcionando momento de integração entre 
calouros, veteranos e professores e com isso potenciali-
zar a troca de experiências e diálogo entre pessoas e sa-
beres”, disse a Profa. Dra. Silene Fontana, coordenadora 
do curso de Pedagogia.

O projeto Terceira Idade do curso de Educação Física 
da UNIFIPA promoveu sua aula inaugural no dia 03 de 
março, com a presença da pró-reitora acadêmica e de 
graduação, Profa. Dra. Maria Cláudia Parro, que falou so-
bre os cursos e atividades de extensão do Centro Univer-
sitário, da coordenadora do projeto, Prof. Ma. Luciana de 
Souza Cione Basto, e dos docentes Prof. Esp. José Cione 
Neto e Prof. Me. Marcus Seixas, que deram as boas-vin-
das e ministraram aula de ginástica adaptada para as in-
tegrantes do projeto.

 As inscrições para o projeto continuam abertas e po-
dem ser feitas as terças e quintas-feiras, a partir das 14 
horas, na Sala A1 do Campus Sede da UNIFIPA, na Rua 
dos Estudantes, 225, Parque Iracema (Hospital Emílio 
Carlos). As atividades socioculturais e esportivas são vol-
tadas para adultos e idosos.

Os alunos do cur-
so de Enfermagem 
da UNIFIPA Diego 
Henrique de Souza, 
Karen Romanini e Ma-
ria Emília de Almeida 
Aniquiarico orienta-
ram estudantes da EE 
Vitorino Pereira no dia 
21 de fevereiro. Com 
supervisão da Profa. 
Vanessa M. B. Schie-
sari, as orientações 
foram sobre doenças 

O egresso do curso de Educação Física da UNIFIPA 
Leandro de Sá, graduado em 2018, conseguiu equi-
valência em Portugal e poderá trabalhar como Profis-
sional de Educação Física no país. A equivalência foi 
concedida pela Universidade de Lisboa reconhecen-
do o grau de Licenciado em Ciências do Desporto, 
Maior em Educação Física, Menor em Treino Despor-
tivo, pela Faculdade de Motricidade Humana daque-
la universidade.

Ao informar o Prof. Ddo. Igor Augusto Braz, coor-
denador do curso, Leandro agradeceu a oportunidade 
que o curso lhe ofereceu e disse que a UNIFIPA foi elo-
giada pela banca examinadora de Lisboa. Além disso, 
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O Grupo de Ajuda Comunitária (GAC) do curso de 
Medicina da UNIFIPA/FAMECA promoveu, no dia 07 de 
março, o Trote Solidário, com arrecadação de alimen-
tos, roupas, calçados, brinquedos e livros. Com os itens 
arrecadados, os alunos montaram 120 cestas que be-
nefi ciarão o equivalente em famílias. A atividade teve 
o objetivo de manter uma tradição, que é o trote, com 
cunho solidário, além da integração entre os alunos, 
que saíram do Campus Sede para a coleta dos itens, 
casa a casa, em cerca de 27 bairros de Catanduva.

Cerca de 170 alunos participaram do Trote Solidá-
rio, que irá benefi ciar famílias carentes selecionadas 
por setores da Saúde e Assistência Social da Prefeitura 
de Catanduva.

respiratórias com ênfase no Coronavírus. A ação in-
tegra as atividades de extensão do curso, bem como 
a atuação do enfermeiro na promoção de saúde me-
diante o mercado de trabalho.

Dia da Mulher O curso, através da Liga de Saúde 
Coletiva, promoveu atividade de Educação em Saúde 
pelo Dia Internacional da Mulher no dia 05 de março 
no Conjunto Esportivo João Crippa, em Catanduva, di-
recionada às mulheres frequentadoras daquele equi-
pamento público. Cinco alunos, orientados pela Profa. 
Aline Feltrin, realizaram aferição de pressão arterial, de 
medidas antropométricas e Índice de Massa Corporal 
e deram orientações de saúde. No período foram aten-
didas 30 pessoas, sendo 27 mulheres e 03 homens.

relatou que seu processo de equivalência foi um den-
tre os poucos aprovados por aquela Instituição. Igor 
ressaltou que este "é mais um indicativo da qualidade 
e excelência do curso".

Mestrado/USP O egresso do curso Sérgio Garcia 
Braga foi aprovado no mestrado na Escola de Educa-
ção Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP/USP), 
tendo como linha de pesquisa “Aspectos biodinâmi-
cos da atividade física e do esporte”, com orientação 
do Prof. PhD. Ricardo Augusto Barbieri. Sérgio Garcia 
Braga é graduado em Educação Física e pós-gradua-
do em “Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva” 
na UNIFIPA.

pppppp ggggggggggg
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O treinamento foi realizado com todas as equipes 
dos hospitais.

Cada participante confeccionou sua máscara.

Deputado Motta conhece a mesa de comando do 
acelerador linear.

Alunos do Colégio Catanduva desenvolvem
atividade sobre o Dia dos Namorados

Falece a mais antiga moradora do Recanto Monsenhor Albino

No dia 14 de fevereiro, os alunos do Ensino Fun-
damental e Ensino Médio do Colégio Catanduva co-
memoraram o Valentine’s Day na disciplina de inglês. 
Sob coordenação da Profa. Patrícia Nunes, os estu-
dantes confeccionaram cartões para celebrar a data. 
O Dia dos Namorados no Brasil é comemorado em 12 
de junho.

Sobre o Valentine’s Day Nos países de língua in-

Faleceu no dia 29 de fevereiro último a mais antiga 
moradora do Recanto Monsenhor Albino, a Sra. Maria 
Miniquelo, com 85 anos de idade. Mariinha, como era 
chamada por todos, foi acolhida no antigo Lar dos Ve-
lhos em 07/03/1946, levada pela mãe, que havia fi ca-
do viúva e por ter perdido o fi lho mais velho precisava 
trabalhar, não podendo cuidar da fi lha. Naquela época 
Padre Albino coordenava o Lar e aceitou a menina, que 
tinha apenas 11 anos.

Após muitos anos, a mãe de Mariinha foi procurada, 
mas estava com idade bem avançada, quase cega, mas 
Mariinha não quis fi car com ela, pois estava habituada 
ao Lar. “Nunca mais tivemos notícias de seus familiares; 
sua família era o Recanto Monsenhor Albino”, disse Síl-

glesa, o Dia dos Namorados, Valentine’s Day ou St. Va-
lentine’s Day – Dia de São Valentim, é celebrado no dia 
14 de fevereiro. Crença inglesa muito antiga diz que é 
o dia em que os pássaros escolhem suas parceiras para 
acasalar. Nesse dia, os namorados trocam presentes e 
costuma-se mandar cartões para pessoas queridas, às 
vezes anônimos. Esses cartões chamam-se valentine 
cards ou simplesmente Valentines.

via Moreno, coordenadora administrativa e fi nanceira 
da entidade.

Na Amazônia O fi sioterapeuta Fábio Pagliotto da 
Conceição, funcionário do Recanto, participou da nona 
expedição do Barco Hospital Papa Francisco, na Amazô-
nia, no período de 10 a 20 de fevereiro passado. Segundo 
Fábio, “foram momentos mágicos, experiência ímpar em 
poder ser o primeiro fi sioterapeuta a atender em missão 
junto deste maravilhoso projeto de trabalho em equi-
pe”. Ele disse ainda que “apesar de poucos recursos, deu 
para desempenhar um ótimo atendimento”, pois levou 
alguns aparelhos de sua propriedade e 2.000 agulhas de 
acupuntura. Por fi m, Fábio agradeceu a Fundação Padre 
Albino por ter autorizado e facilitado sua participação.

Indicação de emenda

Os vereadores Alexandre Augusto Manzoni, de Ari-
ranha, e André Luiz Beck, de Catanduva, entregaram 
ao diretor-presidente da Diretoria Executiva da Funda-
ção Padre Albino, Reginaldo Donizete Lopes, e ao pre-
sidente do Conselho de Administração, Dr. José Carlos 
Rodrigues Amarante, no dia 10 de março, indicação de 
emenda orçamentária do deputado federal Luiz Carlos 
Motta no valor de R$ 100 mil para custeio dos serviços 
prestados aos pacientes SUS da FPA. 

Comitê do Idoso inicia projeto
Semeando Conhecimentos

Hospitais da FPA treinam funcionários 
para prevenir coronavírus O Comitê do Idoso do Hospital Emílio Carlos (HEC) 

iniciou o projeto “Semeando Conhecimentos” no dia 
14 de fevereiro, na Idosoteca, espaço localizado na Ala 
Roxa destinado à promoção de lazer e cultura e para 
estimular a interação entre as gerações - idosos e acom-
panhantes. No dia 13 uma paciente também participou, 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. 

Na atividade foi abordada com os idosos a lenda do 
girassol, falando sobre a troca de conhecimento entre 
as gerações para o fortalecimento de laços afetivos. “A 
interação entre as gerações favorece o processo recí-
proco de educação; além disso, resgata valores e forta-
lece vínculos, pois para semear conhecimentos não há 
idade”, ressaltou a coordenadora do Serviço de Fisiote-
rapia, Bruna Gabriela de Oliveira. Ao fi nal foi entregue 
um saquinho com sementes de girassóis e proposto o 
plantio, simbolizando a semeadura do conhecimento, 
com a confecção de cartazes com as mensagens para 
pessoas mais jovens. Participaram da atividade, além da 
coordenadora do Serviço de Fisioterapia, a assistente 
social Maria Nacci, a psicóloga Daniela Jacomin Zam-
pieri e a nutricionista Karina Brito Soares Marostegone.

CARNAHEC

A equipe multidisciplinar do Hospital Emílio Carlos 
promoveu o CARNAHEC no dia 21 de fevereiro na Ido-
soteca. A atividade envolveu pacientes e acompanhan-
tes que, ao som de marchinhas carnavalescas, partici-
param de ofi cina de confecção de máscaras. A atividade 
contou com o auxílio da equipe composta por fi siotera-
peuta, nutricionista, assistente social e psicóloga. “Nos-
so objetivo foi transmitir a mensagem de que todos 
têm a liberdade de ser protagonistas de suas histórias, 
permitindo que cada um confeccionasse sua máscara 
de acordo com a sua criatividade”, contou a assistente 
social do HEC, Maria Nacci.

Deputado Motta visita hospitais da Fundação

O deputado federal Luiz Carlos Motta (PL-SP), tam-
bém presidente da Federação dos Empregados no Co-
mércio do Estado de São Paulo (Fecomerciários), visitou 
no dia 02 de março a Fundação Padre Albino e os Hos-

pitais Emílio Carlos e de Câncer de Catanduva. Acom-
panhado do presidente do Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Catanduva, Carlos Longo, do vereador 
André Beck, do assessor Alexandre Manzoni, também 
vereador na cidade de Ariranha, o deputado Motta foi 
recebido pelo presidente do Conselho de Administra-
ção, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, pelos conse-
lheiros Prof. Nelson Lopes Martins e Vanderlei Carlos 
Facchin, pelo diretor-presidente da Diretoria Executiva, 
Reginaldo Donizeti Lopes, e pela gerente do Setor de 
Captação de Recursos, Angélica Rodrigues.

Dr. Amarante e Reginaldo Lopes falaram sobre a 
Fundação, seu trabalho na área da saúde, as difi culda-
des enfrentadas pelos hospitais e solicitaram ajuda do 
deputado através de emendas para custeio. Em seguida 
o deputado Luiz Carlos Motta visitou as dependências 
do Hospital Emílio Carlos e do Serviço de Radioterapia/
HCC. Ao fi nal da visita, o deputado destacou que a Fun-
dação presta um serviço exemplar para Catanduva e re-
gião. “É uma instituição séria, de grande credibilidade e 
sabemos como atende bem toda a região; por isso vou 
brigar para trazer recursos para esta entidade”, disse o 
deputado Motta.

Os hospitais da Fundação Padre Albino, Emílio Car-
los e Padre Albino, realizaram treinamentos sobre o 
coronavírus com as equipes administrativas e assisten-
ciais. Os treinamentos foram coordenados pelos SCIHs 
(Serviços de Controle de Infecção Hospitalar) e minis-
trados pelos médicos infectologistas Dr. Silvio César 
Perpétuo Ribeiro e Dr. Arlindo Schiesari Junior e pelas 
enfermeiras Rosana Brás e Fabiana Pacheco.

Kits de EPI (Equipamento de Proteção Individual) es-
pecífi cos são disponibilizados nos setores que atendem 
pacientes com doenças respiratórias, composto por aven-
tal impermeável, óculos de sobrepor, máscara N95/PPF2 e 
gorro/toca. “São cinco passos para a prevenção da doen-
ça: higienização das mãos é o principal deles; cobrir o nariz 
e a boca ao espirrar/tossir; evitar aglomerações se estiver 
doente; manter os ambientes bem ventilados e não com-
partilhar objetos pessoais”, ressaltou a enfermeira Rosana.

No dia 12 de março foi realizado treinamento de 
manejo clínico do coronavírus para profi ssionais da 
saúde, às 19h30, no Anfi teatro Padre Albino.
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Síndrome de Down: UNIFIPA realiza 
campanha na APAE de Catanduva

Fundação Padre Albino é 
homenageada pelo TRT-15

Os desembargadores do Tribunal Regional do Traba-
lho da 15ª Região, com sede em Campinas/SP, reuniram-
-se no dia 12 de março último, em sessão plenária solene, 
para homenagear personalidades, autoridades e institui-
ções que prestaram relevantes serviços à cultura jurídi-
ca ou à Justiça do Trabalho. No total, 33 pessoas físicas 
e jurídicas receberam o Grande Colar e a Medalha Ouro 
da Ordem do Mérito Judiciário da Justiça do Trabalho da 
15ª Região durante a cerimônia de abertura do Ano Judi-
ciário do Trabalho. A Fundação Padre Albino foi uma das 
homenageadas, por indicação da desembargadora Rita 
de Cássia Penkal Bernardino de Souza.

“Parabenizamos cada um dos homenageados que re-
cebem tão signifi cativa comenda. As ações desenvolvidas 
por todos os agraciados são uma contribuição na constru-
ção de um mundo melhor e cidadão, bem como de uma 
sociedade justa e fraterna”, afi rmou a presidente do TRT-
15, desembargadora Gisela Moraes. Ela destacou, ainda, 
que o compromisso social de cada um dos homenagea-
dos engrandeceu o Judiciário brasileiro. As homenagens 
começaram com apresentação do trio da Camerata Filar-
mônica de Indaiatuba. Na sequência, a desembargadora 

Com o slogan “Não deixe ninguém para trás”, a UNI-
FIPA realizou a campanha Cromossomo do Amor na 
APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) 
de Catanduva dia 10 de março passado. Foram desen-
volvidas atividades de aferição de pressão arterial, fre-
quência cardíaca, peso, estatura, glicemia, refl exos neu-
rológicos e atividades culturais e esportivas em cerca 
de 120 alunos presentes naquela instituição.

“O objetivo da ação é lembrar o Dia Internacional 
da Síndrome de Down, 21 de março, e promover a in-
clusão, além das atividades de extensão dos cursos de 
Medicina, Biomedicina e Educação Física”, destacou a 
coordenadora do projeto, Profa. Dra. Nilce Barril, ressal-
tando que “a UNIFIPA é única instituição do Noroeste 
Paulista que realiza o evento na APAE para comemorar 
a data e isso acontece há mais de 15 anos”.

Gisela Moraes fez breve retrospectiva dos objetivos e me-
tas alcançados pela 15ª Região durante o ano passado.

A desembargadora Rita de Cássia não pode compare-
cer à solenidade por problemas pessoais e pediu à desem-
bargadora Olga Aida Joaquim Gomieri para representá-la, 
uma vez que mantém fortes vínculos com a cidade. Por-
tanto, a comenda à Fundação foi entregue pela presidente 
do TRT-15 e pela desembargadora Olga Gomieri.

O presidente do Conselho de Administração da Fun-
dação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, disse que a 
honraria o deixa lisonjeado e com a certeza do dever cum-
prido. “Para a Fundação Padre Albino é o reconhecimento 
pelo excelente trabalho que desenvolve e pelos serviços 
de qualidade que vem colocando à disposição da popu-
lação”, fi nalizou. Ele disse ainda ter fi cado lisonjeado pela 
acolhida dada pela desembargadora Olga Joaquim Go-
mieri à Fundação antes e durante a solenidade.

Além de Dr. Amarante participaram da solenidade o 
diretor-presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Do-
nizeti Lopes, a diretora de Educação, Cristiane Oliveira, 
a gerente de RH, Tatiane Devitto, o assessor jurídico Dr. 
Nelson Hespanha, e o advogado Dr. Márcio Zerbinatti.

Dr. Amarante e membros da Fundação com as desembargadoras Gisela Moraes e Olga Aida Joaquim Gomieri.

Os cursos da UNIFIPA desenvolveram várias ativida-
des com os alunos da APAE.

Alunos de Engenharia Agronômica da UNIFIPA são bolsistas PIBIC
Os alunos Bruna Correa, do 3º ano, e Renan Dome-

ne, do 2º ano, do curso de Engenharia Agronômica 
da UNIFIPA, foram contemplados com bolsa PIBIC de 
iniciação cientifi ca e fomento a pesquisa. O PIBIC (Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação Científi ca), 
mantido pelo Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) 
em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científi co e Tecnológico (CNPq) e oferecido por 
muitas universidades públicas e particulares, é uma 
das principais portas de entrada ao mundo científi co.

De acordo com o coordenador do curso de Engenha-
ria Agronômica, Prof. Dr. João Paulo Ferreira, o programa 
é fi nanciado pelo CNPq e distribui bolsas de estudo para 
estudantes de graduação. Os bolsistas do PIBIC devem 
possuir orientadores e receber formação complementar 
que os preparem para a atividade de pesquisa. As bolsas 
de pesquisa estão sendo oferecidas pela parceria com a 
APTA (Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio), 
órgão de pesquisa do governo do Estado de São Paulo, 
situado na Estação Experimental de Pindorama/SP. 

A aluna Bruna Correa está colaborando com a 
pesquisadora engenheira agrônoma Dra. Maria Tere-

sa Vilela Nogueira Abdo com avaliações de sistemas 
agrofl orestais em análises de estoque de carbono na 
vegetação e no solo. Já o aluno Renan Domene está 
com o pesquisador engenheiro agrônomo Dr. Marcos 
Doniseti Miquelotto colaborando com grandes cul-
turas, em especial a do amendoim, na área de Ento-
mologia Agrícola, no controle e manejo integrado de 
pragas nas cultivares disponíveis no mercado.

Para o Dr. João Paulo Ferreira, “a parceria APTA e 
UNIFIPA estreita e impulsiona o fomento, a pesquisa 
e o know how dos pesquisadores do Polo, acrescenta 
e melhora a formação dos nossos estudantes de En-
genharia Agronômica nas pesquisas, extensões, está-
gios, trabalhos de conclusão de curso e elaboração de 
projetos em conjunto com os produtores da região. 
Ganhamos muito em aprendizagem”. Por fi m, o coor-
denador agradece aos pesquisadores e em especial ao 
diretor da APTA Pindorama, engenheiro agrônomo Dr. 
Antônio Lúcio de Mello Martins, “que estão confi ando 
no trabalho de nossos alunos da UNIFIPA na pesquisa 
cientifi ca e colaborando para promover e desenvolver 
tecnologias e novos conceitos no setor agrícola”. 

Dr. Amarante é reeleito para a diretoria da Fehosp

A Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospi-
tais Benefi centes do Estado de São Paulo) elegeu dia 
03 de março último a chapa “Consolidar conquistas 
e vencer os novos desafi os” para sua nova diretoria, 
além do Conselho de Administração e Fiscal, para o 
triênio 2020/2023. Edson Rogatti permaneceu à frente 
da presidência da Fehosp e o presidente do Conselho 
de Administração da Fundação Padre Albino, Dr. José 
Carlos Rodrigues Amarante, então 2º diretor vice-pre-
sidente, foi eleito primeiro diretor vice-presidente. A 
posse ofi cial será no dia 04 de abril.

“Continuaremos trabalhando intensamente para 

fortalecer a Federação cada vez mais e conquistar as 
melhorias que as Santas Casas e hospitais fi lantrópicos 
tanto necessitam”, disse Rogatti.

O Estado de São Paulo possui 516 Santas Casas e 
hospitais fi lantrópicos, que são responsáveis por 56% 
de todo o atendimento SUS no país e, ainda, 63% das 
internações de alta complexidade, 59% dos transplan-
tes e 69% das cirurgias oncológicas. Além disso, em 
muitas localidades, essas instituições são a única op-
ção de atendimento gratuito à população.

A diretoria completa da Fehosp está no site da en-
tidade www.fehosp.com.br

TRT-15
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Projeto DNA ministra 
treinamento para alunos

A Profa. Dra. Giovana Gonçalves Vidotti ministrou, 
no dia 11 de março passado, às 17h00, aula sobre DNA 
e paternidade para os 12 alunos dos cursos de Enfer-
magem, Farmácia, Medicina e Biomedicina da UNIFIPA 
que participarão do Projeto DNA em 2020. Em seguida, 
no Laboratório de Enfermagem, a responsável pelo pro-
jeto, Profa. Dra. Maristela Magri, realizou o treinamento 
prático com os alunos, com orientações sobre coleta de 
material biológico para o exame de DNA.

De acordo com a Profa. Maristela, o treinamento teve o 
objetivo de preparar os acadêmicos para a coleta do ma-
terial biológico, de modo a seguir as normas de biossegu-
rança com relação ao destino adequado ao resíduo gerado 
durante a coleta, oferecer a eles formação em saúde pau-
tada no princípio de responsabilidade social, imergindo na 
problemática social relativa aos direitos civis relacionados 
à paternidade, e estimular a formação com conhecimento 
e preparo para atuação no mercado de trabalho.

A Profa. Maristela informa, ainda, que o Projeto Ins-
titucional DNA da UNIFIPA iniciou suas atividades a par-
tir da inauguração, em 24 de julho de 2015, da Unidade 
Descentralizada das Perícias de DNA, que está alocada no 
CEJUSC. “As coletas ocorrem uma vez por mês e o mate-
rial biológico é enviado ao Instituto de Medicina Social 
e de Criminologia de São Paulo (IMESC) para realização 
do exame”, acrescenta ela. “Os cidadãos podem buscar o 
serviço de coleta de DNA, para confi rmar ou negar pater-
nidade, através da via judicial, por meio de um advogado 
que ingressará com ação judicial (processual) indo até a 
Defensoria Pública/OAB para nomeação de advogado ou 
constituindo advogado particular; também podem bus-
car o CEJUSC Pré-Processual”, fi naliza.

Os alunos foram preparados para coleta do 
material biológico.
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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

Projeto Valores da Fundação na UNIFIPA

O projeto Valores da Fundação, simbolizado por uma 
abelha, foi iniciado no dia 18 de outubro de 2019 na UNI-
FIPA, com o objetivo de disseminar os valores da Funda-
ção entre todos os funcionários e homenagear os que se 
destacam no cumprimento deles. Quem recebe a mas-
cote escolhe outro funcionário que se destaca pelo cum-
primento de algum dos sete valores da Fundação Padre 
Albino que são comprometimento, empreendedorismo, 
profi ssionalismo, respeito, sustentação do histórico, tra-
balho em equipe e transparência. O funcionário que 
recebe escreve os valores do próximo destinatário que, 
após ler, coloca no pote de mel que acompanha a mas-
cote. Ela deve circular por todos os setores da Unidade.

Na UNIFIPA receberam e repassaram a “abelhinha” os 
seguintes funcionários: Cristiane de Oliveira para Janai-

na Huck; Janaina Huck para Sonia Estevo; Sonia Estevo 
para Vanessa da Silva; Vanessa da Silva para Helena Ribei-
ro Souza; Helena Ribeiro Souza para Ariane Yoshikawa; 
Ariane Yoshikawa para Luciene Dias Machado; Luciene 
Dias Machado para Rosinei de Paula; Rosinei de Paula 
para Marli Nascimento Gama; Marli Nascimento Gama 
para Elcilene Hernandes; Elcilene Hernandes para Lucia-
no Carlos Santana; Luciano Carlos Santana para Maria de 
Lourdes Barbato; Maria de Lourdes Barbato para Maria 
Angela Lahr; Maria Angela Lahr para Marisa Centurion 
Stuchi; Marisa Centurion Stuchi para Márcia Vieira; Már-
cia Vieira para Adriana Rodrigues; Adriana Rodrigues 
para Josiane Zambon; Josiane Zambon para Adriana 
Bernucci; Adriana Bernucci para Elizabeth Vaqueiro; Eli-
zabeth Vaqueiro para Maira Luiza Spina; Maira Luiza Spi-

na para Flávia Fávero; Flávia Lima Fávero para Mauro 
Assi, funcionário da Coordenadoria Geral da Fundação.

ABC da Informática inicia turma de 2020

No dia 03 de março, o projeto de extensão ABC da 
Informática, do curso de Administração da UNIFIPA, ini-
ciou a primeira turma de 2020, com aulas gratuitas de 
informática básica para adultos e idosos. As atividades 
seguem até o mês de junho deste ano, com aulas de 
Word, sistema operacional do Windows, criação de de-
senhos e acesso a e-mails e redes sociais, ministradas 
pelo Prof. Me. José Claudinei Cordeiro.

Interessados em participar do curso devem entrar 
em contato pelo fone 17-3311-4800.
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Jornada do Direito UNIFIPA comemora 30 

anos do Direito do Consumidor

No dia 13 de março último, o curso de Direito da 
UNIFIPA reuniu, no Campus São Francisco, autoridades 
do Poder Judiciário para Jornada Jurídica alusiva aos 30 
anos do Direito do Consumidor.

O promotor de justiça do Ministério Público de Ca-
tanduva, mestre em Direito Público, membro da Asso-
ciação Paulista do Ministério Público e da Associação In-
ternacional de Promotores e Procuradores de Justiça, Dr. 
André Luiz Nogueira da Cunha, abriu a Jornada e enal-
teceu o curso pela iniciativa proposta. “Não me formei 
na UNIFIPA, mas se tivesse estudado aqui seria mais pre-
parado do que tento ser, pois são poucos os cursos que 
têm a cadeira Defesa do Consumidor, ainda mais tendo 
a coordenadora do PROCON da cidade como docente, 
trazendo a experiência do dia-a-dia para a sala de aula”.

A advogada Dra. Maria Inês Dolci, especialista em Bu-
siness Law pela Coral Glabes University (EUA) e integran-
te da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, 
falou sobre os planos de saúde, a defesa do consumidor 
e a judicialização, trazendo os principais problemas, 

índices e alternativas. “Prevenção, gestão inteligente, 
transparência e levar em consideração o rápido enve-
lhecimento da população e a implantação de novos pro-
gramas que atendam essas questões”, apontou ela como 
alternativas para melhorar o atendimento dos planos de 
saúde diante dos mais de 47 milhões de benefi ciários no 
Brasil e os mais de 500 mil processos na Justiça.

O segundo tema, A evolução do direito do consumi-
dor no Brasil e os desafi os ainda pela frente, foi abordado 
pelo promotor de justiça do Ministério Público do Rio de 
Janeiro, Dr. Sidney Rosa da Silva Junior, doutor em Direi-
to pela Universidade de Burgos (Espanha) e diretor da 
Associação Nacional do Ministério Público do Consumi-
dor. “Precisamos adequar o Direito a situações concretas 
e isso é muito difícil; temos novos modelos de empre-
sas, a exemplo a UBER, a maior empresa de transporte e 
não tem nenhum veículo”, citando os novos modelos de 
negócio, a tecnologia e proteção à privacidade, o supe-
rendividamento e o consequencialismo como desafi os a 
serem superados pelo Direito do Consumidor.

Dra. Maria Inês Dolci. Dr. Sidney Rosa da Silva Junior.
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AME Catanduva promove treinamentos
 sobre biossegurança e lavagem das mãos

No último dia 13 de março, o Ambulatório Médico de 
Especialidades/AME Catanduva, sob gestão da Fundação 
Padre Albino (FPA), promoveu treinamento sobre Biosse-
gurança, ministrado pelo engenheiro de segurança do 
trabalho da FPA Rodrigo Manzoni e, após, sobre técnicas 
de higienização das mãos, pelas enfermeiras Jaqueline Ju-
venazzo, gerente de Enfermagem, Laura Paglioto, da CCIH 
(Comissão de Controle de Infecção Hospitalar), e Patrícia 
Fracasso, do Serviço da Qualidade. Os treinamentos fo-
ram realizados às 9h00 e 14h00, com a participação de 66 
funcionários. O primeiro, de acordo com o cronograma de 
ações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e 
Plano Anual de Treinamentos, e sobre as técnicas de higie-
nização das mãos em função do coronavírus.

Avaliação A Secretaria da Saúde de São Paulo, 
através do Grupo de Gestão Ambulatorial da Coorde-
nadoria de Gestão de Contratos e Serviços de Saúde, 
divulgou o relatório de avaliação do 4º trimestre de 
2019 do AME Catanduva, que cumpriu integralmente 
todos os indicadores.

Dia da mulher O AME promoveu, no dia 06 de 
março, palestra “A ciência da felicidade” pelo Dia In-
ternacional da Mulher, pela coach de produtividade 
Angélica Almeida, com distribuição de mimos e coff ee 
break. Participaram funcionários e pacientes.

Dengue Os pacientes que aguardavam para con-
sultas e exames no AME, no dia 14 de fevereiro pas-
sado, participaram de mobilização contra a dengue 
promovida pelo SESMT – Serviço Especializado em En-
genharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da 
Fundação e EMCAa. Com objetivo de divulgar as ações 
de combate aos criadouros do Aedes aegypti ela foi 
realizada na recepção central e postos I e II, às 9h00, 
por Diego Palmieri e pela visitadora Neuza Fornazari.

Treinamento I A Brigada da Dengue do AME par-
ticipou, no dia 28 de fevereiro, de treinamento/reci-

clagem ministrado pelo microscopista da Equipe Mu-
nicipal de Combate ao Aedes aegypti/EMCAa, Diego 
Palmieri, às 9h00 e 14h00, para 54 membros dos Servi-
ços de Manutenção e Higiene e Limpeza.

Treinamento II As equipes de segurança patrimo-
nial e das recepções do AME participaram de treina-
mento no dia 14 de fevereiro, às 14h30, ministrado pelo 
vigilante Agnelo F. de Souza, funcionário da unidade. 
Doze funcionários participaram do aprimoramento em 
normas e conceitos sobre segurança patrimonial.

Absenteísmo O AME iniciou as ações do Projeto 
“AME ao próximo” na cidade de Paraiso/SP, no dia 17 
de fevereiro, na UBS local, das 8h0 às 11h00. Através de 
banner e folheto, 66 pessoas foram orientadas sobre a 
importância do cancelamento da consulta, exame ou 
retorno com três ou quatro dias de antecedência para 
que outra pessoa possa aproveitar a vaga.

GEFIS O AME Catanduva recebeu o GEFIS (Gestão 
Fiscal) de São José do Rio Preto para avaliação da Matu-
ridade e Desempenho (MD) no dia 28 de janeiro. A ava-
liação tem o objetivo de garantir a efi ciência, legalidade 
e controle na melhoria da qualidade do gasto público, 
visando o equilíbrio das contas públicas e ao atendi-
mento às demandas da sociedade. A visita foi acompa-
nhada pela gerente administrativa Karulini Polo e pela 
gerente de enfermagem Jaqueline Juvenazzo.

CIPA O AME empossou no dia 24 de janeiro os 
novos integrantes da CIPA (Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes) gestão 2020/2021, quando foi 
ressaltada a  importância do comprometimento nas 
ações que envolvem a prevenção de acidentes e doen-
ças decorrentes do trabalho. Os empossados recebe-
ram treinamento sobre a NR-5 do SESMT, ministrado 
pelo técnico de Segurança do Trabalho do AME Willian 
Gustavo Lima Fernandes e pelo engenheiro de Segu-
rança do Trabalho da Fundação Rodrigo Manzoni. Treinamento dos funcionários da Manutenção do HEC.
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Hospitais da FPA
treinam funcionários

Os Serviços de Controle de Infecção Hospitalar 
(SCIH) dos hospitais Emílio Carlos (HEC) e Padre Albino 
(HPA) treinaram as áreas administrativas e de manuten-
ção em função da pandemia do coronavírus no dia 19 
de março. Inicialmente o treinamento foi feito com as 
equipes de assistência dos hospitais.

Os treinamentos foram ministrados pela enfermei-
ra Rosana Braz, do SCIH, e Ketherine Felice, enfermeira 
do trabalho, do HEC, e enfermeira Fabiana Pacheco, do 
SCIH do HPA. Elas falaram sobre o coronavírus, as princi-
pais medidas de prevenção, fi zeram treinamento de hi-
gienização das mãos e orientaram sobre a higienização 
dos equipamentos do ambiente de trabalho. Na Manu-
tenção, além disso, também orientaram com relação à 
paramentação dos funcionários.  

Treinamento com a chegada de um paciente 
encaminhado pelo SAMU.

PS e SAMU recebem 
treinamento de manejo

para o coronavírus
As equipes de assistência da Unidade de Urgência e 

Emergência (Pronto Socorro) do Hospital Padre Albino e 
do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 
foram treinadas no manejo dos pacientes suspeitos ou 
confi rmados para o coronavírus no dia 17 de março.

As equipes receberam orientações de como pro-
ceder durante o atendimento, desde o contato inicial 
com o paciente até a higienização das ambulâncias e 
equipamentos, assim como o descarte do material in-
fectado. Em seguida foi realizada simulação, com a che-
gada de um paciente encaminhado pelo SAMU, com 
a evacuação da área pela Equipe de Enfermagem e o 
acolhimento em isolamento. “O treinamento é de gran-
de importância, visando proteger a saúde dos profi ssio-
nais, melhor atender a população e evitar a proliferação 
do coronavírus e para isso realizamos várias simulações 
até chegar ao fl uxo adequado”, disse a enfermeira de 
Segurança do Paciente, Ana Laura Flores. Os profi ssio-
nais ressaltaram a importância da população procurar o 
Pronto Atendimento e o Pronto Socorro apenas se real-
mente houver necessidade. 

Participaram do treinamento o diretor médico do 
HPA e coordenador médico do SAMU, Dr. Luís Fernan-
do Colla, o responsável técnico de enfermagem do 
SAMU, Bruno Andreazzi, a administradora do CONSIRC 
(Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Ca-
tanduva-SP), Viviane Palma, a coordenadora do Núcleo 
da Qualidade do HPA, Maria Cláudia Barbosa, a coorde-
nadora do Pronto Socorro, Vanessa Mestione, e a enfer-
meira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, 
Fabiana Pacheco.
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FPA traz Michel Teló para Catanduva
Com 100% da renda revertida ao Hospital de Câncer 

de Catanduva, a Fundação Padre Albino traz o cantor 
Michel Teló com o show “Bem Sertanejo” no dia 07 de 
agosto, no Clube de Tênis Catanduva, a partir das 21h. 

As mesas já estão à venda pelos telefones 17 3311-3365 
e 99789-8343. Interessados em cotas de patrocínio tam-
bém podem contatar por estes números.

O show é realização da Fundação Padre Albino e 

Hospital de Câncer de Catanduva, com organização de 
Fernando Pereira Produções e apoio do Clube de Tênis, e 
tem o objetivo de arrecadar fundos para custear o trata-
mento dos pacientes com câncer.

1º Leilão de Gado de Embaúba arrecada 
mais de R$ 80 mil para o HCC

A Associação Recreativa Embaubense entregou ao 
HCC R$ 80.911,00 arrecadados com o 1º Leilão de Gado 
de Embaúba realizado no dia 9 de fevereiro no salão 
paroquial da cidade. A doação foi entregue ao diretor-
-presidente da Diretoria Executiva da Fundação Padre 
Albino, Reginaldo Donizeti Lopes, pelos integrantes da 
Associação e da Comissão Organizadora do Leilão, Ri-
cardo Alexandre Lissi, Antonio Marcos Pagotto, Fernan-
do Rogério Isepan e Lucas Avanso da Silva, que tam-
bém recepcionaram a equipe do Setor de Captação de 
Recursos da FPA em Embaúba (foto).
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Mustang doa valor 
arrecadado em campanha

AVCC de Itajobi visita o HCC

O Hospital de Câncer de Catanduva recebeu a equi-
pe da Mustang Pluron no dia 6 de março para a entrega 
de R$ 3.030,00 arrecadados em campanha realizada de 
10 a 15 de fevereiro em que 100% dos produtos vendi-
dos foram revertidos para o HCC. A ação foi alusiva aos 
51 anos da empresa em Catanduva, que desenvolve, 
produz, comercializa e presta suporte técnico relativo 
aos produtos químicos para a higienização de ambien-
tes profi ssionais e industriais.

 Mais doações

O HCC possui rede de voluntários solidários que 
contribui com doações de alimentos, tampinhas, lacres, 
cabelo e recursos arrecadados em eventos e ações. To-
dos os itens são utilizados para os pacientes ou vendi-
dos para custeio do tratamento.

Vitória e Verônica Fanti Pereira, 08 e 06 anos, doaram 
seus cabelos após acompanharem o tratamento da mãe 
e essa foi a forma que encontraram de ajudar; Altino Za-
carin coletou junto aos moradores de Cândido Rodri-
gues lacres e tampinhas durante os últimos 10 meses; o 
Supermercado Brasil V.L. Dias doou 259 litros de leite e 
191 gelatinas coletadas entre colaboradores e clientes; 
a Comunidade Santo Antônio doou 93 litros de óleo ar-
recadados na missa de Ação de Graças em Santa Adélia; 
os Amigos de Novo Horizonte doaram 738 litros de leite 
e 67 pacotes de biscoito; Alcides Rodrigues Alves, 102 
litros de leite; o 1º Encontro de Músicos de Catanduva e 
Região, 270 litros de leite; Ana Carolina, Angélica Rodri-
gues, Yasmin de Paula Coró, Fernanda Orsini e Mariana 
Collegi Camelo Crivelin doaram cabelos; Escolas Ulys-
ses da Silveira Guimarães, de Pindorama, e Maximiano 
Rodrigues, de Catanduva, Certório de Campos e Jefer-
son Pindanga doaram tampinhas e lacres.

O Hospital de Câncer de Catanduva (HCC) recebeu, 
no dia 9 de março, a visita de Nereide Amarante Vigatti, 
Roberta Borges Fornazieri e Ana Cristina Farhat Bissioli, 
membros da AVCC (Associação Voluntária de Combate 
ao Câncer) de Itajobi, que conheceram as instalações 
do Serviço de Radioterapia, acompanhadas pela coor-
denadora do Serviço de Hotelaria do Hospital Emílio 
Carlos, enfermeira Aline Pereira Almeida. As visitantes 
elogiaram a infraestrutura e organização do local.

As voluntárias da AVCC de Itajobi.

Voluntários promovem carnaval
No dia 20 de fevereiro, os Voluntários do Bem Hu-

manização promoveram uma verdadeira folia para 
comemorar o carnaval com os pacientes do HCC. A 
ação foi em parceria com o grupo Nossa Wibe e levou 
sorrisos aos pacientes que aguardavam atendimento. 
O grupo de voluntários é formado por 80 integrantes 
que, diariamente em escala, promovem o acolhimen-
to, entretenimento e apoio aos pacientes em trata-
mento contra o câncer.

Homenagem às mulheres

O HCC fi cou tomado pelo cheiro de café e bolo 
quente misturado ao perfume de rosas, com sensação 
de abraço fraterno, ao som de melodias populares que 
alegraram o dia 09 de março dos pacientes e acom-
panhantes. Tudo isso foi organizado pelos Voluntários 
do Bem Humanização, que promoveram ação especial 
alusiva ao Dia Internacional da Mulher.

Com a colaboração do Suco Jacobs, Padaria Belém, 
Casa de Bolos e Gráfi ca Possebom, todos os presentes 
no Serviço de Radioterapia do HCC participaram do 
café da manhã, ganharam fl ores e contaram com o ta-
lento das cantoras Fabiana Chiodini e Dayse de Paula. 
“Queremos que elas sintam que nós sabemos que são 
frágeis, mas que são guerreiras e têm força para seguir 

em frente e queríamos homenageá-las por isso”, con-
tou Luciana Vargas, coordenadora do Grupo Voluntá-
rios do Bem.

Cantinho do livro Os acompanhantes e pacientes 
do HCC agora têm o Cantinho do livro, criado pelos 
Voluntários do Bem Humanização. O espaço oferece li-
vros e desenhos para colorir para auxiliar os pacientes 
em tratamento e promover o entretenimento enquan-
to aguardam atendimento. 

As voluntárias percorreram o hospital levando 
alegria aos pacientes.
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Voluntários do Bem Humanização 
iniciam atendimento no HCC

O grupo “Voluntários do Bem Humanização” ini-
ciou o acolhimento no Hospital de Câncer de Catan-
duva (HCC)  com a participação de 80 voluntários que 
acolhem, promovem entretenimento e dão apoio 
emocional aos pacientes que aguardam atendimento. 
Os participantes receberam treinamento da equipe 
multidisciplinar do Hospital Emílio Carlos, composta 
por médico paliativo, psicólogo e assistente social, 
de novembro de 2019  a janeiro de 2020, e as equipes 
foram divididas e escaladas em atendimentos de se-
gunda a segunda nos setores de Enfermaria, Paliativo 
e Radioterapia.

“Há quatro anos já temos o grupo voltado para 

eventos que arrecadam fundos para o HCC e trouxe-
mos a proposta para fazer esse trabalho de acolhi-
mento; então nasceu o grupo Voluntários do Bem Hu-
manização”, contou a coordenadora, Luciana Vargas, 
explicando que o objetivo é apoiá-los nesse momen-
to difícil. “Conhecemos histórias e percebemos como 
nossos problemas são pequenos. É uma ação de Deus 
na vida da gente e acabamos doando o que temos de 
mais valor, que é o tempo”, fi nalizou.

Treinamento

As Voluntárias do Bem e a Associação Voluntária de 
Combate ao Câncer (AVCC), ambas de Catanduva, pas-
saram por treinamento sobre cuidados paliativos. As 
capacitações foram ministradas no dia 28 de janeiro 
para as Voluntárias do Bem e no dia 29 para a AVCC 
pela Equipe multidisciplinar de cuidados paliativos 
do Hospital Emílio Carlos (HEC). “Explicamos sobre o 
que é o cuidado paliativo e como nossa equipe mul-
tidisciplinar trabalha dentro da especialidade, assim 
como procuramos desmistifi car alguma coisa sobre o 
paciente em cuidado paliativo. Foi uma capacitação 
muito importante para esses grupos que desenvol-
vem trabalho voluntário no hospital”, frisou a médica 
Dra. Mariana Ramires de Lima Fachini.

As voluntárias receberam treinamento da Equipe 
Multidisciplinar do HEC.


